BISERICA
ORTODOXA
ROMANA
«'CgVţV'Ş^'»
.

BULETINUL OFICIAL AL PATRIARHIEI ROMÂNE

ANUL CX1I, Nr. 1—6, IANUARIE—IUNIE, 19&4

CUPRINS

Pastorala Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist adresată credincioşilor, cu
prilejul Slinteloi Sărbători ale învierii Domnului. 1904
. . .

3

Vr AŢA BISERICEASCA
Alegerea şi instalarea Prea Sfinţitului Nilon Mihăiţă ca episcop a] Episcopiei
Sloboziei şi Călăraşilor (Gheorghe V a s i I e s c u | ................................
Vizita in România a I.P.S. locui, Arhiepiscopul Kareliei îi al ir.t regii Finlande
(Liviu S t o i a n ) .........................................................................................53
Vizita P.S. Episcop Nathanael al Episcopiei ortodoxe române din America —
Vatra Românească, in România ...............................................................143
AL:gerea şi hirotonirea noului episcop-\ icar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul
(Gheorghe V a s i 1e s c u ) .................................................................... 159
Alegerea şi hirotonirea Prea Sfinţitului Teodosie Snagoveanul, noul episcopvicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor (Gheorghe V a s i le s
cu) . .
Alegerea şi hirotonirea Prea Slinlilului Iustin Sigheteanul ca ariuereu-vicar al
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului (Pr. Cipriaii S u ă r â ţ a n )
Sărbătorirea zilei de naştere a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist
(Gheorghe V a s i l e s c u )
.................................................................... 183
Săptămâna dc rugăciune pentru unitatea creştină (Ghporghe V a s i 1 c s (. u) .
In ziua învierii a plecat dintre noi Ai hiepiscopul Antim Sica. al Dunării
Jos
(Gheorghe V a s i l e s c u ) .................................................................... 195
Irccerea la cele veşnice a P.S. Episcop Roman «llloveanuh. episcop-vicar cil
Arhiepiscopiei Bucureştilor (Gheorghe V a s i l e s c u ) .
.
C r o n i c ă ...........................................................................................................225

8

169
178

191

210

PARTEA OFICIALA
Lucrările Adunării Natonale Bisericeşti (Sumarul şedinţei de lucru din 11 ia
nuarie 1 9 9 4 ) ................................................................................................
Lucrările Slânlului Sinod al Bisericii Orlodoxe Române. (Sumarul şedinţei de
lucru din 12— 14 ianuarie 199 4 )................................................................
Lucrările Sluntului Sinod al Bisericii Orlodoxe Române. (Sumarul şedinţei de
lucru din 22—23 martie 1 9 9 4 ) ................................................................
RECENZII
’ '-■'■'■■'u

Cerurile Oltului. Scoliile Arhimandritului Bartolomeu la ima. • ... : . >or c a l e lui Dumitru F. Dumitru. Din iniţiativa, cu bine- : • c ţ. predoslovia P.S. Gherasim al Râmnicului şi Argeşului,
: -îFs s t î . ’c Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu-Vâlcea 1990,
/•;
'Pr. Ion Io ne s e u ) .....................................................295

232
241
269

BISERICA
ORTODOXA
ROMANA
BULETINUL OFICIAL AL PATRIARHIEI ROMÂNE
ANUL CXII, Nr. 1— 6, IANUARIE— IUNIE, 1-994
BUCUREŞTI

COMITETUL DE REDACŢIE
Preşedinte: Prea Fericitul Părinte
Ortodoxe Române.

T E O C T IS T ,

Patriarhul Bisericii

M em bri:

P. S. TEODOSIE SNAGOVEANUL, Episcop-vicar al A rhi
episcopiei Bucureştilor; P. S. CALINIC BOTOŞĂNEANU L,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilo r; P. S. SERAFIM
FĂGĂRĂŞANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ;
P. S. DAMASCHIN
SEVERINEANUL, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Craiovei.

Redactor :

Pr. DUMITRU DIMA.

COLABORATORI :
Înalt Prea Slinţiţii Mitropoliţi, Prea Siinţiţii Episcopi, Prolesorii Facul
tăţilor de teologie, ai Seminarillor teologice şi al Şcolilor de cântăreţi
bisericeşti; Prea Cucernicii Consilieri administrativi, patriarhali şi
eparhiali, protopopi, preoţi, candidaţi la titlul de doctor In teologie Ş.a.

P A ST OR ALE

f TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI SI DOBROGEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
iu b it u l u i n o s t r u c l e r , c in u l u i m o n a h a l
SI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI, HAR ŞI PACE
DE LA DUMNEZEU-TATAL, IAR DE LA N O I
PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE

HRISTOS A ÎNVIAT !

Iubiţi fii şi fiice in Hristos Domnul
Cel răstignit şi înviat,
Cu făcliile aprinse; din candela de pe sfânta masă din Altar, ca în
fiecare an, în această noapte sfântă şi binecuvântată, ne alăturam femei
lor mironosiţe, spre a ne învrednici să fim purtători şi mărturisitori ai
mesajului de bucurie şi nădejde al luminii celei neapuse a lui Hristos,
care a izvorât din mormântul gol în zorii celei de a treia zi a învierii
Sale. Praznicul Sfintelor Paşfti este cunoscut în viaţa Bisericii creştine
dintru începuturi, ca cea 'mai mare şi mai însemnată sărbătoare, slăvită
in Ortodoxie ca «împărăteasă şi doamnă, praznic al praznicelor şi săr
bătoare a sărbătorilor».
Paştile ocupă locul central în viaţa creştină pentru că în înviere
îşi găsesc împlinirea desăvârşită toate profeţiile şi faptele minunate ale
Iui Dumnezeu pentru pregătirea mântuirii neamului omenesc. în înviere,
Patimile cele de bună voie şi moartea pe Cruce a lui Hristos, DumnezeuOmul, pentru noi şi pentru a noastră mântuire, îşi află scopul şi fina
litatea. Mormântul gol şi piatra răsturnată de la intrare, dau mereu
răspunsul hotărâtor căutărilor omului dintotdeaiuna despre scopul şi
finalitatea vieţii sale pe pământ şi despre viaţa veşnică în împărăţia
lui Dumnezeu.

4

BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

în perspectiva adevărului învierii din morţi, credinţa şi strădania
duhovnicească a vieţii creştine îşi descoperă, de asemenea, adevăratul
sens şi raţiunea cuvântului Sfântului Apostol Pavel : «Iar dacă Hristos
n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi
credinţa voastră» (I Corimteni 15, 14). De aproape două mii de ani, însă,
creştinătatea se îndestulează din acest izvor de viaţă al învierii, de
nădejde, adevăr şi bucurie, ceea ce ne încredinţează că propovăduirea
Apostolilor şi credinţa noastră n-au fost şi nici nu vor fi zadarnice.
Dar învierea este şi o sărbătoare a jertfei, a iertării, a bucuriei şi a
păcii, pentru că prin moartea de bună voie pe Cruce şi prin înviere,
zidul despărţitor dintre eameni şi Dumnezeu a fost sfărâmat (Efeseni
2, 14). Hristos, Paştile nostru (I Corinteni 5, 7), împreună cu
firea noastră pe care şi-a asumat-o la întrupare, Se aduce pe Sine însuşi,
pentru noi, Jertfă neprihănită, treeându-ne astfel pe noi şi lumea în
treagă : «de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer». Aşadar, nu
numai omul este hărăzit acestei treceri, ci toată creaţia lui Dumnezeu
«s-a umplut de lumină : şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. Deci să
prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos», îndeamnă Biserica
noastră în aceste Itaminaite zile de Paşti.
Iubiţi credincioşi,
Spre deosebire de celelalte slujbe din timpul anului bisericesc, în
noaptea sfântă a învierii, lumina lui Hristos de pe masa Altarului
se oferă mai întâi credincioşilor, iar slujba învierii Domnului se des
făşoară afară, în faţa bisericii. Această rânduială pascală scoate în evi
denţă, în primul rând, adevărul veşnic al Evangheliei că învierea Mân
tuitorului Hristos, ca urmare firească a operei Sale mântuitoare, nu se
limitează doar la un anumit spaţiu sau numai la oameni, ci se adresează
întregii făpturi dintotdeauna şi de pretutindeni, care *suspină laolaltă
şi suferă în durerile naşterii» (Rom. 8, 22).
în al doilea rând, prin slujba săvârşită în afara bisericilor, se re
afirmă că Hristos a murit şi a înviat pentru toată omenirea ; cinstirea
învierii Sale fiind sărbătoarea unităţii, a iertării şi a comuniunii între
toţi oamenii de pe pământ. Hristos, Domnul dragostei şi al păcii, dă
râmând, prin Crucea şi prin învierea Sa, zidul despărţitor al păcatului
dintre Dumnezeu şi om, revarsă de atunci şi până la sfârşitul veacurilor,
prin Sfintele Taine ale Bisericii roadele Duhului Sfânt, sădeşte dragostea
şi pacea Sa între toţi oamenii. Lumina învierii Sale alungă din sufletele
lor întunericul păcatului, mistuie în focul dragostei Sale purificatoare,
spinii egoismului şi ai urii. De aceea, oamenii se redescoperă azi, din
perspectiva învierii, ca fraţi între oi şi fii şi fiice ai Aceluiaşi Părinte.
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înfrăţiţi în această comuniune de învăţătură şi mărturisire, intonăm îm 
preună cu Biserica primelor secole : «Ziua învierii ! Să ne luminăm <*u
prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem : fraţilor ! şi
celor ce ne urăsc pe noi ; eă iertăm toate pentru înviere. Şi aşa să
strigăm : Hristos a învia/t din morţi, cu moartea pe moarte călcând,
şi celor din morminte viaţă dărudndu-le».
în al treilea rând, slujba procesiunii în afara bisericii din noaptea
învierii, ne reaminteşte despre vocaţia ecumenică şi deschiderea Bise
ricii Ortodoxe, dorinţa ei de a dărui tuturor lumina dragostei lud Hristos,
Cel înviat, de a se implica în strădaniile creştine de redescoperire a
unităţii văzute a Bisericii lui Hristos şi de împreună-slujire a lumii cu
toţi oamenii doritori de bine, pace şi dragoste.
Iubiţi fraţi creştini,
Mântuitorul Hristos, Domnol Cel înviat şi pururea prezent, prin
Duhul Sfânt, în mijlocul nostru, ne cheamă în fiecare clipă, zicându-ne :
«Rămâneţi întru iubirea Mea... Voi sunteţi prietenii Mei» (Ioan 15,
9, 14). Din cele mai vechi timpuri-, istoria, confirmând adevărul veşnic
al Scripturii, ne arată, cu prisosinţă, că toate strădaniile omenirii de
dezvoltare, civilizaţie şi chilar cultură, clădite pe negarea sau exclu
derea lui Dumnezeu din creaţia Sa şi pe încălcarea Voinţei Lui, au
sfârşit într-un tragic proces de dezechilibru şi distrugere a naturii în
conjurătoare, a omului însuşi şi a relaţiilor sale interumane. Prin slă
birea credinţei în Dumnezeu, în purtarea Sa de grijă faţă de lume şi în
învierea lui Hristos oa scop şi finalitate a vieţii pe pământ, omul se
aşază pe tronul lui Dumnezeu, devine incapabil de a mai experimenta
dragostea jertfelnică a M Hristos, în raportul cm Creatorul şi cu se
menii săi. Urmările unei astfel de situaţii dureroase le zugrăveşte însuşi
Mântuitorul Iisus Hristos în parabola bogatului nemilostiv, egoist, lacom
şi fără suflet. Atunci când acesta se credea în culmea fericirii lui
pământeşti,, Dumnezeu i-a zis : «Nebunule, în noaptea aceasta îţi vor
cere sufletul. Şi cele ce le-ai pregătit ale cui vor fi?» (Luca 12, 16— 20).
Situaţia societăţii noastre româneşti contemporane şi chiar a lumii
ne arată că multe din semnele slăbirii dragostei faţă de Dumnezeu şi
a trăirii ei în viaţa de zi ou zi sunt realităţi cu care ne confruntăm
deseori. Ne apasă manifestările de ură şi dezbinare între fraţi, de
egoism şi de lăcomie, tendinţa de dominare şi de nesocotire a semenului
şi încălcarea drepturilor acestuia, neajutorarea celor bolnavi şi a celor
fără de apărare măreşte îngrijorarea şi nesiguranţa. Acestora li se
adaugă glasul sinistru al armelor ucigătoare auzite nu departe de noi
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şi în multe părţi ale lumii secerând vieţi omeneşti, distrugând agoniseli
de secole, pustiind familii, lăsând în urmă văduve, orfani, suferinzi şi
fără de adăpost. Este dureros că la acest sfârşit de veac şi în plină
dezvoltare a dialogului, teologic, bunii noştri credincioşi, fiii de aproape
două mii de ani ai Bisericii strămoşeşti sunt agresaţi prin acţiuni prozelitiste pentru a părăsi credinţa, părinţilor şi strămoşilor lor.
Este iarăşi nespus de dureros că valorile moral-ereştine tradiţionale
şi veşnice ale Evangheliei lud Hristos sunt confruntate şi adeseori înlo
cuite de deşertăciuni, otrăvitoare de suflet. în această situaţie, cea mai
afectată este familia, instituţia sfântă, întemeiată de Dumnezeu, prin
intermediul căreia El îşi continuă, prin şi cu ajutorul omului, opera
creaţiei Sale în lume. Păcatele împotriva firii sunt legalizate şi accep
tate ca normale şi fireşti. Numărul crimelor comise asupra propriilor
copii, prin avort, cunoaşte o creştere îngrijorătoare. Familiile se dez
bină, divorţurile se înmulţesc, iar copiii, cele mai sfinte şi mai fragede
vlăstare umane, sunt părăsiţi şi lăsaţi pe străzi, în voia soartei. Pe de
altă parte, părinţii, după o viaţă de sacrificii şi de muncă grea, sunt
alungaţi de acasă de propriii lor copii sau nepoţi, fiind nevoiţi să-şi ducă
ultimele zile ale vieţii în singurătate. Trebuie să ne îngrijoreze, de g e 
meni, feluritele capcane de felul drogurilor, sau practicile aberante,
foarte primejdioase, care atentează la integritatea morală a tineretului.
Iubiţii mei,
Biserica noastră străbună ne cheamă în această mare şi sfântă zi
de Paşti la întâlnirea cu Hristos Cel înviat şi ne trimite apoi în lume
pentru a duce pretutindeni, prin faptele şi cuvintele noastre, lumina
învierii şi a vesti împăcarea omului cu Dumnezeu, a vieţii celei veşnice,
a iertării, a unităţii şi a comuniunii între toţi oamenii, indiferent de
culoare, rasă sau apartenenţă naţională, socială sau religioasă. Din acest
izvor pascal, al învierii Domnului, îndreptăm cuvânt de dragoste către
toţi fraţii conducători, slujitori şi credincioşi ai Bisericilor creştine din
ţara noastră şi de pretutindeni spre a ne deschide inimile şi sufletele
ca Domnul vieţii, al luminii şi al păcii, să-şi mângâie prin noi şi cu
participarea noastră, poporul Său ; să potolească ura şi dezbinarea ; să
pună capăt tuturor războaielor, jafurilor, crimelor şi tuturor păcatelor ;
să readucă armonia şi pacea în familii ; să ne dea putere şi răbdare
în a ne uşura unii altora poverile ca în acest chip să plinim legea lui
Hristos (Galateni 6, 2).
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Iubiţi fii duhovniceşti,
Să-L rugăm cu smerenie pe Hristos Cel înviat să reaprindă în
inimile părinţilor flacăra dragostei pentru naşterea de prunci şi pentru
creşterea lor ou bucurie jertfelnică. Să insufle în inimi şi în gând dra
gostea şi respectul copiilor faţă de părinţii bătrâni, bolnavi şi în ne
putinţe. Să cuprindem în rugăciunile şi dragostea noastră tineretul ţării
şi floarea Bisericii noastre ce creşte cu vârsta şi cu înţelepciunea spre
a învinge ispitele vieţii ca aceasta să fie oferită lui Dumnezeu şi oame
nilor. Pe creştini să-i adune laolaltă, ca la începuturi, în Biserica Sa
cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească. Tuturor să ne picure în
inimi din roua harului. Său pentru a ne îngădui unii pe alţii, a ne ajuta
în nevoi, a ne ierta greşelile unii altora şi a ne iubi ca fraţii.
De aici din preajma Mormântului învierii lui Hristos, în această, zi
sfântă să-i cuprindem în iubirea şi rugăciunile noastre pe toţi românii
de pretutindeni din rândul cărora apare chipul senin al întemniţatului
Ilie Ilaşcu şi al celorlalţi români condamnaţi pe nedrept, cu nădejdea şi
credinţa că Cel ce a zdrobit porţile iadului, Iisus Hristos, îi va izbăvi
din lanţuri, «spre libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu» (Rom. 8, 21).
întorc şi închei firul gândului meu la iubiţii preoţi şi credincioşi de
peste hotare şi clin ţară, la cei din această Arhiepiscopie a Bucureştilor,
la vrednicii slujitori ai sfintelor altare şi la rugătorii din mănăstiri,
monahi şi monahii, spre a le împărtăşi tuturor binecuvântări şi sfinte
bucurii cu prilejul Sfintelor Paşti. Potrivit tradiţiei noastre străbune,
tuturor vă adresez cuvântul mântuitor :
HRISTOS A ÎNVIAT !

Pentru toţi fiii şi fiicele duhovniceşti, înălţăm
smerite rugăciuni către Hristos Cel înviat,

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

* v i j\ţ î \ B i s e r i c e a s c a ♦

ALEGEREA ŞI INSTALAREA P. S. NIFON MIHĂIŢĂ
CA EPISCOP AL EPISCOPIEI SLOBOZIEI
ŞI CĂLĂRAŞILOR
I. ÎNFIINŢAREA
EPISCOPIEI SLOBOZIEI ŞI CÂLÂRAŞILOR
Noile cerinţe contemporane, de impulsionare a vieţii spirituale, au
determinat Sfântul Sinod, între altele, să purceadă şi la înfiinţarea de
episcopii noi în teritoriul unor eparhii cu o întindere prea mare pentru
puterea de ocârmuire duhovnicească a unui singur ierarh, pentru ca,
printr-o mai susţinută lucrare pastorală şi misionară, să se asigure
împlinirea tuturor cerinţelor sufleteşti ale credincioşilor şi, prin aceasta,
apărarea corpului sănătos al Ortodoxiei româneşti faţă de manifestările
prozelitiste tot mai insistente ale unor curente de gândire străine de
adevăr şi de neamul nostru.
Pentru înfiinţarea de eparhii noi s-au primit la Cancelaria Sfân
tului Sinod şi propuneri din partea preoţilor şi credincioşilor, îndeosebi
a unor intelectuali, din partea a numeroşi tineri creştini ortodocşi şi
chiar de la unele organe locale de stat, care au făcut cunoscut că sunt
pregătite să asigure reşedinţe pentru viitorii episcopi şi sedii pentru
administraţiile eparhiale.
în ansamblul acestor preocupări de îmbunătăţire a cadrului admi
nistrativ al vieţii bisericeşti se înscrie la loc de seamă, între evenimen
tele bisericeşti ale anului 1993, înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călă
raşilor, împlinindu-se atât o cerinţă de ordin pastoral şi misionar, cât
şi dorinţa arzătoare a clerului şi credincioşilor din partea de răsărit a
Munteniei de a avea la Slobozia un scaun vlădicesc propriu, care să se
constituie într-o nouă vatră de lumină pentru harnicul popor drept
credincios din mijlocul Bărăganului.
S-ar părea că tânăra Episcopie a Sloboziei şi Călăraşilor n-are tra
diţie istorică, fiind nou înfiinţată. Totuşi acest spaţiu bisericesc din
Câmpia Dunării şi Bărăganului a fost locuit din epocile străvechi de
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o populaţie ce a cunoscut o viaţă creştină frământată şi o adâncă trăire
duhovnicească, trecând prin toate etapele dezvoltării istorice a poporului
român.
Cercetările arheologice din ultimele decenii au dovedit prezenţa
unor comunităţi organizate îndeosebi pe malurile Dunării, Borcei,
Mostiştei şi Lalomiţei încă de timpuriu, încadrând estul Munteniei în
contextul civilizaţiei neolitice caracteristice întregului teritoriu carpatodanubiano-pontic. în prima jumătate a mileniului al IV-lea î.Hr., la
' Grădiştea Ulmilor, s-a închegat una din cele mai importante civilizaţii
neolitice. Alte aşezări aparţinând acestei culturi au fost descoperite la
Vărăşti, Bogata, Rasa, Călăraşi, Crăsani, Amara, Slobozia, Bora etc. Crea
torii culturii Boian locuiau în aşezări întărite cu şanţuri de apărare, pre
lucrau ceramica şi practicau îndeosebi agricultura. Reprezentative pen
tru sfârşitul neoliticului sunt aşezările de la Cuneşti, Borduşani, Vlădeni şi altele, încadrate tipologic în cultura Gumelniţa, care se remarcă
printr-o mare putere de sinteză şi creaţie a locuitorilor acestor aşezări.
în Epoca bronzului (1800—800 î.Hr.) au loc intense schimburi cul
turale cu lumea helladică şi miceniană, care vor influenţa puternic
populaţiile nord-dunărene. Acestei epoci îi este specifică cultura Coslogeni, pusă în evidenţă de cercetările arheologice efectuate la Balta Ialomiţei. Tot din această perioadă datează şi majoritatea movilelor (peste
o mie) răspândite pe Câmpia Bărăganului, reprezentând morminte ale'
purtătorilor culturii Coslogeni.
Pentru Epoca fierului (800 î.Hr. — sec. I— II d. Hr.), când triburile
geto-dace se desprind de masa tracilor, descoperirile arheologice au
dat la iveală circa 50 de aşezări getice, din cele peste 200 cercetate
până acum în Câmpia Munteană, amplasate de-a lungul principalelor
cursuri de apă care străbat această regiune. Semnificativă este în acest
sens şi relatarea lui Herodot despre râurile ce străbat teritoriile locuitede geto-daci, care se varsă în Dunăre, şi în rândul cărora el menţio
nează Naparis, pe care istoricii l-au identificat cu râul Ialomiţa.
Scăpată de incursiunile sciţilor, după înfrângerea acestora de către
Filip al II-lea, regele Macedoniei, civilizaţia geto-dacilor va cunoaşte, la
sfârşitul mileniului I î.Hr., o puternică înflorire generată şi de legă
turile cu negustorii greci din cetăţile de pe malul Pontului Euxin :
Histria, Tomis, Calatis.
Cercetările arheologice efectuate la Piscul Crăsanilor, pe Ialomiţa,
au dovedit existenţa unei cetăţi întărite cu val de pământ şi şanţ de
apărare (dava) datând din secolele IV—I î.Hr., ce constituia centrul
politic, religios, meşteşugăresc şi comercial al unei uniuni de triburi
gete. Aşezarea de la Piscul Crăsanilor, care a avut o istorie frământată,
după cum arată mărturiile arheologice, trebuind să facă faţă presiunii
triburilor nomade ce s-au abătut în această regiune, a cunoscut a
maximă înflorire în secolele II— I î.Hr., adică în perioada premergătoare
şi în timpul statului dac centralizat, întemeiat de marele rege geto-dac
Burebista. Este perioada în care apar şi se dezvoltă aşezări civile în
jurul cetăţii, cu o viaţă economico-socială activă, ceea ce dovedeşte
existenţa unei societăţi getice bine închegate, cu o remarcabilă cultură
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materială şi spirituală, care i-a permis să se organizeze într-o puter
nică uniune tribală, aici fiind, se pare, centrul politic, militar, admi
nistrativ, economic şi social al geţilor din Bărăgan.
Uniunea de triburi gete din răsăritul Munteniei apare impunătoare
cu deosebire în jurul anului 300 î.Hr., când, sub conducerea lui Dro
mihete, înregistrează succese de mare răsunet în războaiele cu Lisimah,
general al lui Alexandru cel Mare, ajuns după moartea acestuia
diadoh (guvernator) şi apoi rege al Traciei, peste care va domni până la
anul 281 î.Hr. Conflictul dintre Lisimah şi Dromihete a izbucnit se pare,
pe de o parte, din cauza pretenţiilor celui dintâi de a-şi întinde stăpâ
nirea asupra ţărmului stâng al Dunării, pe de altă parte, fiindcă regele
get revendica cetăţile de pe malul dobrogean al Dunării, care dominau
Câmpia Munteană. Luptele au durat mai mulţi ani şi s-au încheiat de
fiecare dată nefavorabil regelui macedonean. într-una din aceste lupte
a căzut prizonier însuşi fiul lui Lisimah, tânărul Agatocles, care a fost
ţinut în captivitate multă vreme, până la anul 292 î.Hr., când Dromihete
i-a eliberat în speranţa că va obţine o pace favorabilă. Dar Lisimah,
nesocotind intenţiile paşnice ale lui Drcmihete, a trecut Dunărea cu o
armată numeroasă şi a pătruns în interiorul ţării, unde a început curând
a suferit de foame şi de sete, căci geţii, aşa cum vor iace şi românii mai
târziu, arseseră se vede totul in calea năvălitorilor. In cele din urmă,
armata macedoneană, cuprinsă de deznădejde, a fost încercuită, iar
Lisimah a fost capturat şi dus 1a Helis, reşedinţa căpeteniei gete, iden
tificată de istoricul Vasile Pârvan cu Piscul Crăsani. In schimbul elibe
rării sale, Lisimah a recunoscut anumite drepturi geţilor şi le-a restituit
câteva cetăţi de pe malul drept al Dunării.
La începutul secolului al II-lea î.Hr., I-Iistria şi celelalte oraşe gre
ceşti de pe coasta dobrogeană, expuse în mai multe rânduri atacurilor
prădalnice ale unei căpetenii trace cu numele de Zoltes, au cerut aju
torul regelui get Rhemaxos, din Muntenia, cu sprijinul căruia au izbutit
să înlăture primejdia ameninţătoare, după cum aflăm dintr-o inscripţie
epigrafică făcută pe la anul 180 î.Hr. în cinstea acestui eveniment.
Rhemaxos trebuie să fi fost conducătorul aceleiaşi uniuni de triburi
gete din Câmpia Bărăganului în fruntea căreia stătuse mai înair.ce
Dromihete.
După extinderea stăpânirii romane în Dobrogea (secolul I î.Hr.),
î.n stânga Dunării încep să pătrundă puternice influenţe romane. Măr
turie stă tezaurul de monede de argint romane (circa 500 de piese)
descoperit la Jegălia, care demonstrează strânsele legături comericiale
ale geţilor cu negustorii romani, precum şi existenţa aici, în Bărăgan,
a unei puternice uniuni tribale, cu o economie capabilă să satisfacă
cerinţele şi pretenţiile culturii latine.
Cucerirea Daciei de către romani şi includerea ei în Imperiul ro
man, moment important în procesul de formare a poporului şi limbii
române, precum şi existenţa puternicului focar de romanitate din Do
brogea, cu influenţe directe asupra geto-dacilor din Bărăgan, au favo
rizat contactul nemijlocit cu civilizaţia romană, fie prin intermediul
militarilor sau negustorilor, fie prin coloniştii romani stabiliţi în Dacia,
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realizându-se astfel romanizarea acestor teritorii. Descoperirile arheolo
gice de la Călăraşi şi Ceacu (amfore şi cărămizi romane) arată că pro
cesul de romanizare a avut loc şi în câmpie, la fel ca în întreaga Dacie,
că şi această zonă a constituit un spaţiu prielnic pentru dezvoltarea
aşezărilor daco-romane.
Când Sfântul Apostol Andrei evangheliza Dacia Pontică, el îşi va
fi trimis ucenicii la propovăduire nu numai în cetăţile Pontului Euxin,
ci şi la nordul Dunării unde, deşi izvoarele literare şi arheologice sunt
sărace pentru această perioadă, nu lipsesc argumentele de ordin logic şi
istoric privind răspândirea creştinismului în Câmpia Munteană încă din
secolele II—III, iar în Bobrogea de azi, din a doua jumătate a seco
lului I. în vremea când creştinismul era persecutat în Imperiul roman,
in Muntenia, daco-romanii, având o organizare bisericească de timpuriu
închegată, au păstrat şi apărat dreapta credinţă. Săvârşirea cultului ne
duce la concluzia că existau aici preoţi şi diaconi, poate şi episcopi, căci
în primele veacuri fiecare cetate putea să-şi aibă episcopul ei.
După retragerea aureliană (275 d.Hr.), majoritatea populaţiei dacoxomane a rămas în vechea Dacie, întreţinând legături continue cu dacii
romanizaţi din zonele libere şi cu romanitatea sud-dunăreană. Datorită
superiorităţii sale numerice şi culturale, la care trebuie să adăugăm ata
şamentul faţă de credinţa creştină şi de pământul străbun, poporul
român în plină formare a asimilat grupurile de migratori carpici, sarmatici, germanici care se opriseră la Dunăre, dar cu privirile mereu
aţintite peste graniţa Imperiului roman.
în vederea apărării graniţei dunărene de eventualele invazii ale bar
barilor, împăraţii romani îşi vor menţine autoritatea la nordul fluviului
nu numai pe plan militar, ci şi economic şi comercial, favorizând în
felul acesta continuarea strânselor legături cu populaţia daco-romană,
care era şi ea interesată de contactele cu Imperiul, deoarece aici rămă
seseră şi mulţi etnici romani.
Asistăm astfel la o puternică influenţă romană, mai ales în timpul
lui Constantin cel Mare, când se refac construcţiile romane în spaţiul
nord-dunărean, în care se cuprinde şi estul Munteniei, iar legăturile cu
Imperiul se desfăşoară acum nestingherit şi pe plan spiritual-creştin.
Cercetările arheologice au dat la iveală, aproape de vărsarea Ialomiţei
în Dunăre, la Piua Pietrii, o cetate romană în ruinele căreia au x'ost
găsite monede şi fragmente ceramice din secolele IV—V.
întinsele legături ale Imperiului cu populaţia din Muntenia vor
continua şi în secolul al Vl-lea, aşa cum o demonstrează şi tezaurul de
monede bizantine descoperit la Şocariciu, în judeţul Ialomiţa, datând
din timpul lui Justin II (565— 578) şi Mauriciu Tiberiu (582—602).
Pornind o amplă acţiune împotriva avarilor, împăratul Mauriciu
Tiberiu şi-a trimis în anul 592 trupele peste Dunăre, pe la Durostorum.
în timpul luptelor, un detaşament bizantin a traversat râul Ilivachia,
identificat de lingvişti cu Ialomiţa, surprinzând în Câmpia Munteană o
căpetenie avară pe care o fac prizonieră.
Cuceririle lui Constantin cel Mare şi ale celorlalţi împăraţi bizan
tini pe malul stâng al Dunării au impulsionat dezvoltarea creştinis
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mului în aceste teritorii, deschizând calea propagării lui prin misionari
sau prin legăturile directe dintre locuitorii celor două maluri ale flu
viului. Cum s-a dovedit arheologic, creştinismul a fost promovat aici şi
de militari din Legiunea X I Claudia Pia Fideles, cu sediul la Durostorum (Silistra), cunoscut centru creştin. De-a lungul Dunării, apar acum
peste tot comunităţi creştine şi se întemeiază episcopate.
Episcopia Tomisului (Constanţa de astăzi), pe care o aflăm fiinţând
începând din secolul IV, într-o perioadă de mari dispute hristologice
care au dus la convocarea primelor cinci sinoade ecumenice, la care
ierarhii tomitani au adus o contribuţie însemnată, stăruind pentru păs
trarea unităţii Bisericii creştine şi a dreptei credinţe, ferindu-şi credin
cioşii de învăţăturile eretice, îşi întindea jurisdicţia nu numai în Scythia
Minor, ci şi la nordul Dunării, în Muntenia şi Moldova, de la Olt până
la Nistru. In secolul al Vl-lea, în timpul împăratului Anastasie I
(491—518), Tomisul a căpătat o însemnătate şi mai mare în lumea,
sud-dunăreană, având 14 scaune episcopale, în fruntea lor aflându-se
ierarhul de la Tomis, care dobândeşte rangul de «episcopus metropolitanus», adică mitropolit.
In secolul al VlI-lea, după prăbuşirea limesului dunărean, la anul
602, sub presiunea avarilor şi altor populaţii migratoare şi, odată cu el,
a frontierei bizantine a Dunării, ţinuturile nord-dunărene, inclusiv zona
Bărăganului, au devenit centrul de greutate al romanităţii daco-moesice,.
în esenţa ei creştină.
Descoperirile arheologice de pe teritoriul de astăzi al judeţelor
Ialomiţa şi Călăraşi au pus în evidenţă prezenţa a peste 30 de aşezări
româneşti stabile, pe vechile vetre de locuire (Călăraşi, Coslogeni, Pietroiu, Borduşani, Piua Pietrii, Ţăndărei, Slobozia şi altele), datând din
secolele V III—X, dovadă că în această perioadă procesul de formare a
poporului şi limbii române se încheiase.
La sfârşitul secolului al X-lea, Imperiul bizantin, recucerind Bulga
ria şi Dobrogea, intră din nou în contact cu populaţia românească din
stânga Dunării. Cronicile bizantine consemnează că mai multe căpetenii1
locale din stânga Dunării au venit să se închine împăratului Ioan Tzimiskes (969—976), pe când acesta se afla la Durostorum. Un sigiliu
descoperit pe malul stâng al Dunării, la est de Călăraşi, poantă numelelui «Leon strateg istrian», căruia Tzimiskes îi încredinţase comanda flo
tei imperiale de pe Dunăre în timpul luptelor împotriva cneazului
Sviatoslav al Kievului, iar apoi i-a lăsat conducerea themei bizantine
Paristrion.
In această perioadă au fost refăcute unele din vechile cetăţi romane
de pe linia Dunării şi a fost construită puternica cetate din ostrovul
Păcuiul lui Soare (în imediata vecinătate a oraşului Călăraşi de astăzi),
port al flotei ce naviga pe Dunăre şi punct de iradiere a civilizaţiei bi
zantine în teritoriile româneşti din stânga fluviului. Un sigiliu de plumb
descoperit pe malul drept al Dunării, aproape de cetatea bizantină
Păcuiul lui Soare, poartă pe o faţă busturile sfinţilor militari Teodor
şi Gheorghe, iar pe cealaltă, iniţialele lui Ioan Malesses, strateg, aflat lajumătatea secolului al Xl-lea la conducerea themei Paristrion.
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Cetatea Păcuiul lui Soare, identificată de unii istorici cu oraşul
Vicina, a continuat să existe până în secolul al XV-lea, fiind stăpânit şi
de Mircea cel Bătrân, împreună cu întreaga Dobroge, inclusiv cetatea
Durostorum. Pe calea schimburilor comerciale ce se realizau între ceta
tea de la Păcuiul lui Soare şi locuitorii din stânga Dunării, aşezările
ialomiţene îşi fac simţită prezenţa în schimbul european de mărfuri. Prin
intermediul navigatorilor
genovezi produsele româneşti luau
drumul
Europei. De altfel, rolul
economic important al Câmpiei Dunării este
consemnat în documente încă de la mijlocul secolului al XlV-lea. Astfel,
într-o diplomă a regelui Ludovic I al Ungariei din anul 1358 se specifică
-dreptul negustorilor braşoveni de a face comerţ liber, de la vărsarea
lalomiţei până la vărsarea Şiretului.
Hrisoavele domneşti de la începutul secolului al XV-lea pomenesc
la vărsarea lalomiţei, localitatea Târgul de Floci, denumită aşa datorită
comerţului de lână (floace sau floci de lână, cum ziceau bătrânii noştri).
Amintit ca oraş în documentele ulterioare, ceea ce atestă puternica lui
dezvoltare economică, elva ajunge, după ocuparea de către turci a
cetăţilor Giurgiu, Turnu şi Brăila, cel mai important port al Ţării
Româneşti. Capitală a judeţului Ialomiţa încă din 1470, funcţie pe care
o va deţine până către sfârşitul secolului al XVIII-lea, Oraşul de Floci
a îndeplinit şi un rol politic important în istoria Ţării Româneşti, de
această localitate legându-şi numele Mihai Viteazul, născut aici în anul
1558, ca fiu natural al lui Pătraşcu Voievod şi al Teodorei, maica Teofana de mai târziu.
Multe documente scrise datând din perioada feudală amintesc şi de
alte localităţi din partea de răsărit a Câmpiei Munteniei. Aşa de pildă,
într-un aot de cancelarie domnească din 1396, satul Hagieni este în
chinat mănăstirii Cozia care, în timpul şi după domnia lui Mircea cel
Bătrân, stăpânea mai multe sate în aceas<tă zonă, amplasate pe linia
Dunării, ou vamă din peşte, miere şi ceara prisăcilor. într-un hrisov
emis la 15 ianuarie 1467 de către domnitorul Radu cel Frumos sunt
menţionate satele Stelnica, Borduşani, Făcăieni şi Vlădeni, ca puncte
de încărcare a peştelui prins în bălţile din jur. începând cu secolul al
XVI-lea, actele domneşti pomenesc şi de alte localităţi amplasate pe
văile lalomiţei şi ale Dunării, între care Feteşti, Lichireşti (Călăraşi),
Vaideei (Slobozia) şi Ţăndărei.
Locuitorii acestor aşezări au fost nu numai mari producători de
bunuri materiale şi adânc trăitori ai vieţii creştine ortodoxe, dar şi apă
rători neînfricaţi ai pământului românesc. Această regiune a constituit,
secole de-a rândul, nu numai cea mai fertilă câmpie a Ţării Româneşti,
ci şi o pavăză împotriva otomanilor, care au făcut dese incursiuni în
partea locului. De aceea, voievozii cu dragoste de ţară, ca Mircea cel
Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Radu Mihnea, Şer
ban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi alţii asemenea lor, s-au
îngrijit de buna administrare, întărirea strategică şi militară a acestor
locuri, de apărarea independenţei şi fiinţei statale româneşti.
Matei Basarab, de pildă, a refăcut din temelie în centrul Bărăganu
lui, la Vaideei (Slobozia), mănăstirea postelnicului Ianache Caragea, pe
oare a întărit-o ou puternice ziduri de apărare, făcând din ea o mănăstire
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strategică. Zidurile de incintă păstrează şi astăzi crenelurile prin, care,
cei ce se adăposteau după ele, în .caz de primejdie, se -apărau împotriva
necredincioşilor invadatori. Ceva mai târziu, Constantin Brâneoveanu
a stabililt la LUchireştâ o căpetenie de margine şi un detaşament de
călăraşi ştafetari. Pe acest temei, târgul Lichireşti, unde exista o biserică
atestată documentar la 1630, a început să fie numit de pe la 1775 şi
Călăraşi.
Despre mănăstirea postelnicului Ianache, «care se cheamă Vaideei»
sau Slobozia lui Ianache, documentele spun că ea a fost ridicată de
ctitorul ei pe seliştea satului Vaideei, ce i-a fost dăruită de domnitorul
Radu Mihnea. Prin hrisovul dat în Târgovişte, în martie 1614, dom
nitorul a scutit de dări şi de slujbe pe timp de trei ani pe toţi cei ce
se vor aşeza pe această selişte, care a devenit astfel o slobozie. Aşadar,
încă de pe vremea lui Radu Vodă Mihnea se inaugurează o adevărată
colonizare în jurul mănăstirii, iar viitorul oraş Slobozia datorează dez
voltarea sa ulterioară acestui sfânt lăcaş.
Mănăstirea s-a întreţinut din evlavia mai multor particulari până
când Matei Basarab, văzând-o surpată în mulite părţi, a rezidit-o din
temelie şi a înfrumuseţat-o ca pe un edificiu de seamă, înzestrând-o cu
odoare şi cărţi bisericeşti', iar prin hrisovul din 4 septembrie 1634 a
întărit satul Vaideei, scutind pe toată vremea locuitorii de dajdie şi de
bir şi totodată i-a dăruit veniturile moşiei Sărăţeni din apropiere, «ca
să fie călugărilor de hrană şi de folosinţă». La slujba de sfinţire, ofi
ciată la 8 noiembrie 1647, au fost de faţă Matei Basarab şi Elina Doamna.,
cu o seamă de mari boieri ai ţării.
Când patriarhul Macarie al Antiohiei şi-a încheiat vizita în Ţara
Românească, la întoarcerea spre casă, în septembrie 1658, a trecut şi
pe la mănăstirea lui Ianache de la Slobozia, de pe malul Ialomiţei, unde
a trebuit să ajungă cu bărcile, apele râului fiind revărsate, şi a găsit-o
«înconjurată cu ziduri mari de piatră, ca un castel», după cum ne in
formează diaconul Paul din Alep, însoţitorul patriarhului, în însemnările
sale. Călătorii au rămas la mănăstire mai multe zile, «din cauza gre
lelor ploi ce căzură în această lună septembrie, însoţite de furtuni
violente, tunete, fulgere şi grindină». Continuându-şi drumul, ei au
trecut «printr-o câmpie întinsă, străbătând locuri renumite prin creş
terea cailor de rasă», aşa cum spune diaconul Paul din Alep, până ce
au ajuns la râul Şiret, iar de acolo, prin Brăila, la Galaţi, de unde au
pornit mai departe cu corăbiile pe mare.
Pe lângă daniile lui Matei Basarab, întărite de Antonie Vodă, la
1669, şi de Constantin Brâneoveanu, în 1709, mănăstirea şi-a mai adău
gat altele, aşa că, în secolul următor ea avea 13 moşii şi 2 metoace :
mănăstirea Apostolache, din judeţul Buzău, şi schitul Cuiburi;, din
judeţul Ialomiţa. In această vreme, pe lângă mănăstire funcţiona o şcoală
pentru cei care se pregăteau să fie preoţi.
Cu timpul, biserica mănăstirii ruinându-se, iar la cutremurul din
1838 avariindu-se grav, vechea ctitorie a lui Mate1
! Basarab a fost dărâ
mată în 1840 şi în locul ei s-a ridicat., în 1842, din veniturile mănăstirii
şi prin grija egumenului Gavriil, actualul edificiu, devenit mai târziu
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biserică de enorie, în care se află zugrăviţi Matei Basarab şi postelnicul
Ianache.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului următor,
judeţul Ialomiţa, pe atunci ou altă întindere teritorială şi împărţire
administrativă, având 6 plăşi (Călăraşi, Stelnioai, Slobozia, Gârbovi,
Jilavele şi Dridu) şi reşedinţa la Urziceni, a devenit locul de desfăşurare
a războaielor ruso-turce. Lupte puternice s-au dat în raza satelor Ulmu
(1806) şi Obileşti (1807), în urma cărora 'turcii au fost înfrânţi şi alun
gaţi peste Dunăre. De altfel, armistiţiul avea să se încheie la 24 august
1807 la Slobozia.
După Tratatul de la Adrianopole (1829), Muntenia şi Moldova vor
beneficia din plin de avantajele oferite de libertatea comerţului. Pro
ducând tot mai mult pentru export, agricultura. începe să se integreze
treptat în economia de piaţă. Prin măsurile luate ca urmare a aplicării
Regulamentului Organic (1831— 1832), judeţul Ialomiţa va cunoaşte o
noua împărţire administrativă, teritoriul său fiind divizat în 4 plăşi
(Borcea, Balta, Ialomiţa şi Câmpul), iar reşedinţa a fost mutată în
aprilie 1833 la Călăraşi. Creşterea populaţiei şi a suprafeţelor cultivate
cu cereale, diversificarea ocupaţiilor locuitorilor şi începutul învăţă
mântului de stat la sate pot fi considerate ca principalele jaloane ale
dezvoltării judeţului în această perioadă.
Viaţa bisericească intensă şi pietatea oamenilor acestor locuri au
dus la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului
următor la sporirea numărului de biserici prin târguri şi sate, unele
fiind construcţii trainice de zid care au dăinuit până în zilele noastre.
Dintre ele, documentele menţionează bisericile târgurilor : Urziceni,
amintită la 30 septembrie 1833 ; Lehliu, pomenită la 12 ianuarie 1833 ;
Feteşti, consemnată la 28 iunie 1833, pe lângă una mai veche atestată
la 15 iunie 1647, şi pe cele din satele : Poiana, comuna Ciulniţa, con
struită de Gh. Târcă la 1746 din bârne masive de stejar ; Orboieşti,
comuna Andrăşeşti, ridicată între 1793— 1795 ; Retezatu, comuna Stelnica, zidită între 1825— 1827 ; Piteşteanu, comuna Balaciu, construită
la 1825 şi transformată în mănăstire la anul 1934, precum şi biserica
de cărămidă din Bora, ctitorită la 1846 de Manda Doicescu, soţia con
telui francez de Tre.
în şirul acestor monumente se înscrie şi crucea de la Coslogeni,
comuna Dichiseni, şi cea de la Jegălia, cu simboluri străvechi, ca bră
duţul, soarele şi şarpele, ridicate fie ca semne de hotar, de proprietate
sau de pomenire, fie pentru a marca evenimente istorice sau trecerea
unor personalităţi ale vremii prin Câmpia Bărăganului'.
Din veacurile al XVIII-lea şi al XlX-lea au rămas şi câteva monu
mente cioplite în piatră, cum sunt frumosul colac de fântână al lui
Aron Nedelcovici din satul Piteşteanu, comuna Balaciu, datat 1853, co
lacul în formă de cană din Ghimpaţi-Ciulniţa, păstrând încrustate nu
mele lud Ioniţă, zis Suflet, vestit haiduc, şi crucea «înaltă» de lângă
Pădurea Chirana.
Avantajat de introducerea unor noi tehnici de lucrare a pământului,
judeţul Ialomiţa, care era considerat grânarul Ţării Româneşti încă de
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, continuă să fie şi în secolul al XlX-lea
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şi până astăzi principalul producător de cereale al ţării. De altfel, in
formaţiile vremii amintesc că în Ialomiţa, grâul se găsea din abundenţă
şi că, alături de peşte, constituia hrana de bază a populaţiei. Nu întâm
plător, aceste două elemente (un snop de grâu şi un peşte) vor constitui
însemnele heraldice ale judeţului.
întinderea judeţului Ialomiţa, care avea trei oraşe (Călăraşi, Slo
bozia şi Feteşti) şi reşedinţa la Călăraşi, va rămâne în linii generale
nemodificată până în septembrie 1950, când teritoriul ţării a fost reîmpărţit în regiuni' şi raioane, renunţându^se la divizarea lui în judeţe
şi plăşi. S-au înfiinţat acum 28 de regiuni, între care şi regiunea Ia
lomiţa, cu reşedinţa la Călăraşi, având centre raionale la Slobozia,
Urziceni, Feteşti, Lehliu şi Olteniţa. In 1960, redueându-se numărul de
regiuni de la 28 la 16, regiunea Ialomiţa s-a desfiinţat, contopindu-se
cu regiunea Bucureşti, iar Călăraşul a devenit centru raional. Apoi, în
1968, când s-au desfiinţat regiunile şi s-a revenit la vechiul sistem de
împărţire teritorială a ţării, judeţul Ialomiţa a fost reînfiinţat, de data
aceasta ou reşedinţa la Slobozia. în 1981, s-au adus unele modificări în
organizarea admindstrativ-teritorială a judeţelor Ialomiţa şi Ilfov. Prin
restrângerea judeţului Ialomiţa şi desfiinţarea judeţului Ilfov, e-au con
stituit două noi judeţe : Giurgiu şi Călăraşi, precum şi Sectorul Agricol
Ilfov, cu o suprafaţă redusă ca întindere în jurul capitalei Bucureşti.
Astfel, partea de răsărit a Câmpiei Dunării şi mijlocul Bărăganului sunt
cuprinse astăzi în judeţele Ialomiţa, cu reşedinţa la Slobozia, şi Călăraşi,
cu reşedinţa în municipiul Călăraşi.
Din punct de vedere administrativ-bisericesc, această latură de ţară,
cu bisericile, preoţii şi credincioşii ei, a stat dintru început, aşa cum s-a
arătat, sub autoritatea episcopilor de la Tomis, apoi, a ierarhilor de Ia
Vicina, pentru ca, după 1359, când Iachint Critopol, titularul acestui
scaun vlădicesc, a fost strămutat cu toate rânduielile canonice la Curtea
de Argeş, ca primul mitropolit al Ţării Româneşti, el şi ierarhii care
i-au urmat şi-au exercitat jurisdicţia peste toată Muntenia, deci şi în
aceste părţi ale Câmpiei Dunării, Bărăganului şi în Dobrogea.
In 1923, înfiinţându-se Episcopia Constanţei, i s-a atribuit şi ju
deţul Ialomiţa, desprins de la Arhiepiscopia Bucureştilor. în aprilie 1950,
după contopirea Episcopiei Constanţei cu Episcopia Galaţilor (sub de
numirea de Episcopia Dunării de Jos), judeţul Ialomiţa a fost dat
Episcopiei Buzăului, dar pentru scurtă vreme, căci, la 1 ianuarie 1951,
a revenit la Arhiepiscopia Bucureştilor, sub jurisdicţia căreia a intrat,
încă de la înfiinţarea lui în 1981, şi judeţul Călaraşi.
In prezent, în aceste două judeţe sunt patru protoicrii, câte două în
fiecare : Slobozia şi Urziceni, în judeţul Ialomiţa, Călăraşi şi Olteniţa,
în judeţul Călăraşi, cu un total de 263 parohii şi 250 de preoţi, precum
şi două mănăstiri : Piteşteanu, în comuna Baiaciu, judeţul Ialomiţa, şi
Radu Negru, lângă Călăraşi, amândouă de curând reînfiinţate.
în municipiul Slobozia sunt trei biserici şi una în construcţie, care
se doreşte să fie un edificiu măreţ, o adevărată catedrală, rivalizând
cu cea de la Alba Iulia, la care chiar Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, în 16 iulie 1992, a rostit rugăciunea de binecuvântare a lacului
ou prilejul punerii pietrei de temelie. Municipiul Călăraşi are patru
biserici ou înfăţişare şi proporţii monumentale.
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La capătul acestei prezentări a istoriei, vieţii şi lucrării bisericeşti
în părţile de răsărit ale Munteniei, se poate afirma că aceste meleaguri
n-au fost numai martore

ale unor fapte de seamă

ale

zbuciumatei

noastre istorii, ci mai ales adevărate vetre de cultură, de trăire duhov
nicească şi de spiritualitate românească, îndreptăţind dorinţa clerului
şi credincioşilor din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi de a avea un scaun
vlădicesc propriu.
Pe temeiul acestei bogate şi înfloritoare tradiţii bisericeşti, naţio
nale şi culturale, desfăşurate de secole în Câmpia Dunării şi Bărăganu
lui, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în şedinţa sa din
22 iunie 1993, a luat în discuţie cererea protoieriilor din cuprinsul ju
deţelor Ialomiţa şi Călăraşi pentnu înfiinţarea unei episcopii locale.
Având în vedere căaceastă cerere este întărită, pe
lângă consi
derente de ordin istoric,
şi cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii
pastoral-misionare şi de promovare a educaţiei moral-religioase pentru
păstrarea şi consolidarea credinţei ortodoxe ;
Luând in consideraţie că ea este sprijinită şi de autorităţile locale
de stat, care s-au oferit să asigure posibilităţi corespunzătoare pentru
buna funcţionare a episcopiei ;
Ţinând seama că Arhiepiscopia Bucureştilor are sub jurisdicţie o
întindere teritorială alcătuită din patru judeţe (Prahova, Giurgiu, Ia
lomiţa şi Călăraşi), mai mult ca celelalte eparhii (ce au în cuprinderea
lor două şi trei judeţe), la care se adaugă Sectorul Agricol Ilfov, capitala
Bucureşti şi protopopiatul Videle, din judeţul Teleorman ;
Consiliul eparhial s-a declarat în principiu de acord ou înfiinţarea
unei episcopii locale pentnu judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, de care să
aparţină protoieriile Slobozia, Urziceni, Călăraşi şi Olteniţa.
Propunerea Consiliului eparhial a fost comunicată Cancelariei
Sf. Sinod ou adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 2743/1993, aducându-se în susţinerea ei, pe lângă motivaţia de mai sus, şi argumentul
pe deplin întemeiat că un episcop cu reşedinţa în centrul Câmpiei Bă
răganului ar putea asigura o mai eficientă lucrare pastoral-misionară
de teren, ounoscând dificultăţile care există în momentul de faţă pentru
vizitarea canonică a acestei regiuni, destul de depărtată de Bucureşti
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şi ar contrabalansa programul misionar al cultelor neoprotestante şi al
sectelor care vizează astăzi în special Câmpia Română. Totodată, s-a
mai arătat că reţeaua feroviară şi rutieră de cane dispune regiunea,
precum şi aşezarea ei geografică, vecină cu reşedinţa de la Silistra a
nou înfiinţatei Mitropolii a Durostorului din Patriarhia Bulgară, favo
rizează legătura directă cu toate oraşele din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa
şi reechilibrează rangurile celor două administraţii bisericeşti de pe ma
lurile Dunării, consolidând spiritualitatea ortodoxă românească de aici.
Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din 6— 8 iulie 1993, luând în
examinare adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 2743/1993 privind pro
punerea Consiliului eparhial al acestei eparhii de înfiinţare a unei
episcopii în partea de răsărit a Câmpiei Dunării şi Bărăganului a con
statat următoarele :
Preoţii se confruntă în aceste părţi coi mari greutăţi în activitatea
pastoral-misionară datorită presiunilor

tot mai

făţişe

ale grupărilor

neoprotestante şi sectare ;
Prezenţa unui episcop în mijlocul clerului şi credincioşilor de aici
va duce la diminuarea prozelitismului sectar şi va impulsiona eforturile
de păstrare şi apărare a credinţei creştine ortodoxe, a sfintelor tradiţii
şi obiceiurilor strămoşeşti ;
Activitatea de predare a învăţământului religios în şcolile de stat
va fi supravegheată şi îndrumată îndeaproape şi va fi mai eficientă ;
Chiriarhul va putea influenţa pozitiv prezenţa şi lucrarea preoţilor
în spitale, orfelinate, azile, penitenciare şi în general în activitatea caritativă ;
Prin intermediul şi cu sprijinul episcopului locului, parohiile vor
putea intra în toate drepturile lor asupra bunurilor mobile şi imobile
care le-au aparţinut ;
Mănăstirile cu veche tradiţie din regiune îşi vor putea recăpăta im
portanţa lor istorică şi utilitatea bisericească ;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei ca
nonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod a aprobat înfiinţarea
unei noi episcopii pentru judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, cu denumirea
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, încadrată în jurisdicţia canonică a
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Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, urmând ca reşedinţa să fie stabilită
după cunoaşterea exactă a situaţiei pe plan local.
Hotărârea Sfântului Sinod privind înfiinţarea unei episcopii cuprin
zând judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, provenite de la Arhiepiscopia Bucu
reştilor, ca sufragană a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, a fost comu
nicată Arhiepiscopiei Bucureştilor cu adresa Cancelariei Sf. Sinod
nr. 4176/1993. Totodată, hotărârea sinodală a fosit adusă şi la cunoştinţa
preoţilor şi credincioşilor printr-un Comunicat al Biroului de Presă al
Patriarhiei Române publicat în Vestitorul Ortodoxiei (anul V, nr. 98— 99
din iulie 1993), periodic al Patriarhiei Române, care a fost reprodus
şi de ziarele centrale şi a fost citit şi la posturile naţionale de radio şi
televiziune.
Vestea înfiinţării acestui centnu eparhial a fost primită cu bucurie
de clerul şi credincioşii din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, care şi-au văzut
împlinită, astfel, năzuinţa lor de a avea un scaun vlădicesc propria.
Prin apeluri, şi memorii către Sfântul Sinod ei şi-au exprimat toată
disponibilitatea ca această hotărâre să se finalizeze cât mai degrabă,
considerând că prezenţa permanentă a unui arhiereu în mijlocul lor
este astăzi imperios necesară nu numai din motive de ordin istoric, că
şi administrativ-bisericesc şi misionar-pastoral, pentru a binecuvânta şi
sfinţi munca şi strădaniile oamenilor de pe meleagurile Bărăganului,
a cultiva în duhul Ortodoxiei dragostea şi respectul faţă' de Biserica lui
Hristos, spre binele neamului, al ţării şi spiritualităţii româneşti.
Dând urmare dorinţei clerului şi credincioşilor din partea de răsărit
punerea în rânduială a episcopiei locale, Adunarea eparhială a Arhi
episcopiei Bucureştilor s-a întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de
2 septembrie 1993 şi a luat în discuţie adresa Cancelariei Sfântului Sinod
nr. 4176/1993 privind înfiinţarea Episcopiei: Sloboziei şi Călăraşilor,
aprobată de Sfântul Sinod la propunerea Consiliului eparhial.
în urma dezbaterilor şi pe temeiul art. 94, lit. M din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea
eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor, procedând în spiritul hotărârii
sinodale, a confirmat înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor şi
i-a stabilit reşedinţa în municipiul Slobozia, unde s-au asigurat între
timp, prin grija organelor locale de stat, condiţii corespunzătoare pentru
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reşedinţa episcopului şi pentru administraţia eparhială. Trecând apoi la
fixarea limitelor noii episcopii, oare a luat fiinţă prin împărţirea teri
toriului său, Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştiului a sta
bilit ca ea să cuprindă

protoieriile

Slobozita şi Urzicem, din judeţul

Ialomiţa, şi protoieriile Călăraşi şi Olteniţa, din judeţul Călăraşi, iar
protoieriile din capitala Bucureşti şi Sectorul Agricol Ilfov, cele din
judeţele Prahova şi Giurgiu şi protoieria Videle, din judeţul Teleorman
să rămână mai departe sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Bucureştilor.
în continuare, potrivit rânduielilor statutare, hotărârea Sfântului
Sinod de înfiinţare a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, confirmată de
Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor şi adusă la cunoştinţa
Cancelariei Sf. Sinod cu adresa acestei eparhii nr. 5996 din 22 septem
brie 1993, a fost supusă examinării Adunării Naţionale Bisericeşti, con
vocată în şedinţă extraordinară la 5 octombrie 1993.
Stimaţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti
Motivul convocării şedinţei extraordinare de astăzi a fost, în primul
rând, faptul că preoţii şi credincioşii dinspre Dunăre ai Arhiepiscopiei
Bucureştilor, cei din judeţele Slobozia işi Călăraşi, de mai mult (timp
şi-au arătat dorinţa de a avea mai des un ierarh prezent in mijlocul
lor. Eu personal, ca irearh al acestor laturi, mai ales acum, simt nevoia
unei mai apropiate şi susţinute iactivităţi pastorale, misionare şi admi
nistrative. Am fost Episcop Vicar, aici, aproape 13 ani şi ştiu ce însem
nează prea marea întindere a unei eparhii şi de asemenea, ştiu câte difi
cultăţi se ivesc, în astfel de condiţii, pentru o ilucrare rodnică.
Avem acum obligaţia de a sluji credincioşii şi preoţimea noastră
nu numai prin cuvânt, nu numai în trecere, cu prilejul sfinţirilor de
biserici, al conferinţelor sau întâlnirilor ocazionale, ci printr-o prezenţă
continuă în mijlocul lor şi \printr-o lucrare permanentă. Plantele într-o
grădină nu cresc şi nu se dezvoltă numai prin -vizitele grădinarului, ci
ele aduc rod doar atunci când îngrijitorul se ocupă îndeaproape de ele,
se apleacă asupra fiecăreia în parte, ca marii iubitori de natură, le cu
noaşte şi le dă nume, realizându-se astfel o comuniune între om şi
aceste frumuseţi pe care Dumnezeu le-a lăsat pe pământ 'pentru sufletul
£ pentru binele omului. Tot aşa, şi mai mult decât atât, trebuie să stea
l'^crurUe şi în Biserica noastră.
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Acum, i s-au deschis Bisericii noi tărâmuri de activitate, care cer
prezenţa preotului în şcoală, în spitale, în orfelinate, în căminele de
bătrâni şi în general, în toată viaţa localităţii, a parohiei respective, iar
noi, Ierarhii, suntem ,p uţini pentru a putea împlini toate ,aceste cerinţe
pe care ni le adresează credincioşii şi instituţiile jcare iau luat naştere în
ultimii ani şi care, spre bucuria noastră, tot mai mult caută colaborarea
Bisericii. Zilele acestea, de pildă, cu prilejul deschiderii anului şcolar,
noi cei de la Bucureşti, aproape că n-am putut să cuprindem toate uni
tăţile de învăţământ la care am fost solicitaţi să mergem \
şi să ducem
binecuvântarea Bisericii.
Dar, şi aceasta este foarte puţin, căci rostul nostru este de a face
ca Biserica să pătrundă în fiecare familie, în fiecare suflet. De aceea
este atât de necesară prezenţa Ierarhului şi în această latură dintre
Bucureşti şi Dunăre, cale de trecere în istorie a atâtor neamuri şi .care,
în ciuda tuturor văltorilor, a păstrat de la începuturi şi până astăzi un
sat viguros, cu oameni curaţi la suflet şi sănătoşi ia minte, legaţi ca
nicăieri in altă parte de ţarină, de pământul Bărăganului. Iată de ce,
încă de atunci de când

lucram în

calitate de Episcop

Vicar al

Arhiepiscopiei Bucureştilor, mă prindeam, la înfiinţarea unei noi eparhii
în această parte de ţară, unde sunt urme însemnate de viaţă creştină,
una dintre ele fiind mănăstirea Slobozia, clădită pe vremea lui Matei
Basarab, ridicată pe temelii mai vechi. Avem apoi mănăstirea Balaciu,
nu departe de oraşul Slobozia. Abia acum am putut să pornim lucrarea
aceasta. Ea a fost, mai întâi, prezentată în Consiliul eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, apoi la Sfântul Sinod, după care a trecut
la Adunarea eparhială, iar astăzi, pentru cele legale, a fost adusă în
deliberarea Adunării Naţionale Bisericeşti. Trebuie să anunţ că Aduna
rea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor, luând în discuţie stabilirea
reşedinţei viitoarei eparhii şi având de ales între Slobozia şi Călăraşi,
fiecare din aceste două municipii dorind să fie centru vlădicesc, în
urma unor discuţii foarte animate, dar ziditoare in acelaşi timp, a încli
nat în favoarea municipiului Slobozia, pentru considerente pastorale. în
prim:d rând, pentru că este aşezat la o întretăiere de drumuri, dar şi
pentru faptul că acolo, mai uşor ss poate pune la îndemâna noii eparhii
o modestă reşedinţă, loc de unde noul vlădică, cel pe care Dumnezeu îl
va chema, să poată îndeplini misiunea Bisericii noastre.
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Aşadar, {prima cerinţă care ne-a determinat să convocăm Adunarea
Naţională Bisericească în şedinţă extraordinară este luarea în deliberare
a înfiinţării unei noi eparhii, desprinsă din Arhiepiscopia Bucureştilor,
cu titulatura Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, cuprinzând judeţele
Ialomiţa -şi Călăraşi, având reşedinţa în municipiul Slobozia, ca sufragană a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, urmând ca, după aprobare,
să se constituie Adunarea eparhială a acestei episcopii. Apoi se vor face
alegeri pentru ocuparea scaunului vlădicesc, dar până atunci va mai
trece oarecare timp».
Cele arătate de Prea Fericitul Părinte Patriarh au fost însuşite de
membrii Adunării Naţionale Bisericeşti care, în discuţiile ce au urmat,
au pus în evidenţă şi alte aspecte ce îndreptăţesc înfiinţarea Episcopiei
Sloboziei şi Călăraşilor.
Având în vedere puternica tradiţie istorică a Câmpiei Dunării şi
Bărăganului şi temeinicia argumentaţiei

de ordin misionar-pastoral şi

administrativ-bisericesc adusă de Consiliul eparhial

al Arhiepiscopiei

Bucureştilor, în şedinţa sa din 22 iunie 1993, pentru susţinerea cererii
preoţilor şi credincioşilor din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi de a avea o
episcopie proprie în aceste locuri ;
Ţinând seama că această argumentaţie a fost acceptată şi întărită
cu noi motivări de Sfântul Sinod care, prin hotărârea nr. 4176 din
6—8 iulie 1993, a fost de acord cu înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor ;
Luând în considerare că hotărârea sinodală a fost confirmată de
Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor, în şedinţa sa din
2 septembrie 1993, care a stabilit şi întinderea teritorială a noii episco
pii, precum şi reşedinţa episcopului ;
Pe temeiul prevederilor art. 7, al. 2 şi art. 20, lit. «e» din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 59,
lit. «e» din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română,
Adunarea Naţională Bisericească a aprobat înfiinţarea Episcopiei Slo
boziei şi Călăraşilor, cu reşedinţa în municipiul Slobozia, ca sufragană
a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, având jurisdicţia asupra judeţelor
Ialomiţa şi Călăraşi, cu protoieriile : Slobozia,
Olteniţa.

Urziceni,

Călăraşi şi
,,j
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De asemenea, Adunarea Naţională Bisericească a aprobat ca Arhi
episcopia Bucureştilor, de la oare s-a desprins Episcopia Sloboziei şi
Călăraşilor, să aibă întindere teritorială jurisdicţională asupra Capitalei,
Sectorului Agricol Ilfov, judeţelor Prahova şi Giurgiu şi protoieriei
Videle, din judeţul Teleorman.
Totodată, Adunarea Naţională Bisericească a aprobat modificarea
art. 5, par. I din Statutul Bisericii Ortodoxe Române, la care a introdus
punctul 7, cu următorul conţinut : Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, cu
reşedinţa în municipiul Slobozia, concomitent cu renumerotarea de la
fi la 19 a actualelor puncte 7— 18 ale paragrafelor II, III, IV şi V din
art. 5, în ordinea eparhiilor prevăzută în Statut.
In zilele imediat următoare, prin Hotărârea Guvernului României
nr. 545 din 9 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 270/23
noiembrie 1993, s-a transmis către Patriarhia Română, din patrimoniul
Societăţii comerciale Fortuna S.A., imobilul situat în str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2 bis din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, spre a
servi Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ca reşedinţă chiriarhală şi sediu
pentru administraţia eparhială.
în continuare, Arhiepiscopia Bucureştilor a trecut

la organizarea

noii episcopii, care s-a înfiinţat prin împărţirea teritoriului său, luând
măsurile statutare şi regulamentare pentru constituirea celor 10 Cir
cumscripţii electorale în vederea alegerii membrilor clerici şi mireni
în Adunarea eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor şi a mem
brilor celorlalte organe eparhiale (Consiliul

şi

Consistoriul

eparhial),

precum şi a membrilor delegaţi ai acestei eparhii în Adunarea Naţională
Bisericească, concomitent cu completarea locurilor de membri rămase
vacante în organele eparhiale ale Arhiepiscopiei Bucureştilor prin tre
cerea judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi la noua Episcopie a Sloboziei şi
Călăraşilor.
Totodată, potrivit Deciziei patriarhale nr. 9/1993, comunicată
Arhiepiscopiei Bucureştilor cu adresa Cancelariei Sf. Sinod nr. 6227/1993,
s-a stabilit data de 9 decembrie 1993 pentru alegerea de membri cle
rici şi mireni în Adunarea eparhială a Sloboziei şi Călăraşilor.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 69 din Regula
mentul organelor deliberative, s-a constituit la Arhiepiscopia Bucureşti
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lor, de la care s-a desprins Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Biroul
electoral eparhial, care să coordoneze pregătirea alegerilor şi să rezolve
eventualele întâmpinări motivate ce ar putea să apară pe parcursul
desfăşurării lor.
In sfârşit, prin Ordinul circular nr. 6790/1993 al Consiliului eparhial
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, s-a adus la cunoştinţa tuturor parohiilor
şi filiilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor atât compo
nenţa nominală a celor 10 Circumscripţii electorale şi data alegerilor,
cât şi localităţile stabilite pentru întrunirea Colegiilor electorale şi
preşedinţii acestora, dimpreună cu toate dispoziţiunile regulamentare
privind desfăşurarea alegerilor eparhiale.
în urma alegerilor, desfăşurate cu bună

rânduială

în

ziua

de

9 decembrie 1993, au fost desemnaţi cei 30 de membri (10 clerici şi
20 mireni) în Adunarea eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor
şi s-au completat locurile de membri rămase vacante în organele epar
hiale ale Arhiepiscopiei Bucureştilor.
încheindu-se termenul regulamentar prevăzut pentru contestaţii, pe
temeiul art. 94 şi 96 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi
dizolvarea organelor deliberative şi executive din parohiile, protopo
piatele şi eparhiile din Patriarhia Română,

Prea

Fericitul

Patriarh

Teoctist, cu Decizia chiriarhală nr. 8236/1993, a convocat în şedinţă de
constituire Adunarea eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor în
ziua de miercuri 29 decembrie 1993, la sediul protoieriei Slobozia.
Apoi, în conformitate cu prevederile art. 14 şi 70 din Regulamentul
pentru

alegerea, funcţionarea şi

dizolvarea organelor deliberative şi-

executive, cu Decizia Patriarhală nr. 15 din 30 decembrie 1993 a fost
constituită Adunarea eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
Prin constituirea Adunării eparhiale a Episcopic-i Sloboziei şi Călă
raşilor şi desemnarea membrilor clerici şi mireni delegaţi

ai acestei

eparhii în Adunarea Naţională Bisericească, toate formalităţile prevăzute
de Statut şi regulamente au fost îndeplinite şi s-a putut trece la convo
carea Colegiului Electoral

Bisericesc

pentru

scaunul de episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.

alegerea

titularului

în

II. ALEGEREA PREA SFINTITULUI EPISCOP VICAR
PATRIARHAL NIFON MIHĂITĂ CA EPISCOP TITULAR
AL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
Pe temeiul prevederilor art. 30, lit. «g» şi art. 130 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, cu Decizia nr. 8160 din 17 decembrie 1993,.
a convocat Colegiul Electoral Bisericesc — constituit din membrii
Sfântului Sinod, membrii clerici şi mireni delegaţi ai celor 19 eparhii
din cuprinsul Patriarhiei Române în Adunarea Naţională Bisericească,,
membrii clerici şi mireni ai Adunării eparhiale a Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor, precum şi decanii şi directorii instituţiilor de învăţământ
teologic din Biserica Ortodoxă Română, ca membri de drept — pentru
ziua de marţi 11 ianuarie 1994 în vederea alegerii titularului în scaunul
vacant de episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.
După slujba Te-Deum-ului, oficiată în Catedrala patriarhală, s-a
întrunit, mai întâi, în sala sinodală a Palatului patriarhal, sub preşe
dinţia Prea Fericitului Patriarh Teoctist, Adunarea Naţională Biseri
cească pentru validarea mandatelor membrilor clerici şi mireni delegaţi
in acest for bisericesc de adunările eparhiale ale Arhiepiscopiei Bucu
reştilor şi Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor în urma alegerilor care au
avui Ioc la 9 decembrie 1993 în cele două eparhii, apoi, după o scurtă
pauză, s-au reunit, în aceeaşi sală, membrii Colegiului Electoral Bise
ricesc
Indeplinindu-se formalităţile prevăzute de Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române s-a ales Secretariatul
şedinţei şi s-a dat citire apelului nominal al membrilor Colegiului Elec
toral Bisericesc.
După citirea apelului nominal s-a constatat, scăzându-se cele
2 locuri de membri vacante, că rămân un număr de 141 membri cu
drept de vot, dintre care 13 fiind absenţi motivat, sunt prezenţi un
număr de 128 membri îndreptăţiţi a-şi da votul la această alegere.
Constatându-se legalitatea constituirii Colegiului Electoral Bise
ricesc, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele Colegiului,
luând cuvântul, a rostit următoarele :
Onoraţi membri ai Colegiului Electoral Bisericesc,
Clerul şi credincioşii din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, di;i teritoriul
acesta, ce poate fi numit «Ţara pâinii» româneşti, Bărăganul străbun,
ele mult timp au dorit să aibă şi ei păstor sufletesc mai ia îndemână,,
şi ăuhovniceşte dar şi geografic. Ar fi fost de neînţeles ea acum, când
ne bucurăm de libertatea sfântă dăruită de Dumnezeu, să nu îm plinim
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dorinţa credincioşilor din această latură de ţară, oameni atât de iubi
tori de brazdă şi de Biserică, legaţi, deci, de cer şi de pământ, şi să nu
le dăm un păstor duhovnicesc şi prin aceasta, o mare mângâiere.
Chiar voievozii noştri s-au legat strâns de aceste ţinuturi prin cti
toriile lor sau prin aşezămintele ridicate de sfetnicii lor. Atât oraşul
Slobozia, cât şi oraşul Călăraşi au constituit de totdeauna centre de
cultură, încă înainte de întruparea Mântuitorului. Apoi creştinate şi-au
zidit o pilduitoare şi foarte bogată viaţă duhovnicească. Şi într-un oraş
şi în celălalt s-au găsit vechi mărturii creştine, iar astăzi sunt biserici
şi mănăstiri, parohii şi credincioşi de o înaltă ţinută ortodoxă. Aici n-au
pătruns, ca în alte părţi, curentele de dezbinare întru credinţă, grupările
sectare sau de altă natură, şi de aceea, Dumnezeu a ascultat rugăciunile
acestor creştini de a avea -episcopia lor.
Vechea mănăstire Sfinţii Arhangheli de pe vremea lui Matei Basarab, care dăinuie şi astăzi în Slobozia, cu zidurile şi arhitectura ei
unică, mărturiseşte despre îndreptăţirea acestei hotărâri pe care a luat-o,
mai întâi, Arhiepiscopia Bucureştilor, prin Adunarea eparhială, şi apoi
Adunarea Naţională Bisericească şi Sfântul Sinod în şedinţa trecută, şi
pe care năzuim astăzi să o îndeplinim prin rolul venerabililor membri
ai Colegiului Electoral Bisericesc.
Despre însemnătatea pastorală a noii eparhii şi mai ales despre
datoria noastră, a celor ce ne aflăm aici, de a înţelege această cerinţă
urgentă a Bisericii, nu mai este nevoie să vorbim. Este o îndreptăţire
dumnezeiască aceasta. E de ajuns să vă aduc la cunoştinţă că am
întâmpinat la toate forurile de stat, centrale sau locale, o mare bună
voinţă, spre a înfăptui dorinţa arzătoare a clerului şi credincioşilor de
a avea o episcopie în aceste locuri. Acum, ne aflăm în posesia reşedinţei
episcopiei şi a catedralei, precum şi a altor înlesniri necesare unui
Centru eparhial. Două judeţe, cu patru protopopiate destul de mari,
constituie o însemnată arie pastorală misionară şi duhovnicească pentru
această episcopie, iar celelalte se vor adăuga şi se vor întregi prin cel
pe care Bunul Dumnezeu îl va chema, prin votul nostru, ca să păsto
rească în această parte de ţară. Arhiepiscopia Bucureştilor, de unde s-au
desprins judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, cum ştiţi, este destul de întinsă
şi nu se reuşeşte cercetarea după trebuinţă a tuturor parohiilor şi
mănăstirilor existente aici. De aceea, astăzi suntem chemaţi să ne
spunem cuvântul, prin vot secret, asupra persoanei îndreptăţite
păstorească credincioşii şi preoţii din noua eparhie.

să
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Fiecare dintre dumneavoastră aveţi o imagine clară despre sluji
torii Bisericii noastre, despre ierarhii ei, despre persoanele care ar putea
să fie chemate să îndeplinească acestă slujire. Este îndeosebi o slujire
de renaştere şi de reînnoire duhovnicească, de răspândire a cuvântului
lui Dumnezeu, a adevărului Evangheliei şi a iubirii pe pământ. Vă veţi
face, deci, ca şi în alte împrejurări, această îndatorire de mare răspun
dere şi de mare cinste pe care o aveţi şi o avem împreună, ca să rânduim acolo un păstor vrednic.
înscrierea, în istoria Bisericii noastre a unei episcopii noi, este un
act important în viaţa noastră bisericească şi acesta arată maturitatea
de gândire a credincioşilor, a preoţilor şi a noastră. Aceasta dovedeşte
că suntem noi înşine pătrunşi de marea responsabilitate ca adevărul
dumnezeiesc şi lumina lui Hristos să pătrundă pretutindeni şi să lumi
neze toate sufletele, pentru că toţi avem nevoie de 'această lumină a
lui Hristos. Cu acest gând închei cuvântul de deschidere. Cu acest gând
şi cu această conştiinţă să semnăm. actul de astăzi, ca să fie cu ade
vărat dumnezeiesc, spre slava Bisericii noastre, spre lauda ei şi spre
împlinirea năzuinţelor bunilor credincioşi din aceste părţi ale Bărăga
nului, care frământă pământul şi dau «pâinea cea de toate zilele» între
gii ţări.
Dumnezeu să ne lumineze cugetul şi să ne ajute să săvârşim această
lucrare spre slava Lui şi spre mulţumirea conştiinţei noastre».
In continuare, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a dat scurte lămu
riri în legătură cu alegerea şi a rânduit citirea art. 129 şi 130 din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române pri
vind procedura de urmat.
Şedinţa Colegiului Electoral Bisericesc s-a suspendat apoi timp de
30 de minute spre a se da posibilitatea alegătorilor să se consulte în
vederea desemnării prin vot secret a noului episcop.
în reluarea lucrărilor, s-au împărţit buletinele de vot, iar Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele

Colegiului

Bisericesc, a dispus chemarea alegătorilor la urne pentru

Electoral
depunerea

voturilor, în ordinea apelului nominal.
Procedându-se la despuierea scrutinului, s-a constatat că majori
tatea voturilor necesare pentru ocuparea scaunului de episcop al Slo
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boziei şi Călăraşilor — 117 la număr — au fost întrunite de Prea Sfin
ţitul Episcop Nifon (Mihăiţă) Ploieşteanul, vicar patriarhal.
în urma rezultatului votării, Prea Fericitul Patriarh T e o c t i s t ,
Preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc, a proclamat ales ca Episcop
al Sloboziei şi Călăraşilor pe Prea Sfinţitul Nifon Mihăiţă, apoi a feli
citat călduros pe noul ales, spunând cele ce urmează :
Prea Sfinţite Episcop Nifon,
«Cu dragoste vă aducem la cunoştinţă, ds data aceasta în calitate
de preşedinte al Colegiului Electoral Bisericesc că votul înaltului for
electiv s-a oprit asupra Prea Sfinţiei Voastre. Nu întâmplător, majori
tatea membrilor Colegiului Electoral Bisericesc v-au acordat încrede
rea lor, pentru că anii pe care i-aţi petrecut în strădanii pastorale la
Sfânta Patriarhie şi la Arhiepiscopia Bucureştilor v-au făcut cunoscut
în parohiile din Mitropolia Munteniei

şi Dobrogei. Preoţimea v-a cu

noscut, credincioşii, de asemenea, şi mai ales aceşti reprezentanţi ai Bă
răganului, membrii Adunării eparhiale a noii episcopii, care şi-au în
dreptat cu multă dragoste şi încredere atenţia şi gândul lor spre Prea
Sfinţia Voastră.
Alegerea nu este întâmplătoare, ci rânduită de Duhul Sfânt. La
aceasta, repet, se adaugă faptul că aţi fost cunoscut, după cum au fosi
cunoscuţi şi ceilalţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, care au primit
astăzi voturi din partea Colegiului Electoral. Este pentru noi o mare
bucurie că această episcopie, care se înscrie acum în istoria Bisericii
noastre, dobândeşte un ierarh cu experienţă, cu ani de muncă încor
dată chiar aici, la Patriarhie, în vremuri de prefaceri adânci în sânul
Bisericii şi în viaţa credincioşilor. Votul exprimă încrederea preoţilor
şi credincioşilor din Câmpia Bărăganului, iar încrederea lor se tălmă
ceşte ca sete de reînnoire, de renaştere, ca dor de a-şi încălzi cugetele
şi sufletele cu dragostea, cu râvna şi cu înţelepciunea Prea Sfinţiei
Voastre. In aceste locuri din Ialomiţa şi Călăraşi trăiesc oameni minu
naţi, care ştiu, cum spuneam, ce înseamnă legătura cu pământul ca ni
meni cdţii. Pentru că acest pământ, atât de darnic şi atât de roditor
când Dumnezeu îl binecuvintează, îl leagă pe om, iar după ploile bine
făcătoare îşi arată dragostea- pentru cel ca.re-l îngrijeşte prin îmbră
ţişarea lui, că nu mai poţi scoate piciorul din noroi. Omul, uneori, nu
mai poate ieşi din brazda care strânge piciorul sau unealta, dar care ne
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■hrăneşte pe toţi şi se întruchipează în Sfânta împărtăşanie, în Trupul
şi Sângele Domnului Hristos. Pe aceşti oameni îi veţi păstori, cu aceştia
veţi lucra, cu ei împreună veţi aduce slavă Sfintei Treimi. Să-i aveţi,
astfel, şi pe ei coroana arhieriei Prea Sfinţiei Voastre. Să vă ajute Dum
nezeu ca să aveţi parte de roade îmbelşugate în lucrarea aceasta.
Personal, cum am mai spus, nu am chiar cuvinte de bucurie, pen
tru că fiecare îşi poate imagina ce însemnează acum, când Patriarhia
este atât de solicitată, să te lipseşti de un colaborator foarte preţios. Dar,
Dumnezeu va ajuta şi va împlini acest gol care rămâne prin plecarea
Prea Sfinţiei Voastre.
Dumnezeu să vă ajute şi să vă binecuvinteze acest pas, să duceţi
acolo dragostea, preţuirea şi căldura Sfântului Sinod, a Măritului Cole
giu Electoral din această zi.
Aşa să vă ajute Dumnezeu !».
Vădit emoţionat de solemnitatea momentului, Prea Sfinţitul Nifon
Mihăiţă, nou alesul Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, a adresat Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, membrilor Sfântului Sinod şi
membrilor Colegiului Electoral Bisericesc următoarele cuvinte :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Mărit Colegiu Electoral Bisericesc,
în aceste clipe binecuvântate îmi îndrept, în primul rând, gându
rile către Dumnezeu pentru bunătatea ce a revărsat asupra mea astăzi,
când, în ogorul Bisericii noastre strămoşeşti o nouă eparhie a luat fiinţă,
aceea a Sloboziei şi Călăraşilor, care reprezintă, fără îndoială, încă o
ctitorie bisericească importantă a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist.
A binevoit Dumnezeu ca Măritul Colegiu Electoral Bisericesc să
hotărască, prin votul exprimat, alegerea mea în scaunul de episcop al
acestei nou înfiinţate eparhii. Primesc cu bucurie această alegere, dar,
în egală măsură, şi cu îngrijorare, pentru că odată cu cinstea sporeşte
şi răspunderea în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Este un prilej de
bucurie, pentru că mi se oferă acum o nouă posiblitate de a impulsiona
slujirea mea închinată Domnului nostru Iisus Hristos şi Bisericii pe care
El a întemeiat-o, episcopul mijlocind harurile sfinţitoare şi mântuitoare
ale Duhului Sfânt către întreaga obşte dreptmăritoare. Cunoscând, deci,
aceste îndatoriri ale episcopului, făgăduiesc astăzi, aici, că voL depune
toate strădaniile ca să îndeplinesc cu dăruire şi cu jertfelnicie noua
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misiune ce mi s-a încredinţat. In acelaşi timp, alegerea mea este un
prilej de îngrijorare, pentru că, aşa cum a menţionat Prea Fericirea
Sa, am fost trimis ca păstor la o eparhie care abia acum a luat fiinţă.
Nu este o eparhie cu trecut şi cu tradiţie. însăşi înfiinţarea ei consti
tuie un moment istoric, care se va înscrie, fără îndoială, la loc de cinste
în istoria bimilenară a Bisericii şi a neamului nostru românesc.
Mărturisesc, însă, că sunt pe deplin încredinţat că Dumnezeu, care
pe toate le împlineşte, mă va ajuta ca să duc la bun sfârşit încrederea
ce mi s-a acordat. Voi depune toate strădaniile ca să mă adăp perma
nent, ca şi până acum, din izvorul cel veşnic viu al sfintei noastre
Ortodoxii şi din tradiţia Bisericii noastre strămoşeşti. Sfântul Apostol
Pavel ne învaţă să nu stingem harul Duhului Sfânt, «căci Dumnezeu
nu ne-a dat duhultemerii, ci al puterii şi al dragostei şi al înţelegerii»
(2 Tim.,1, 7). Acest îndemn îmi va sta totdeauna la suflet în slujirea
pastorală şi misionară a sfintei noastre Biserici, a cărei prezenţă bine
făcătoare în societatea noastră de astăzi este mai mult ca oricând evi
dentă.
Cunoscându-i pe vrednicii preoţi şi pe bunii credincioşi din această,
nouă episcopie, îndrăznesc să cred că ea va fi una dintre cele mai
frumoase eparhii ale Bisericii noastre, aşa cum este Dunărea şi câm
piile mănoase ale Bărăganului, muncite cu dragoste şi cu trudă de
dreptmăritorii creştini ai acestor meleaguri. De aceea, voi lucra cu.
râvnă şi devotament, împreună cu toţi fiii noştri duhovniceşti, preoţi
şi credincioşi, ca şi această eparhie, cu cele circa 300 de parohii, să
devină un vlăstar viguros al sfintei noastre Biserici strămoşeşti. Blân
deţea şi smerenia Mântuitorului nostru Iisus Hristos vor călăuzi toată
lucrarea mea şi de acum înainte. Nu voi uita îndemnul Sfântului
Apostol Petru, care spune : «păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată înpaza voastră, cercetând-o nu cu silnicie ci cu voie bună, după Dum
nezeu şi din dragoste» (I Petru 5, 2).
în numele preoţilor şi credincioşilor din Episcopia Sloboziei şi
Călăraşilor mulţumim din tot sufletul Prea Feriătului Părinte Patriarh
Teoctist pentru tot ceea ce a făcut până acum pentru noi şi ne ex
primăm încrederea şi speranţa, în calitate de eparhie sufragană Mi
tropoliei Munteniei şi Dobrogei, că Prea Fericirea Sa nu va înceta să
ne ocrotească şi să ne povăţuiască şi de acum înainte cu aceeaşi dra
goste şi grijă părintească.
In aceste momente solemne, doresc să asigur pe toţi membrii Sfân
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de preţuirea, respectul şi
toată dragostea mea. îmbrăţişez cu dragoste pe toţi membrii Colegiului
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Electoral Bisericesc care mi-au acordat încrederea lor. Un cuvânt spe
cial de preţuire şi iubire adresez membrilor Adunării eparhiale a
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru ataşamentul lor faţă de B i
serica neamului nostru şi îmi exprim, totodată, speranţa că vor lucra
şi pe mai departe, cu dăruire şi devotament, în ogorul acesta mare al
eparhiei noastre, unde împreună avem multe de îndeplinit.
In încheiere, întăresc făgăduinţa că voi lucra cu sârguinţă şi zel
apostolic în noua misiune la care am fost chemat şi nădăjduiesc în
ajutorul lui Dumnezeu, pe care îl rog să-mi călăuzească paşii, după
cuvântul Său.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu !».
în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mulţumit
tuturor membrilor Colegiului Electoral Bisericesc pentru participare la
alegerea titularului în scaunul de episcop al Sloboziei şi Călăraşilor Şi
pentru voturile exprimate.
S-a rostit rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
A doua zi, 12 ianuarie 1994, Sfântul Sinod, pe temeiul dispoziţiunilor art. 10, lit. «e», 130 şi 131 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a procedat la examinarea şi
cercetarea canonică a alegerii noului episcop al Sloboziei şi Călăraşilor
de către Colegiul Electoral Bisericesc şi constatând că alegerea s-a
făcut cu respectarea rânduielilor canonice şi statutare legale, la pro
punerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, a validat ale
gerea Prea Sfinţitului Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal,
în scaunul de Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.
La mijlocirea Sfântului Sinod şi a recomandării Secretariatului
de Stat pentru Culte, Prea Sfinţitul Episcop Nifon Ploieşteanul a fost
recunoscut în funcţia de Episcop titular al Sloboziei şi Călăraşilor prin
Decretul Prezidenţial nr. 8 din 27 ianuarie 1994, publicat în Monitorul
Oficial nr. 34/4 februarie 1994.
Festivitatea instalării în scaun a Prea Sfinţitului Episcop Nifon
s-a stabilit a se desfăşura, după toate rânduielile bisericeşti tradiţio
nale, în ziua de duminică 6 februarie 1994, în catedrala cu hramul
«Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil» din municipiul Slobozia.
Alegerea Prea Sfinţitului Nifon Mihăiţă ca episcop titular al Slo
boziei şi Călăraşilor şi fixarea datei instalării în scaun au fost aduse
Ia cunoştinţa clerului şi credincioşilor de posturile naţionale de radio
şi televiziune şi a fost consemnată ca atare în presa laică şi biseri
cească, împreună cu scurte date biografice ale Prea Sfinţiei Sale.
Vestitorul Ortodoxiei, periodic al Patriarhiei Române, de pildă,
în nr. 108 din 15 ianuarie 1994, a pus în lumină bogata activitate
depusă timp de opt ani de Prea Sfinţitul Nifon ca episcop vicar pa
triarhal, care a îndreptăţit alegerea făcută de Colegiul Electoral Bi
sericesc în persoana Prea Sfinţiei Sale pentru scaunul vacant de
episcop al nou înfiinţatei Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor.

III. INSTALAREA PREA SFINTITULUI NIFON MIHĂITĂ
ÎN SCAUNUL DE EPISCOP AL SLOBOZIEI
ŞI CĂLĂRAŞILOR
Ziua de duminică 6 februarie 1994 va rămâne înscrisă ca o pagină
memorabilă în cronica Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, pentru 'că,
în această zi, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a înmânat Prea Sfinţitu
lui Nifon, în catedrala eu hramul «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil»
din municipiul Sloboziai, Gramata şi cârja de arhipăsitor, instalându-1,
astfel, după toate rânduielile canonice, în acest nou înfiinţat scaun
vlădicese.
Vestea instalării Prea Sfinţitului Nifon, aşteptată cu nerăbdare de
poporul dreptcredineios din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, s-a răspândit
ou iuţeală în întreaga eparhie, deoarece cu mult timp înainte, în toate
bisericile, după sfintele slujbe, preoţii i-au anunţat pe credincioşi despre
importantul eveniment, invitându-i la festivităţile înscăunării primului
lor arhipăstor, episcopia fiind nou înfiinţată.
La festivităţile de instalare, care s-au desfăşurat cu o deosebită so
lemnitate. pe lângă înalţii Ierarhi ai Sfanţului Sinod şi reprezentanţi
ai autorităţilor de stat centrale şi locale, au luat parte şi numeroşi
oaspeţi şi invitaţi veniţi din Bucureşti şi din diferite părţi ale ţării, fie
în rosturi oficiale, fie din dragoste şi preţuire pentru harnicul vlădică :
consilieri de la Administraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor,
cadre didactice de la şcolile teologice, delegaţi ai Centrelor eparhiale
•din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, membri ai Adunării eparhiale a
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, protopopi, preoţi, călugări şi călugă
riţe, studenţi şi elevi teologi,, reprezentanţi ai unor Bănci şi firme co
merciale, oameni de afaceri şi desigur, foarte mulţi credincioşi.
Dintre membrii Sfântului- Sinod, alături de Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, au participat : II.PP.SS. Mitropoliţi Daniel al Moldovei şi
Bucovinei şi Antonie al Transilvaniei, II.PP.SS. Arhiepiscopi Lucian
a-1 Tomisului şi Vasile al Târgoviştei, PP.SS. Episcopi Gherasim al Râm
nicului, Epifanie al Buzăului, Calinic al Argeşului şi Andrei al Alba
luliei, precum şi P. S. Arhiereu Casian Gălăţeanul, Vicar al Episcopiei
Dunării de Jos.
Din partea autorităţilor centrale de stat au fost prezenţi : Dl. Nicolae
Văcăroiu, Prim-Ministru al Guvernului României, împreună cu Domnii
Miniştri Nicolae Oancea, Octa-vian Cosmâncă, Gheorghe Dănescu, Ni■cole Spiroiu, precum şi Dl. Gheorghe Vlâduţescu, Secretar de Stat la
Secretariatul de Stat penitru Culte.
Au mai luat parte : Domnii Victor Opaschi şi Mişu Negriţoiu, con
silieri ai Preşedintelui României, şi Ion Manea Drăgulin, Procurorul
General al României.
De asemenea, au mai participat senatori şi deputaţi, prefecţii jude
ţelor Ialomiţa şi Călăraşi şi primarii oraşelor şi municipiilor din cele
■două judeţe, precum şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor de stat locale.
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Au fost de faţă şi membri ai familiei Prea Sfinţitului Episcop Nifon.
Sâmbătă seara, în catedrală s-a oficiat slujba Privegherii, la care
au participat şi unii invitaţi la solemnităţile instalării, sosiţi la Slobozia
încă din ziua precedentă.
în dimineaţa zilei de duminică, mulţimea credincioşilor a umplut
catedrala episcopală, incinta sfântului lăcaş şi străzile dimprejurul cate
dralei. Se puteau vedea strălucind în mulţimea adunată în curtea cate
dralei, ca o grădină inundată de soarele primăverii, piitoreşitile costume
naţionale ale credincioşilor din satele Bărăganului, sosiţi la festivităţi
împreună ou preoţii de la parohiile lor.
în dimineaţa zilei de duminică, mulţimea credincioşilor a umplut
duri, formând un culoar de trecere prin mulţimea credincioşilor, aş
teptau sosirea înalţilor Ierarhi şi a celorlalţi oaspeţi şi invitaţi.
în cele două strane ale bisericii au luat loc, pe rând, în ordinea
sosirii, invitaţii, reprezentanţii autorităţilor de stat centrale şi locale,
ceilalţi oaspeţi, precum şi rudele Prea Sfinţitului Episcop Nifon.
La orele 9,00, în dangătul prelung al clopotelor, revărsat ca o ru
găciune sfântă peste vechea cetate a Sloboziei, vestind o zi de mare
praznic, un sobor de preoţi înveşmântaţi în odăjdii au întâmpinat la
intrarea în catedrală, cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, pe înalţii
Ierarhi veniţi ca să oficieze Sfânta Liturghie.
Prea Fericitul Patriarh Teoctist, care a ostenit mult pentru înfiin
ţarea acestei noi eparhii în Câmpia Bărăganului, însoţit de Prea Sfin
ţitul Nifon, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, şi de ceilalţi înalţi Ierarhi,
au fost primiţi în biserică, după cuviinţă şi rânduială, ou acordurile Im 
nului arhieresc.
în sfântul lăcaş, înalţii Ierarhi au binecuvântat pe credincioşi, iar
Prea Sfinţitului Episcop Nifon i-au fost adresate cuvinte de omagiere,
însoţite de buchete de flori.
Aparatele de fotografiat ale reporterilor de la ziarele centrale şi lo
cale şi camerele de luat vederi ale televiziunii, care a transmis în direct
imagini de la festivităţile de instalare, s-au grăbit să înregistreze cât mai
multe aspecte de la deschiderea acestor festivităţi. Totodată, întreaga
slujbă şi ceremonia de înscăunare a fost transmisă în direct pe postu
rile naţionale de radio.
La orele 9,30, Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi înalţii Ierarhi,
înconjuraţi de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi, au început
oficierea Sfintei Liturghii. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala
Sfintei Patriarhii, dirijată de PC. Pr. Constantin Drăguşin, venită anume
de la Bucureşti pentru a contribui la caracterul înălţător al acestui
moment sărbătoresc. Armoniile pieselor liturgice s-au împletit cu vibraţiile simţirii religioase, întreaga asistenţă trăind momente de ade
vărat reviriment spiritual.
După otpustul Sfintei Liturghii a urmat festivitatea propriu-zisă
de instalare a Prea Sfinţitului Nifon în scaunul de Episcop al Sloboziei
şi Călăraşilor.
B.O.R. — 3
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Potrivit rânduielii, Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi soborul Ie
rarhilor, împreună cu preoţii şi diaconii slujitori au ieşit pe solee, iar
PC. Pr. Constantin Pârvu, consilier patriarhal, a citit din încredinţarea
Prea Fericirii Sale, următoarea Gramată Patriarhală şi Sinodală de
instalare :

t TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU PATRIARH AL ROMÂNIEI
ŞI MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI

Prea iubitului cler şi tuturor dreptcredincioşilor creştini
din de Dumnezeu păzită Episcopie a Sloboziei şi Călăraşilor
şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei mitropolitane şi
patriarhale Gramate, har şi pace de la Dumnezeu, Părintele
nostru cel din ceruri, iar de la Noi binecuvântare ar hipăstorească.
Se cuvine să facem cunoscut tuturor, că Dom nul şi M ân
tuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta sa Biserică
dregătorii şi vrednicii deosebite şi, prin trimiterea din ceruri,
in chipul lim bilor de foc a Prea Sfântului şi de viaţă făcăto
rului Duh, peste Sfinţii săi Ucenici şi Apostoli, i-a întărit pe
aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar
prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă succesiune de la
Sfinţii Apostoli şi până astăzi, pe toţi slujitorii Bisericii îi face
vrednici de a fi părtaşi darurilor sale de multe feluri, în trep
tele rânduite, ca diaconi, preoţi şi arhierei.
Ca smerit slujitor al lui Hristos în vrednicia de Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române şi Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei, cunoscând că Sfântul Sinod şi Adunarea Naţională
Bisericească au aprobat înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor, şi călăuzit fiind de înda.torirea de a nu lăsa
această nouă episcopie lipsită de arhipăstor canonic, pe te
meiul articolelor 30 litera «g» şi 130 din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, am con
vocat cu adresa Noastră nr. 8160 din 15 decembrie 1993,
Colegiul Electoral Bisericesc, pentru alegerea Episcopului
titular dl Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, în ziua de m arţi
11 ianuarie 1994, orele 11 în sala sinodală a reşedinţei patri
arhale din Bucureşti.
Acest Colegiu, după săvârşirea cuvenitei slujbe religioase
în Catedrala Sfintei Patriarhii a ales prin vot secret în
scaunul vacant de ierarh eparhiot, pe Prea Sfinţitul Episcop
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Vicar Patriarhal Nifon Ploieşteanul, care s-a arătat vrednic de
această chemare prin alegerea şi îmbrăţişarea cinului m ona
hal la vatra de trăire duhovnicească a M ănăstirii Cernica, prin
mărturisirea şi trăirea credinţei noastre strămoşeşti, prin
pregătirea teologică dobândită în Seminarul Teologic şi In sti
tutul Teologic Universitar din Bucureşti, prin studii de doc
torat şi cercetare biblică în ţară şi peste hotare la Universi
tăţile din Londra, Oxford, Ierusalim şi Geneva, prin vocaţia
sa pentru slujirea sfântului altar în ţară şi în m ijlocul rom â
nilor ortodocşi din afară, prin statornicia cu care a slujit
Biserica în funcţiile care i s-au rânduit ca profesor la Semi
narul Teologic din Bucureşti, secretar de redacţie al Almana
hului «Altarul» al parohiei ortodoxe române din Londra, şef
serviciu, secretar şi consilier patriarhal la Sectorul relaţiilor
externe bisericeşti, ca preot slujitor la Mănăstirea Antim din
Capitală, iar din anul 1985 prin slujirea în treapta arhierei,
ca episcop vicar patriarhal şi Secretar al S fântului Sinod, prin
competenţa şi devotamentul cu care a reprezentat Patriarhia
Rom ână ca trimis la numeroase întruniri, simpozioane, con
ferinţe ecumenice şi ca delegat în unele organizaţii creştine
internaţionale, dând întru toate dovadă de aleasă pregătire
teologică şi de bun chivernisitor ol treburilor administrative
încredinţate, arătând întotdeauna ascultare faţă de Sfântul
Sinod şi de rânduielile canonice ale Sfintei noastre Biserici.
Sfântul Sinod, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. «e», art.
130 şi 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea B i
sericii Ortodoxe Române, procedând, în ziua de 13 ianuarie
1994 la examinarea şi cercetarea canonică a alegerii noului
episcop făcută de Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de
11 ianuarie 1994, a constatat că alegerea P. S. Episcop N i f o n
M i h ă i ţ ă în scaunul vacant de Episcop al Sloboziei şi Călă
raşilor s-a săvârşit cu păzirea normelor canonice şi legale.
în urma m ijlocirii Sfântului Sinod şi a Secretariatului d.e
Stat pentru Culte, P. S. Episcop N i f o n M i h ă i ţ ă a fost
recunoscut in funcţia de Episcop al Episcopiei Sloboziei şi
C<r.Iar aşilor prin Decretul nr. 8 din 27 ianuarie 1994.
Astăzi, 6 februarie 1994, în catedrala episcopală din M uni
cipiul Slobozia, cu hramul Sfinţii Arghangheli M ihail şi Gavriil,
după rânduielile bisericeşti, Noi, TEOCTIST, Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române şi Mitropolit al Munteniei şi Do
brogei, înm ânăm Prea Sfinţitidui Episcop N i f o n, cârja
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arhipăstorească şi îl aşezăm în scaunul de episcop al Sloboziei
şi Călăraşilor.
Pe temeiul celor arătate mai sus, al sfintelor canoane şi
al prevederilor cuprinse în art. 131 din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Noi,
T e o c t i s t , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi M itro
politul Munteniei şi Dobrogei, facem cunoscută tuturor
această G r a m a t ă mitropolitană şi dăm alesului Episcop,
Prea Sfinţiei Sale N i f o n M i h ă i ţ ă , împuternicirea cano
nică de arhipăstorire ca Episcop al de Dumnezeu păzitei
Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor, cu toate oraşele şi satele
care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această eparhie, drept
mărturie că Prea Sfinţia Sa, dobândind jurisdicţia de Episcop,
are darul şi puterea de a aşeza după rânduielile Sfintei noas
tre Biserici dreptmăritoare de Răsărit şi după Legile Ţ ării:
citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la
toate bisericile din Episcopia Prea Sfinţiei Sale, stareţi şi
stareţe, egumeni şi egumene la m ănăstiri şi schituri, şi de a
îndeplini toate câte i se cuvin ca ierarh spre zidirea duhov
nicească a turmei sale duhovniceşti.
Din partea Prea Sfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascul
tare către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pre
cum şi lucrare neobosită pastorală şi misionară, jertfelnicie
în slujirea caritativă şi socială, grijă pentru promovarea învă
ţăm ântului religios, înţelepciune şi dragoste faţă de dreptcredincioşii creştini şi părintească îndrumare a tineretului
ortodox, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită
a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune.
Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc, pre
cum şi tuturor dreptcredincioşilor din de Dumnezeu păzită
Episcopie a Sloboziei şi Călăraşilor, le recomandăm cu căl
dură şi dragoste pe Prea Sfinţia Sa Episcopul N i f o n
M i h ă i ţ ă drept Chiriarh iubit al lor, povăţuindu-i să-l cin
stească, plecându-i-se cu toată voia şi arătându-i în toate îm 
prejurările supunere şi ascultare întru împlinirea îndatoriri
lor lor de buni fii ai Bisericii şi ai Ţării noastre.
Cunoscând însufleţirea cu care slujitorii şi credincioşii
din ţinutul Ialomiţei şi Călăraşilor au întâm pinat întotdeauna
cuvântul ierarhilor, îi îndemnăm pe toţi cu părintească dra
goste ca, sub cârmuirea noului arhipăstor, să păstreze unita-
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tea dreptei noastre credinţe, vieţuind în pace şi bună înţele
gere ca fii adevăraţi ce cred cu statornicie «întru una, sfântă,
sobornicească şi apostolească Biserică».
Şi astfel, cu un cuget şi o inimă, să preamărim pe Tatăl,
pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespăr
ţită. Amin.
Dată în reşedinţa noastră patriarhală din Bucureşti, la
4 ianuarie, anul m ântuirii una mie nouă sute nouăzeci şi patru.
t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ŞI MITROPOLITUL MUNTENIEI Şl DOBROGEI

In continuare, Dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, a dat citire
Decretului Preşedintelui României nr. 8 din 27 ianuarie 1994 de re
cunoaştere a alegerii Prea Sfinţitului Episcop Vicar Nifon Mi'hăiţă în
funcţia de Episcop al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
După citirea Gramatei de instalare şi a Decretului de recunoaştere,
Prea Fericitul Patriarh Teoctist a înmânat Prea Sfinţitului Nifon cârja
episcopală şi engolpionul cu icoana Prea Sfintei Treimi, pronunând tra
diţionalul «Vrednic este», repetat de trei ori de mulţimea credincioşilor,
însufleţiţi de solemnitatea momentului.
Prea Sfinţitul Episcop Nifon a fost apoi condus în jilţul arhieresc.
A urmat cea dintâi binecuvântare dată credincioşilor în calitate de
Chiriarh al locului şi primul imn arhieresc intonat de corul catedralei
pentru noul investit episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.
Apoi, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a adresat noului episcop, cle
rului şi credincioşilor Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, întregii asis
tenţe, următoarea cuvântare :
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cucernici Părinţi,
Domnule Prim-Ministru al Guvernului României,
Onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale,
Iubiţi credincioşi,
«Trăim astăzi, aşa cum aţi auzit din citirea Gramatei patriarhale,
o zi însemnată pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru istoria
acestor strămoşeşti ţinuturi ale ţării noastre, pentru dăinuirea acestui
ţinut al pâinii, cuprins în hotarele judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.
Este un ţinut binecuvântat de Dumnezeu, este o parte din Câmpia
Dunării, este vatra vieţuirii neamului nostru românesc. Dacă Ardealul
cu frumuseţile lui a păstrat atât de autentic fiinţa neamului la adă
postul Carpaţilor ca intr-un fagure de miere, aici, pe această vatră a
pâinii, care este Câmpia Dunării, românii şi-au menţinut în chip m inu
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nat identitatea luptând împotriva tuturor răutăţilor, făcând zid de apă
rare în calea năvălirii popoarelor migratoare credinţa, limba şi rodnicia
pământului. Adăpostiţi în locuinţele lor modeste şi aproape îngropate
în glie, înşiruiţi aproape de luncile râurilor, care brăzdează câmpia, ei
au străbătut secolele şi au păstrat credinţa ortodoxă strămoşească în
toată frumuseţea ei filocalică. Au menţinut tradiţiile şi au promovat
conştiinţa statorniciei intr-un mod pilduitor.
Această catedrală în care ne găsim astăzi este mărturia cunoscutei
mănăstiri Slobozia, închinată soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi
Gavriil datând din secolele XV—XVI, în care s-au înălţat rugăciuni
fierbinţi către Bunul Dumnezeu. Aceste cupole şi abside impresio
nante păstrează încă ecoul rugăciunilor şi predicilor care s-au rostit
de la amvonul acestei biserici. încă se mai face simţită, la popasul
acesta din Câmpia Română, întâlnirea dintre cultura venită dinspre
Bizanţ şi cea autohtonă, care se plămădea temeinic în Ţările Române.
Văzduhul spiritual în care ne mişcăm, pe această câmpie fără m arjîni
radiază puritate sufletească, evlavie şi virtuţi creştineşti şi româneşti,
sunt aşa cum le-am practicat şi ni le-au lăsat părinţii şi moşii noştri.
Credincioşii din această zonă, care lucrează pe ogor, îţi vor fi, Prea
Sfinţite Părinte Nifon, cei mai statornici ascultători şi colaboratori,
pentru că, ei au rămas ataşaţi de pământ cu toată fiinţa lor, în care
rodeşte neîncetat darul Duhului Sfânt. Verticalitatea lor de cunoscători
ai brazdei şi de căutători ai tainelor rămâne dreaptă şi înfruntă furtu
nile de orice fel pentru că îl au drept călăuză pe Dumnezeu. Ei trăiesc
întru aceste dimensiuni în care neamul nostru a vieţuit de două mii
de ani cu credinţa în Dumnezeu şi brazda strămoşească bătătorită cu
tălpile şi palmele lor.
Prea Sfinţite Părinte, veniţi în aceste locuri, cum s-a arătat in
Gramata patriarhală, cu o bogată experienţă de slujire a Bisericii
noastre şi iată sunteţi întâmpinat cu bucurie de creştinii de aici, care
şi-au aşteptat de multă vreme ierarhul, păstorul lor duhovnicesc. Şi
iată, Dumnezeu a ajutat, ca astăzi, împreună cu înalt Prea Sfinţiţii M itropoliţi şi cu Prea Sfinţiţii Episcopi, cu preoţii şi credincioşii, cu re
prezentanţii forurilor de stat, să vă aşezăm în jilţul păstoresc pentru
care aţi fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc şi aţi fost confirmat
apoi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sunteţi primul
episcop al eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor.
Veţi înţelege, şi ca fiu al acestei Câmpii româneşti, că urechea
Prea Sfinţiei Voastre trebuie să fie pururea îndreptată către împlinirea
dorinţelor şi năzuinţelor credincioşilor şi preoţilor, legate de sporul
pastoral, misionar şi gospodăresc, de bunăstarea sfintelor bisericir a
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sfintelor mănăstiri, dar şi de starea lor sufletească, mai ales a tineretu
lui şi a copiilor. Avem în seama noastră a răspunde nu numai de mo
numentele istorice, biserici şi mănăstiri, ci şi de sufletele păstoriţilor
noştri, de bisericile cele vii, care sunt dreptcredincioşii ortodocşi ro
mâni, pe care Dumnezeu, cu toată nevrednicia noastră, ni i-a încre
dinţat ca să-i slujim. Găsiţi aici inimi curate, inimi bune, însetate dupu
hrana sufletului, căci, aceşti credincioşi, care muncesc pământul şi culeg
grâul, sunt cei care aduc apoi prescura la Sfântul Altar din care ne
împărtăşim cu toţii.
Vă întâmpină astăzi aceşti oameni ai pământului, dar nu biruiţi
de cele pământeşti, nu stăpâniţi de patimi trupeşti, ci frânând ei înşişi
pornirile spre pierzania sufletească. Credincioşii de pe aceste întinderi
de pământ cunosc şi înţeleg taina vieţii din semănatul şi cultivarea
plăpândelor fire de grâu. Lumina credinţei lor curate le descoperă şi
taina prezenţei lui Dumnezeu în lume şi învederarea unităţii de cre
dinţă în trupul cel tainic al lui Hristos pe care il alcătuim noi toţi.
Aceeaşi lumină a credinţei le descoperă vrednicia lor şi valoarea talanţilor încredinţaţi fiecăruia spre însutită şi înmiită rodire, cum am
auzit astăzi din pilda talanţilor (Matei, 25, 14—30). Lor, zic, acestor fii
ai câmpiei, le sunt scumpe valorile noastre strămoşeşti, ortodoxe şi ro
mâneşti; credinţa in Dumnezeu şi iubirea de neam şi de brazdă. Din
iceasză m iru ie a firii, care an de an se înnoieşte, ei desprind mai lesne
spuselor Mântuitorului Hristos: «Orice răsad pe care nu l-a
szii; 7axei Meu Cei ceresc va fi synuls din rădăcină» (Mat., 15. 13).
Această bogăţie de virtuţi îi ţine departe de pericolul unor păcate grele
care r.ăuălesc şi prihănesc uneori sufletul curat românesc. Această legj;ură cu Sfintele Taine le deschide ochii minţii spre a nu confunda
lumina cu întunericul, spre a nu vedea anormalul ca normal şi spre
a face distincţia dintre instinct şi chemarea superioară a omului.
Pentru mine personal este o bucurie că sunteţi aici, cu experienţa
pe care o aveţi de păstorire, dar, în acelaşi timp, simt şi o oarecare
tristeţe pentru că mă despart de un colaborator dintre cei mai iscu
siţi, dintre cei mai pricepuţi. Dumnezeu v-a rânduit însă aici, ca să
împlinească această lipsă, pentru aşezarea pe temelii trainice a accstui
scaun vlădicesc.
Iată în ce fel de grădină de virtuţi intraţi, Prea Sfinţite. Aţi urcat
în calitate de prim episcop ales în această preţioasă strană arhierească
a mănăstirii, restaurată între alţii, şi de iubitorul de Hristos Domni
torul Matei Basarab. Priviţi la stema bizantină de deasupra acestei
strane, înfăţişând pajura basileilor exprimând comuniunea înaintaşilor
noştri şi legătura lor cu Ortodoxia ecumenică. Este întruchiparea a
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tot ce a însemnat istorie la poporul nostru dreptcredincios, evlavios şi
ospitalier, care a ştiut să recolteze din acest pământ pâinea cea de
toate zilele pentru hrana trupului, dar s-a învrednicit să plămădească
din viaţa şi strădania sa, din lucrarea şi arta sa şi pâinea cea de toate
zilele a sufletului omenesc.
Un cuvânt de mulţumire către autorităţile centrale şi locale, pentru
înţelegerea arătată în aşezarea acestei episcopii, restituind Bisericii
imobilul destinat reşedinţei episcopale. Oricât de iubitori am fi de
spiritualitate, oricât am practica viaţa de rugăciune şi de contemplaţie,
suntem obligaţi să rostuim şi cele materiale. Biserica este o instituţie
divino-umană care, din punct de vedere uman, îşi cere toate drepturile
ei pentru a-şi putea împlini misiunea ce-i este încredinţată de Mân
tuitorul în lumea aceasta. Aşa interpretăm prezenţadomnului PrimMinistru al Guvernului, precum şi mesajul domnului Preşedinte al
României, pe care l-am considerat ca pe un
sprijin oferitBisericii N
ţionale, ca aceasta să redevină instituţie de luminare, de transfigurare
a sufletelor credincioşilor şi să poată împlini rolul de mamă spirituală
a poporului român.
Iubiţi părinţi şi dragi credincioşi, vă mulţumesc tuturor pentru
cinstirea arătată membrilor Sfântului Sinod. Sunt pentru ultima dată
aici ca arhiepiscop şi mitropolit al dumneavoastră. Din aceste clipe,,
a preluat lucrarea pastorală Prea Sfinţitul Episcop Nifon, prin Gramata
oferită, prin aşezarea sa în strana episcopală, prin engolpionul dăruit
cu acest istoric şi sfânt prilej în amintirea vrednicului de pomenire
Patriarhul Justin Moisescu al cărui colaborator şi fiu duhovnicesc
esta Prea Sfinţitul Episcop Nifon, şi prin cârja înmânată pe care am
primit-o de la Patriarhia Constantinopoluiui, împreună cu Sfintele
Vase euharistice dăruite tot de Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I,
pe care aţi auzit că-l pomenim la slujbă. Este mărturia comuniunii
noastre, este continuarea acestui frumos itinerar istoric al neamului
nostru românesc, dar şi exprimarea setei de renaştere duhovnicească,
la care ne cheamă neîncetat Sfânta noastră Biserică.
Prea Sfinţite Episcop Nifon,
împreună cu ierarhii care mă înconjoară şi cărora le sunt recunos
cător pentru participarea la acest moment solemn, împreună cu profesorii de Teologie, cu preoţii vrednici din acest ţinut al Ialomiţei şi
Călăraşilor şi cu bunii credincioşi care ne-au primit astăzi cu atâta
căldură, vă exprimăm dragostea, nădejdea şi încrederea noastră în
lucrarea ce vă aşteaptă, rămânând mai departe alături de Prea Sfinţia
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Voastră, de consiliul eparhial şi de toţi colaboratorii cu sprijinul şi
înţelegerea noastră.
Bunul Dumnezeu să vă fie în ajutor şi El să vă călăuzească gândul
şi fapta în slujirea bunilor credincioşi şi a slujitorilor sfintelor altare
din această Eparhie».
în continuare, Dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, a citit
următorul mesaj adresat de Dl. Ion Iliescu, Preşedintele României, mem
brilor Sfântului Sinod, Prea Sfinţitului Episcop Nifon şi tuturor parti
cipanţilor la festivităţile de înscăunare a noului Chiriarh al Sloboziei
şi Călăraşilor :
«Prea Fericirea Voastră Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiile Voastre Părinţi Mitropoliţi,
Prea Sfinţiile Voastre Părinţi Episcopi,
Prea Sfinţite Părinte Episcop Nifon,
Onorată adunare,
în această zi de mare bucurie şi de sărbătoare pentru creştinii
acestor meleaguri, aş dori să fac o mărturisire de credinţă. Sunt pe
deplin convins de necesitatea grăbirii lucrărilor de restabilire a rolului
important pe care l-a avut Biserica Ortodoxă în societatea românească,
de consolidare a Bisericii noastre naţionale, pentru a putea răspunde,
pe măsura vocaţiilor şi tradiţiilor sale, aspiraţiilor religioase şi morale
ale poporului român.
Vă rog să fiţi încredinţaţi că în această zi de sărbătoare şi de împli
nire din viaţa Bisericii, sufleteşte sunt alături de Dumnevoastră şi sper
în acelaşi crez.
Crearea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor este un act care comple
tează şirul momentelor solemne legate de activitatea deosebit de rodnică
a Sfântului Sinod. Este un act de dreptate, gândind măcar că mulţi şi
mari meşteri şi zidari, în timp ce lucrau pentru Biserică şi neam în
alte zone ale ţării, se hrăneau cu pâinea cea de toate zilele a Bărăga
nului.
Alegerea în demnitatea de episcop al noii Eparhii a Prea Sfinţitului
Nifon, vlăstarul unei familii de ţărani din Bărăgan, cu o bogată cultură
teologică şi laică, pe care a dobândit-o în ţară şi în străinătate, stră
lucit reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române la numeroase întruniri
teologice şi culturale internaţionale, oferă garanţia că această Eparhie
va deveni o Episcopie de frunte a Bisericii noastre, în conformitate cu
aşteptările legitime ale credincioşilor şi autorităţilor publice, preocupate
de starea organizării şi funcţionării instituţiilor de bază ale poporului
rcmân.
Prea Sfinţia Voastră Părinte Nifon,
Doresc să vă asigur de toată preţuirea şi înţelegerea noastră în
susţinerea drepturilor Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor şi vă doresc
roade cât mai bogate în lucrarea nobilă şi de mare răspundere la care
aţi fzs: chemat.
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Prea Fericirea Voastră Părintre Patriarh Teoctist,
Poate că destinul vă este hărăzit de Pronia Divină să înscrieţi
momente de profundă semnificaţie tocmai în preajma zilei Dumneavoas
tră de naştere. Anul trecut, la Cluj-Napoca, în ziua de 7 ianuarie, l-aţi
instalat pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu, iar astăzi, m
ajunul zilei Dumneavoastră de naştere, pe Prea Sfinţitul Episcop Nit'on.
Folosim şi acest prilej pentru a vă arăta admiraţia noastră, dorindu-vă să aveţi şi pe mai departe aceeaşi tărie morală şi fizică pentru
a izbândi în lucrarea de adâncă spiritualitate pe care Biserica şi-a asu
mat-o, aceea de a contribui la redresarea morală a naţiunii, la construi
rea unor punţi de încredere şi speranţă pentru depăşirea greutăţilor cu
care ţara întreagă se confruntă.
Adresând aceste gânduri în această zi de sărbătoare, permiteţi-mi
ca, împreună cu ele, să transmit urările mele de sănătate şi bucurie,
pace şi bunăstare tuturor celor de faţă».
După cuvântarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist şi citirea mesa
jului Preşedintelui României, ascultate cu atenţie şi mult interes de cei
aflaţi în catedrală şi de mulţimea credincioşilor adunaţi în curtea bise
ricii, unde au fost montate difuzoare, din jilţul arhieresc, Prea Sfinţitul
Episcop Nifon, profund emoţionat, a spus următoarele :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cucernici Părinţi,
Domnule Prim-Ministru al Guvernului României,
Onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale,
Iubiţi credincioşi,
A binecuvântat Dumnezeu ziua de astăzi, când aţi poposit aici, în
această biserică, veche ctitorie voievodală în mare parte a domnitorului
Matei Basarab care a înfrumuseţat-o cu ziduri ce dăinuiesc până în vre
mea noastră în Câmpia mănoasă a Bărăganului.
Aţi cinstit cu prezenţa întemeierea unei noi Eparhii pentru parohiile
din Câmpia Dunării şi Bărăganului şi instalarea mea ca episcop titu
lar, fiind martori cu toţii la înmânarea Gramatei Patriarhale şi Sino
dale, precum şi a cârjei episcopale, de către Prea Fericitul Părinte
Teoctist, dată mie pentru a fi păstor al acestor meleaguri, pentru a o
întrebuinţa cu grijă şi răspundere şi pentru «a-ini fi reazem şi întă
rire .
Sărbătoarea aceasta reuneşte astăzi o parte din înalţii Ierarhi ai
Eiseridi noastre. în frunte cu Prea Fericirea Voastră, întâistătâtorul
Biserici: noastre strămoşeşti.
Cu bucurie, salutăm prezenţa în această catedrală episcopală a Dom~rin:-M:~is:ru. a Domnilor Miniştri şi a reprezentanţilor autori-
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tăţilor centrale şi locale din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, reluând astfel
tradiţia veche a conlucrării responsabile şi demne dintre autorităţile
spirituale şi cele temporale.
Sunt recunoscător pentru participarea profesorilor de teologie, a
foştilor colaboratori din Administraţia Patriarhală, a preoţilor, mona
hilor şi credincioşilor care, prin prezenţa lor, contribuie la înalta semni
ficaţie a acestei zile din viaţa tinerei Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor.
Episcopia aceasta reprezintă, desigur, încă o ctitorie bisericească
importantă a Prea Fericirii Voastre.
Dau mărturie astăzi în faţa lui Dumnezeu că slujirea de la
Patriarhie, de-a lungul a mai mulţi ani alături de Prea Fericitul Părinte
Patriarh şi de membrii Sfântului Sinod, a constituit pentru mine o
perioadă de profund devotament în slujirea Sfintei noastre Biserici, în
ciuda greutăţilor de tot felul impuse de regimul totalitar ateu.
Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi credincioşi,
Eparhia noastră tânără, care-şi primeşte astăzi păstorul, îşi desfă
şoară misiunea ei mântuitoare asupra parohiilor din judeţele Călăraşi
şi Ialomiţa, aşezări binecuvântate de Dumnezeu pe pământul nostru
românesc.
Oraşul Călăraşi a fâ-cut parte din zona în care populaţia daco-romană era bine organizată atât în perioada romană, cât şi în cea bizan
tină. In epoca bizantină s-a exercitat intens influenţa cetăţii Durostorum
— veche aşezare traco-dacică, centru militar şi administrativ foarte
important. Oraşul Călăraşi a fost în secolul al X-lea centrul politic şi
administrativ al unui voievodat român. Iar Slobozia se înscrie în zona
culturii străromâne Dridu, caracteristică populaţiei autohtone în seco
lele V III—XI, care nu şi-a părăsit glia, în ciuda vitregiei timpurilor.
Desigur, că şi aceste locuri din estul Munteniei — Câmpiile Dunării
şi Bărăganului — au avut parte de o frământare istorică şi o încărcă
tură duhovnicească prin jertfa strămoşilor până în sfânta zi de astăzi.
Foarte succint voi evoca anumite elemente semnificative din istoria
acestor ţinuturi, care au importanţa lor.
Partea de sud a Eparhiei mărturiseşte, prin descoperirile arheolo
gice, o existenţă de peste zece mii de ani, cu o populaţie harnică şi cu
o viaţă socială neîntreruptă. Pe aici a trecut Darius al lui Istaspe, cum
spune Herodot, dar şi marele nostru Eminescu. Aici, la plămânii Dună
rii, de unde începe braţul Bratocea, Dromihete, prinţ geto-dac, a dus
Tratative cu năvălitorii. Pe aici, împăratul Alexandru Macedon cu ostile
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sale şi-a făcut cale spre Occident, culcând la pământ spicele de grâu,,
descălecând şi adăpându-şi calul în fluviul Dunării. Spre izvoare sau
spre vărsare, Dunărea, cu bogăţia apelor sale, ne-a menţinut şi ne-a.
făcut rezistenţi în faţa migratorilor şi a năvălitorilor de dinainte şi de
după Hristos.
Tot pe aici, şi cu început pentru veşnicie, Sfântul Apostol Andrei
şi-a găsit sălaş şi a aruncat sămânţa curată a Evangheliei, care a rodit
atunci ca şi astăzi. Sfântul Andrei a predicat în perioada de Pax Ro
mana, când Dacia era a-liaita Romei şi când începuse zămislirea neamului
nostru românesc.
Perioada creştină, mai ales a lui Constantin cel Mare, a întărit şi
stabilizat pe locuitorii autohtoni, ca vajnici apărători ai Imperiului
roman de Răsărit. Cetatea Capidava, cu existenţa ei creştină de peste
un mileniu, cercetată de-abia în vremea noastră, ne este mărturie istorică,
şi bisericească. Vasul de lut descoperit aici, cu inscripţia latină : PETRE,,
din secolul X d.Hr., păstra în el Mirul ierarhului acestor locuri.
Piese arheologice de mare valoare istorică, bisericească şi culturală
3e află în Muzeul din Călăraşi. Prin Călăraşi, din sudul Dunării,
Voievodul Mircea cel Bătrân a adus la Bucureşti şi Argeş, moaştele
Sfintei Muceniţe Filoteia.
Viaţa religioasă în această zonă a Bărăganului şi-a păstrat drumul
ei în ciuda vicisitudinilor istoriei. Se ştie că Mitropolia Proilaviei avea
in jurisdicţie, pe lângă Brăila şi celelalte cetăţi, şi Călăraşii, cu toate
împrejurimile sale până la Slobozia, care este astăzi- un centru agro
industrial şi istoric-cultural, cu treptele sale specifice, datorită poziţiei,
sale geografice de inimă a Bărăganului. După Vasile Pârvan., Slobozia
poaite fi chiar antica cetate Naparis, de pe râul cui ajcelaşi nume (Ialomiţa).
Este adevărat că migratorii au distrus schituri- şi mănăstiri., au ars
biserici, au profanat -mormintele, iar în ultima vreme, brazda «colecti
vului» a acoperit nemilos istoria locului. Nu departe se află localităţi
cu ape tămăduitoare, unde de milenii slujitorii lui Zalmoxe şi schivnicii,
de mai târziu făceau vindecări-. Aici- a-u fost ridicate apoi schituri şi
boiniţe : Amar-a-, Tinosu ş. a.
Numele Slobozia vine de la ţăranii liberi, slobozi ; terenurile lor,,
moştenite de veacuri., ca şi acum., au constituit şi constituie centrul
grânarului ţării. In vremea lui Rad-u Vodă Mihnea, sfetnicul său Ianache
a zidit o mănăstire, pe o veche vatră de sihăstrie, numind-o Slobozia.
Mânăstirea-cetaite în care noi ne aflăm astăzi, ca şi oraşul Slobozia, au
fost refăcute şi înfrumuseţate de cel mai mare ctitor de biserici şi
mănăstiri din Ţara Românească : Matei Basarab Voievod. Multe alte-
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^mărturii se pot aduce în legătură ou intensa şi neîntrerupta viaţă creş
tină a locuitorilor acestor meleaguri;, făcând front comun duhovnicesc
cu toate ţinuturile locuite de români.
Iubiţi credincioşi,
Biserica lux Hristos a fost păstrate pe pământul românesc din gene
raţie în generaţie de către credincioşi, prin râvna şi osteneala atâtor
înaintaşi, mari păstori de suflete şi oameni de cultură. Urmând pilda
lor, ne revine astăzi datoria sfântă de a promova dreapta credinţă a
moşilor şi strămoşilor noştri, oare reprezintă legătura cea mai sfântă
a poporului român cu Hristos «iubitorul de oameni», precum şi chezăşia
■unităţii noastre spirituale, din neam în neam.
Unitatea bisericească şi naţională constituie o datorie sfântă pentru
orice ierarh sau slujitor al Bisericii care, prin natura şi vocaţia slujirii
.sale, are datoria de a promova reconcilierea, înfrăţirea şi unitatea,
atunci când păcatul şi patimile omeneşti, personale sau colective, lu
crează nedreptatea şi dezbinarea. Hristos cel răstignit şi înviat ne
cheamă tot mai mult să promovăm comuniunea frăţească şi să slujim
societatea noastră care are atâta nevoie astăzi de reînnoire şi de
însănătoşire.
Biserica este chemată să fie un factor de înnoire, reconciliere şi
unitate spirituală, este chemată să sfinţească şi să binecuvinteze viaţa
întregului popor. Dar, pentru a-şi îndeplini misiunea ei sfântă şi atât
de necesară, ea are nevoie să fie ajutată.
Sarcinile care ne stau în faţă sunt multe.
Eparhia cea nou înfiinţată pe aceste meleaguri aşa de binecuvântate
ale Câmpiei Dunării şi Bărăganului, este dătătoare de pâine sfântă pen
tru întreaga ţară şi trebuie să ne străduim ca şi pâinea duhovnicească
a Cuvântului dumnezeiesc să nu lipsească din sufletele credincioşilor.
Ziua de astăzi va rămâne de neuitat în activitatea mea de ierarh
şi în rugăciunile mele către Dumnezeu Cel Atotputernic. Sunt conştient
că pentru îndeplinirea acestei chemări şi încrederi ou oare am fost în
vestit pentru conducerea acestei Episcopii de către înaltul Colegiu Elec
toral Bisericesc, format din membrii Sfântului Sinod şi reprezentanţii
clerici şi mireni din Patriarhia Română, trebuie depuse eforturi sus
ţinute la acest început cu totul nou de lucrare bisericească. Va fi greu,
ştiu, dar cred cu tărie că alături de frăţiile voastre, preoţi şi credincioşi,
Dumnezeu ne dă putere şi sfinţii ne vin în ajutor. în acelaşi timp, ştiu
că adevăratul şi cel dintâi sprijin şi ajutor îl pot aştepta în primul rând
de la Dumnezeu, care pe toate le orânduieşte spre bine. înţeleg că sar
cina mea la conducerea acestei Eparhii nu va fi uşoară. Dar având în
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vedere idealul sfânt al zidirii sufleteşti a credincioşilor în Duhul lui
Hristos, care trebuie să stea la baza activităţii mele, dar şi a preoţilor
pe care-i doresc vrednici şi devotaţi slujitori ai Mântuitorului, sunt
încrezător în viitor, sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Astfel, scaunul vlădicesc de la Slobozia şi Călăraşi, care a luat fiinţă,
trebuie să dea dovadă de lucrare duhovnicească, de lucrare caritativă,
de educaţie şi misiune creştină, în special în rândul tineretului, pen
tru a zidi şi însufleţi virtuţile nemuritoare ale creştinismului : evlavie,bunătate, cinste, dăruire şi întrajutorare între credincioşi. Cu ajutorul
lui Dumnezeu vom depune strădanii ca şi viaţa monahală, în sfintele
mănăstiri, să înceapă să fiinţeze. Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru
aceasta.
Ca părinte sufletesc, voi arăta întotdeauna purtare de grijă păstori
ţilor mei — preoţi şi credincioşi — stându-le la îndemână în toate
împrejurările, bucurându-ne de toate succesele lor şi întărindu-i în cele
cu lipsă.
Voi pune în lucrare toate forţele sufletului:, credinţei şi faptei zidi
toare pentru îndeplinirea misiunii apostolice ce mi se încredinţează
astăzi. Nu voi pregeta a predica Evanghelia lui Hristos, călăuzind spre
mântuire sufletele credincioşilor, sfătuindu-i şi rugându-mă pentru ei
şi împreună cu ei.
Voi lua aminte, Prea Fericite Părinte Patriarh, la toate îndemnurile
ce mi-aţi adresat de a lucra neîncetat pentru păstrarea şi întărirea cre
dinţei şi a demnităţii şi slujirii sacerdotale jertfelnice.
Cu sentimente de profundă recunoştinţă faţă de toţi cei care mi-au
acordat încredere atunci când m-au ales Episcop al acestei Eparhii şi
mai ales faţă de Sfântul Sinod în frunte cu Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh, cu sentimente de părintească dragoste
faţă de toţi slujitorii şi credincioşii eparhiei din partea de est a Mun
teniei, desprinsă din Arhiepiscopia Bucureştilor, ou sentimente de stimă,
faţă de toate autorităţile centrale, şi acum mulţumesc mesajului şi gân
dului bun adresat de Preşedintele României, precum şi faţă de auto
rităţile locale din municipiile Ialomiţa şi Călăraşi, prezente aici, îmi
pun nădejdea în puterea harului Prea milostivului Dumnezeu, în cre
dinţa tare a poporului dreptcredincios şi înţelegerea şi colaborarea
tuturor celor ce iubesc Biserica şi binele comun al Patriei.
Ne vom strădui cu dragoste şi responsabilitate să răspundem che
mării sfinte de a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor.
Ne vom strădui să zidim catedrală în municipiul Slobozia şi cate
drală în municipiul Călăraşi, precum şi alte biserici în eparhie, să înte
meiem şcoli teologice şi centre monahale.
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Ne vom strădui să zidim biserici calde şi binecuvântate în sufletele
tuturor oamenilor, mai ales ale tinerilor, prin învăţământul religios
în şcoli.
Ne vom strădui să dezvoltăm dragostea de oameni prin activităţile
filantropice, spre slava lui Dumezeu şi mântuirea noastră, a tuturor..
Ca arhipăstor al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Sloboziei şi.
Călăraşilor, ou dragoste fierbinte rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze şi să întărească credinţa, speranţa şi dragostea noastră a
tuturor, să înnoiască şi să sfinţească viaţa noastră.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
TsimI şi împărtăşirea Sfântului Duh să file cu voi ou toţi. Amin».
încheindu-şi cuvântarea, Prea Sfinţitul Nifon, cu dichero-tricheruL
a binecuvântat pentru a doua oară pe credincioşi ca episcop legiuit şi
canonic al lor, corul intonând Imnul arhieresc.
La sfârşit, s-a oficiat un Polihroniu pentru Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, pentru membrii Sfântului Sinod, pentru Prea Sfinţitul Episcop
Nifon şi pentru toţi cei de faţă.
Au urmat felicitările primite de noul episcop al Sloboziei şi Călă
raşilor din partea înalţilor Ierarhi ai Bisericii noastre, a membrilor
Guvernului şi a reprezentanţilor autorităţilor de stat locale prezenţi la
festivităţi, a invitaţilor şi a credincioşilor.
La ieşirea din catedrală, în acordurile Imnului arhieresc, Prea Feri
citul Patriarh Teoctist, Prea Sfinţitul Episcop Nifon şi ceilalţi înalţi
Ierarhi ai Bisericii noastre au fost înconjuraţi cu deosebită dragoste şi
consideraţie de credincioşi.
Festivităţile înscăunării s-au prelungit la reşedinţa eparhială, unde
Prea Sfinţitul Episcop Nifon a continuat să primească urări şi felicitări,
precum şi la agapa pe care Dl. Ilie Alexandru, patronul firmei Hermes
din municipiul Slobozia, a oferit-o la Complexul Hermes Ranch, de la
marginea oraşului, în onoarea Prea Sfinţiei Sale şi a oaspeţilor veniţi
la instalare.
Organizatorul, cunoscut pentru amabilitatea sa, a avut grijă ca
agapa dată la Complexul pe care-1 conduce să îndeplinească condiţii
estetice, dar şi sobrietatea cerută de caracterul sărbătoririi. Astfel, Salo
nul Restaurantului a prezentat oaspeţilor o înfăţişare pe cât de solemnă,
pe atât de caldă. Pe pereţi, câteva icoane dominau încăperea, iar pe^
mese, de jur-împrejur, multe fior.
Masa comună în onoarea invitaţilor a fost însoţită de numeroase
cuvânrări şi toasturi în care au fost exprimate bucuria, speranţele şi
încrederea tuturor în viitoarea activitate a noului ierarh.
într-o atmosferă de satisfacţie generală, Prea Fericitul Patriarh
~cociist a deschis seria acestor cuvântări, exprimând gândul de bucurie
câ parohiile din Câmpia Bărăganului au dobândit acum un nou ierarh,
care a fost colaboratorul apropiat al Prea Fericirii Sale timp de şapte
3n; Mărturisind apoi că îi sunt bine cunoscute ţinuturile Ialomiţei şl

BISERICA ORTODOX A ROMÂNA

Călăraşilor, cu bogăţia lor spirituală şi sufletească, încă din anii 1950—
1962, de pe când era episcop-vicar patriarhal, Prea Fericirea Sa a arătat
că a sfinţit aici multe biserici şi a cunoscut mulţi preoţi, unii trecuţi la
Domnul, alţii fiind astăzi de faţă la această solemnitate. Totodată, a
mai spus că s-a bucurat văzând că mănăstirea lui Matei Basarab, din
municipiul Slobozia, este în stare bună şi poate servi un timp drept
catedrală episcopală. Dând scurte lămuriri in legătură cu stabilirea
reşedinţei noii episcopii în municipiul Slobozia, Prea Fericirea Sa a
subliniat că aici s-au oferit cele mai bune condiţii pentru reşedinţa
episcopului şi pentru administraţia eparhială şi a mulţumit autorităţilor
locale pentru sprijinul acordat şi pentru participarea la ceremonia de
înscăunare a titularului noii eparhii înfiinţate în aceste locuri.
A luat apoi cuvântul Dl. Prim-Ministru Nicolae Văcăroiu, care a
mărturisit că a participat cu bucurie la festivităţile de instalare a pri
mului episcop al Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, nou înfiinţată prin
osârdia Prea Fericitului Patriarh Teoctist pe mănoasele Câmpii ale Bără
ganului, unde nu s-a stins niciodată flacăra credinţei strămoşeşti, iar
conştiinţa unităţii naţionale a fost mereu trează. în continuare, Domnia
Sa a dat expresie dorinţei Guvernului pe care-l conduce de a sprijini
Biserica Ortodoxă, «care este Biserica neamului nostru», ca să-şi redo
bândească locul şi rolul ce i se cuvin în societate, pentru a putea
contribui, potrivit misiunii şi vocaţiei sale, la renaşterea spiritual-morală a României de azi. .în încheiere, Dl. Nicolae Văcăroiu a felicitat pe
Prea Sfinţitul Nifon pentru cinstea de care s-a învrednicit de a fi ales
şi instalat episcop al acestei tinere eparhii şi totodată, având în vedere
că a doua zi, 7 februarie, Prea Fericitul Patriarh Teoctist îşi aniver
sează ziua de naştere, a adresat Prea Fericirii Sale urări de sănătate,
viaţă îndelungată şi putere de muncă cu roade îmbelşugate la cârma
Bisericii strămoşeşti.
în continuare, PP CC Pr. Cosma Drăghicescu şi Purcărea au adus
salutul preoţilor şi credincioşilor din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, asigurându-1 pe Prea Sfinţitul Episcop Nifon de deplina lor ascultare şi
colaborare.
Luând cuvântul, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie al Tran
silvaniei şi-a exprimat satisfacţia de a îi putut participa la această
înscăunare şi a evocat perioada în care, fiind episcop-vicar patriarhal,
l-a avut ucenic şi colaborator pe Prea Sfinţitul Nifon, pe atunci tânăr
teolog în formare. Apoi, înalt Prea Sfinţia Sa, pornind de la partici
parea largă a invitaţilor la înscăunare, a extras îndemnuri pentru acti
vitatea noului episcop, care trebuie orientată spre a răspunde nădejdii
clerului şi credincioşilor eparhiei şi a urat Prea Sfinţitului Nifon o
păstorire pe cât de îndelungată, pe atât de rodnică şi de fertilă.
Prezentând Prea Sfinţitului Episcop Nifon felicitările cadrelor di
dactice şi studenţilor Facultăţii de Teologie din Bucureşti, PC Pr. Dumi
tru Popescu, decanul facultăţii, a subliniat sprijinul pe care Prea Sfinţia
Sa l-a acordat, pe când era Episcop-vicar patriarhal, învăţământului
teologic şi formării viitorilor slujitori ai altarelor străbune şi a exprimat,
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totodată, convingerea că acest sprijin va fi sporit în noua funcţie a
Prea Sfinţiei Sale, de Episcop titular al Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor.
A vorbit apoi Dl. ing. Savu Gheorghe prefectul judeţului Ialomiţa,
care s-a referit la sprijinul acordat de autorităţile locale pentru înfiin
ţarea noii Episcopii şi la hărnicia locuitorilor Bărăganului, care au dorit
să aibă un scaun vlădicesc propriu pe aceste meleaguri.
A mai luat cuvântul, Prea Sfinţitul Arhiereu-Vicar Casian Gălă
ţeanul, care şi-a exprimat mai întâi preţuirea pentru noul episcop
înscăunat, apoi s-a referit la vecinătatea celor două eparhii, remarcând
că ele trebuie să colaboreze fructuos pentru cultivarea valorilor reli
gioase şi culturale ale dreptmăritorilor creştini din aceste părţi de ţară.
In continuare, PP SS Episcopi Gherasim al Râmnicului şi Andrei
al Alba Iuliei au adus dragostea şi omagiul clerului şi credincioşilor
acelor eparhii pentru noul episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, asigurându-1 pe Prea Sfinţitul Nifon de împreuna-conlucrare spre binele Bise
ricii şi neamului românesc.
In şirul vorbitorilor s-au numărat şi Dl procuror Svincu, membru
al Adunării eparhiale a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor şi Dl doctor
Paul Blidaru, membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopei Bucu
reştilor, care au adresat noului episcop alese doriri de sănătate, înde
lungată păstorire şi bun spor în toate.
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a
subliniat, în cuvântarea rostită, că înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor este un act bisericesc cu semnificaţie spirituală deosebită,
iar titularul noii eparhii are o largă deschidere atât asupra problemelor
interne, cât şi internaţionale. Totodată, înalt Prea Sfinţia Sa a mai
arătat că ucenicia Prea Sfinţitului Nifon pe lângă Prea Fericitul
Patriarh Teoctist i-a dat simţul liturgic, care se adaugă la simţul muzi
cal, pe care îl are de la Dumnezeu, ceea ce constituie un început bun
pentru noua eparhie.
Vorbind în numele foştilor colaboratori de la Cancelaria Sfântului
Sinod şi Administraţia Patriarhală, PC Pr. Constantin Pdrvu, consilier
patriarhal, a exprimat bucuria lor pentru cinstea ce i s-a acordat Prea
Sfinţitului Nifon, prin alegerea şi investirea ca Episcop al Sloboziei şi
Călăraşilor, unde este «aşteptat şi primit cu inima deschisă, ca unul ce
este legat de aceste meleaguri» şi i-a adresat doriri de sănătate, înde
lungă şi fructuoasă arhipăstorire.
Calde felicitări şi urări de bună sporire în toate au mai adresat
noului episcop cu prilejul alegerii şi instalării, şi Domnii Nicolae Spiroiu, Victor Surdu şi Ion Manea Drăgulin.
De asemenea, reprezentanţii unor Bănci şi ai unor Firme comer
ciale, şi-au anunţat disponibilitatea de a sprijini tânărul Centru eparhial
ca să se consolideze şi din punct de vedere material şi financiar.
Tuturor, le-a răspuns Prea Sfinţitul Episcop Nifon care, după ce
a mulţumit pentru larga participare la festivităţile de înscăunare şi pen
tru dragostea unanimă cu care a fost înconjurat, precum şi pentru
cuvintele şi îndemnurile pline de înţelepciune ce i-au fost adresate şi
asigurările ce i s-au făcut că va fi ajutat în lucrarea de cârmuire a
B.O.R. — 4
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eparhiei la care a fost chemat, a făgăduit că se va strădui din răsputeri
ca noua Episcopie să fie cu adevărat un aşezământ duhovnicesc pentru
toţi credincioşii Bărăganului, împlinind prin aceasta nădejdile lor şi
îndemnându-i la fapte tot aşa de bune şi vrednice de laudă.
Astfel, cu bucurie, cu demnitate şi cu preţioase învăţăminte pentru
dreapta orientare a strădaniilor viitoare în slujba Bisericii şi neamului,
s-a desfăşurat praznicul aşezării Prea Sfinţitului Nifon în scaunul de
Episcop al nou înfiinţatei Eparhii a Sloboziei şi Călăraşilor.
Toţi cei care au luat parte în ziua de 6 februarie la festivităţile de
instalare a Prea Sfinţitului Nifon vor păstra în suflet multă vreme
amintirea acestui eveniment, care se va înscrie ca un moment de seamă
în cronica tinerei Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor.
Nu putem încheia acest reportaj fără a pomeni, cu laudă şi mul
ţumire, pe toţi ostenitorii care au contribuit, într-un fel sau altul, la
reuşita solemnităţii. Munca lor tăcută şi devotată a dat roadele aşteptate.
Au dorit să-i facă Prea Sfinţitului Episcop Nifon şi invitaţilor săi o
frumoasă primire. Dorinţa lor s-a împlinit. Dumnezeu să le răsplătească
ostenelile.

IV. PREA SFINTITUL NIFON MIHĂIŢĂ
EPISCOPUL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
Titularul nou înfiinţatului scaun vlădiccsc ai Sloboziei ţi Călăraşilor, Prea
Sfinţitul Episcop Nifon, s-a născut la 5 ianuarie 1944 în comuna Creţeşti-Vidra.
Judeţul Giurgiu, fiind al treilea din cei patru copii ai evlavioşilor săi părinţi
Angliei şi Maria M ihăiţă şi a primit la bolez numele Nicolae.
După absolvirea şcolii primare şi secundare in comuna natală, dând urmare
unui îndemn lăuntric de a păşi mai departe pe treptele Învăţăturii şi de a sluji
pe Dumnezeu din proptie iniţiativă, a urmat intre anii 1959— 1964 cursurile Şcolii
de cântăreţi şi Seminarul teologic din Bucureşti, apoi, în urma
promovării exa
menului de admitere, s-a înscris la Institutul teologic de grad universitar din
Bucureşti. La sfârşitul celor patru ani de studii, in 1968, a obţinut titlul de licenţiat
în teologie, cu lucrarea având ca subiect Aspecte noi în eclesiologia ortodoxă
contemporană, susţinută la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică.
Dorind să-şi perfecţioneze studiile teologice, după obţinerea licenţei, s-a
înscris la doctorat şi a urmat timp de trei ani cursuri de specialitate 1j Vechiul
Testament şi Limba Ebraică, în cadrul secţiei Biblice, la acelaşi institut. Intre
anii 1971— 1974, beneficiind de o bursă de studii în Anglia, a urmat cursuri de
specializare la Universităţile din Londra şi Oxfolrd, precum şi la Ierusalim (iulieseptembrie 1972), în cadrul Colegiului Anglican din Ţara Sfântă, în vederea alcă
tuirii tezei de doctorat cu tema : Cartea lui Mica : teologie şi exegeză. Pentru titlul
Maşter ol Teology a prezentat la Universitatea din Londra
o dizertaţie cu
: ;
O rouă evaluare a formării canonului Vechiului Testament. De asemenea,
-^:r= septembrie 1977— iunie 1978 a beneficiat şi de o bursă din partea Consiliului
al Bisericilor, la Universitatea din Geneva — Elveţia.
Areeasi râvnă cu care s-a evidenţiat la studii, a arătat-o şi în funcţiile diţi administrative ce i-au fost încredinţate : pedagog şi profesor la Semi-
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narul teologic din Bucureşti; cântăreţ bisericesc la parohia ortodoxă română din
Londra şi secretar de redacţie al almanahului Altarul, editat de comunitatea româ
nească din capitala Angliei, în care a publicat mai multe articole, reportaje, note
şi recenzii; documentarist principal şi apoi şef serviciu şi secretar al Sectorului
Relaţii Externe Bisericeşti din cadrul Administraţiei Patriarhale.
In căutarea agonisitei duhovniriei a intrat în monahism la 8 mai 1980, când
a primit şi patronimicul de Nifon, cu închinovierea la mănăstirea Cernica. Hirotonit
ieromonah la 15 mai 1980, s-a îmbisericit, în acelaşi an, ca preot slujitor la
mănăstirea cu hramul «Tofi Sfinţii», din Bucureşti, ctitoria mitropolitului martir
Antim Ivireanul. Pentru meritele sale deosebite şi devotamentul cu care a slujit
Biserica pe plan teologic, ecumenic şi administrativ-bisericesc, Sfântul Sinod i-a
acordat, la 16 iulie 1980, rangul de arhimandrit.
Din iulie 1980 şi până în aprilie 1982, părintele arhimandrit Nifon Mihăiţă
s-a aflat în misiune bisericească în Canada. Revenit în ţară, vrednicul de pomenire
patriarhul Iustin Moisescu, având în vedere pregătirea sa teologică şi experienţa
acumulată în activitatea ecumenică, l-a numit la 1 decembrie 1982 în postul de
consilier patriarhal pentru Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti, iar de la
1 fe
bruarie, anul următor, i-a încredinţat şi conducerea mănăstirii Antim din Bucureşti.
Truda sa în dobândirea culturii, priceperea, hărnicia şi pregătirea sa du
hovnicească, au îndemnat pe patriarhul Iustin să-i încredinţeze funcţiuni de mal
înaltă răspundere în slujirea Bisericii. Fiind vacant de câţiva ani unul din cele
două posturi de episcop vicar patriarhal şi înmulţindu-se problemele de rezolvat
la Administraţia Patriarhală, la propunerea patriarhului Iustin, părintele arhi
mandrit Nifon Mihăiţă a fost ales de Sfântul Sinod în acest post la 30 septembrie
1985, acordându-i-se totodată şi rangul de arhiereu cu titlul de Ploieşteanul.
Hirotonia întru arhiereu a avut loc în catedrala patriarhală din Bucureşti,
in ziua de duminică 24 noiembrie 1985, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii oficiată
de patriarhul Iustin Moisescu, împreună cu IPS Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei,
pe atunci episcop vicar patriarhal, şi regretatul episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Prea Sfinţitul Nifon Ploieşteanul a îndeplinit cu conştiinţă arhierească în cei
opt ani cât a funcţionat ca episcop vicar patriarhal, importante atribuţiuni. Tot
odată, a făcut parte din delegaţii oficiale şi a reprezentat cu demnitate Biserica şi
pe întâistătătorul ei în felurite împrejurări.
Ca episcop vicar patriarhal, Prea Sfinţia Sa a coordonat până în anul 1990
Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti, iar după acest an i s-a încredinţat Sectorul
economic al Patriarhiei Române, cu instituţiile sale anexe, precum şi Comisia de
pictură bisericească. In tot acest timp (1985— 1993), a condus Cancelaria Sfintei
Patriarhii şi a fost secretarul Sfântului Sinod.
Neuitând buna tradiţie a Bisericii creştine de a se îngriji de alinarea du
rerilor celor în suferinţă, Prea Sfinţitul Episcop Nifon Ploieşteanul, în calitate de
vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Societăţi

de Cruce Roşie din România

şi de Preşedinte al acestei societăţi pentru municipiul Bucureşti, s-a învrednicit să
iniţieze şi să organizeze, după anul 1990, o amplă acţiune de mobilizare a clerului
şi credincioşilor la ajutorarea dezmoşteniţilor soartei din cămine, azile, leagăne si
orfelinate, din spitale şi penitenciare, arătându-le tuturor câtă nevoie are astăzi
tara noastră de lucrarea samariteană.
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Devotat studiului cărţii, Prea Sfinţitul Episcop Nifon Ploieşteanul a împletit
în mod fericit activitatea administrativă şi social-caritativă cu meditaţia teologică
şi cu rugăciunea, publicând numeroase articole şi studii în diverse reviste teologice
din ţară şi de peste hotare. De asemenea, încă din timpul studiilor în Occident şi
după aceea, a susţinut conferinţe şi comunicări, tratând probleme de teologie şi
de cultură dintre cele mai variate. Unele dintre acestea au şi fost publicate.
Din publicistica Prea Sfinţiei Sale menţionăm îndeosebi titlurile următoare :
Studii de exegeză şi de critică de text Ia Psalmi, O nouă evaluare teologică a
tormării canonului Vechiului Testament, Unitatea Bisericii după epistolele so
borniceşti, Noţiunea dreptăţii după Vechiul Testament, Teologia Biblică şi autori
tatea Vechiului Testament şi altele. O notă aparte o
constituie cartea intitulata
Orthodox Youth and the Ecumenica1 Movement (Tinelretul ortodox şi Miscarca
Ecumenică), Geneva, 1978, care reprezintă nu numai
o prezenţă teologică româ
nească de prestigiu, ci şi o recunoaştere pe planul ecumenismului contemporan a
personalităţii autorului ei în slujba Ortodoxiei ecumenice şi româneşti.
Statornic ostenitor pentru promovarea ecumenismului, Prea Sfinţitul Episcop
Nifon Ploieşteanul a sprijinit cu hotărâre acest înalt deziderat al zilelor noastre
atât pe plan local, cât şi la întrunirile internaţionale la care a participat.
Astfel, pe plan extern, a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la diferite
adunări, congrese şi conferinţe ale organizaţiilor intercreştineşti m ondiale: a făcut
parte din înalte
delegaţii bisericeşti care au stabilit sau aprofundat relaţii cu
alte Biserici; a adus o contribuţie însemnată în cadrul unor comisii de dialog teo
logic interconfesional şi intenreligios, făcând cunoscute poziţiile Bisericii Ortodoxe
Române în problemele de doctrină teologică sau în cele care preocupă lumea con
temporană. Pentru competenţa şi rezultatele activităţii sale, a fost ales în forurile
de conducete şi în comisiile de lucru ale unor importante organizaţii creştine
internaţionale.
Prea Sfinţitul Episcop Nifon Ploieşteanul s-a arătat cu iniţiativă şi în dialogul
ecumenic pe plan intern. Adeseori, a participat şi prezidat conferinţe intercon[esionale, a ţinut cuvântări, a scris articole în presa
bisericească şi a vorbit la
posturile noastre de radio şi televiziune exprimând voinţa clerului şi credincioşilor
Bisericii Ortodoxe Române de apropiere şi colaborare între creştini.
Urmare a contribuţiei aduse la promovarea ecumenismului local este şi ale
gerea Prea Sfinţiei Sale, de cătfre Adunarea generală

a Asociaţiei Ecumenice a

Bisericilor din România (AIDROM), care a avut loc la 20 mai 1994, la mânăstiirea
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, în funcţia de preşedinte, pentru o perioadă
de doi ani, al acestei Asociaţii, constituită în 1990 de către trei Biserici fonda
toare (Ortodoxă, Luterană şi Reformată) în scopul revigorării aportului umanitar,
spiritual şi moral-educativ adus de Biserica creştină în cadrul societăţii româneşti
contemporane.
Pe bună dreptate s-a spus că alegerea Prea Sfinţitului Nifon în scaunul nou
înfiinţatei

Episcopii

a Sloboziei

şi Călăraşilor

răsplăteşte nu

numai

ttruda unei

lie ti tachinate Bisericii, dar ea leagă în chip fericit şi cele mai bune nădejdi de
:-ă5t:xi.-e vrednicului ierarh chemat să cârmuiască duhovniceşte ţinutul Bărăganului,
cc oedlariaşu săi harnici şi evlavioşi.
Gh. VASILESCU

VIZITA IN ROMÂNIA A ÎNALT PREA SFINŢITULUI IOAN,
ARHIEPISCOPUL KARELIEI ŞI AL ÎNTREGII FINLANDE
(20—25 mai 1994)

In Karelia — partea de est a Finlandei, Evanghelia Mântuitorului
Hristos a fost cunoscută începând din secolul al XI-Lea. în secolul ur
mător, învăţătura oreştină este răspândită de misionari în zona lacului
Ladoga, carelienii fiind convertiţi, treptat, la creştinism.
în secolele al Xll-lea, al XlII-lea, este clădită mănăstirea Valamo,
într-o insulă din zona aceluiaşi lac. în secolul al XVI-lea sunt fondate
mănăstirile Koneviţa şi Petsamo, în Laponia.
în secolul al XVII-lea, pe când Karelia ortodoxă aparţinea rega
tului Suediei, s-a încercat convertirea întregii provincii la luteranism,
dar fără rezultat. Din cauza persecuţiei., mulţi ortodocşi au părăsit ţara.
în 1892 a luat fiinţă eparhia ortodoxă a Finlandei. în 1917, când
Finlanda devine de-sme-sitătătoare, Biserica Ortodoxă Finlandeză este
declarată autonomă, fapt recunoscut de patriarhul Tihon al Moscovei.
Din 1923, Biserica Ortodoxă din Finlanda s-a alăturat Patriarhiei Ecu
menice de Constantinopol, cu numele de «Arhiepiscopia Ortodoxă Auto
nomă a Finlandei». Această situaţie a Bisericii finlandeze a fost re
cunoscută de patriarhul Alexei al Moscovei şi de către Sinodul Bisericii
Ortodoxe Ruse, la 30 aprilie 1957.
în cel de-al doilea război mondial, Biserica Ortodoxă din Finlanda
a pierdut aproape toate bunurile sale, iar majoritatea credincioşilor s-au
dispersat în toată ţara sau în străinătate.
în 1949, Parlamentul finlandez a adoptat o lege specială care a
constituit baza legală a refacerii acestei Biserici începând cu anul 1950,
pe cheltuiala integrală a statului.
Azi, Biserica Ortodoxă din Finlanda este a doua Biserică naţională
a ţării, prima fiind cea luterană. Din punct de vedere jurisdi'cţional,
aparţine de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, deşi la început s-a
aflat sub jurisdicţia Patriarhiei Ruse.
Are un număr de circa 56.096 credincioşi (31.12.1993) organizaţi
canonic în trei eparhii (dioceze) :
— Eparhia Kareliei cu centrul la Kuopio unde îşi are reşedinţa
primul arhiepiscop încă din 1940 ;
— 'Eparhia din Helsinki care are în jurisdicţie pe ortodocşii din
sudul Finlandei ;
— Eparhia Oulu, înfiinţată în 1980, a cărei jurisdicţie cuprinde
partea de nord a Finlandei.
Biserica Ortodoxă din Finlanda este subvenţionată de stat la între
ţinerea episcopiilor, a administraţiei bisericeşti centrale, a Seminarului
teologic de la Kuopio şi a parohiilor sărace.
In problemele religioase ale Bisericii decid două foruri bisericeşti :
Conferinţa episcopală şi Sinodul.

ÎNALT PREA SFINTITUL IOAN, ARHIEPISCOPUL KARELIEI
ŞI AL ÎNTREGII FINLANDE
Scurte date biografice
S-a născut Ia 16 august 1923 în oraşul Turku. In octombrie 1966 s-a încreştinat
Sn ritul ortodox.
A fost hirotonit diacon, apoi preot în 1967, iar ca episcop de La.pland la
26 mai 1969.
La 1 noiembrie 1969 este ales episcop de Helsinki.
In 1970 obţine titlul de «doctor în Teologie» la Tesalonic (Grecia).
La 1 februarie 1972 este numit mitropolit de Helsinki, iar la 15 octombrie 1987,
arhiepiscop al Kareliei şi al întregii Finlande.
Din activitatea bisericească, ecumenistă şi publicistică
Î.P.S. Arhiepiscop Ioan a p-articipat la diverse dialoguri interieologice cu alte
Biserici.
A făcut vizite oficiale sau neoficiale în cele mai multe din ţările europene,
din cele două Americi, în Australia, în Africa de Est şi Sud, precum şi în Orientul
Mijlociu.
Este preşedintele Administraţiei Bisericii Finlandei şi preşedintele Comitetului
de Coordonare al Muzeului Bisericii Ortodoxe din Finlanda. Totodată este con
ducătorul Curţii supreme bisericeşti din cadrul Parlamentului Finlandei.
Membru, între 1370— 1933 şi apoi preşedinte între 1978— 1979 al Institutului
ecumenic nordic. In acelaşi timp este profesor universitar în oraşele Turku, Helsinki
şi Joensun.
A publicat diverse articole în limba finlandeză, precum şi în limbi străine,
de teologie dogmatică, de drept canonic şi ecumenism.

VIZITA ÎN ROMÂNIA A Î.P.S. IOAN, ARHIEPISCOPUL KARELIEI
ŞI AL ÎNTREGII FINLANDE
Vizita pe care Î.P.S. Ioan, Arhiepiscopul Kareliei şi al întregii Fin
lande, însoţit de preotul Ario Leskincn şi de diaconul Jyrky Ojapelto
de la parohia «învierea lui Hristos» din Juyveaskyla, au făeutt-o Bisericii
Ortodoxe Romane, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
a început în uupă-ainLaza zilei de vineri, 20 mai 1094, când au sosit
pe aeroportul internaţional Bucureşti-Otopeni.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe din Finlanda a fost: întâmpinată de
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, Însoţit de Prea Sfinţiţii Episcopi Calinic al Argeşului
şi Teleormanului, Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, Casian, episcop-lccotenent de Galaţi, de consilieri patriarhali. Au fost de faţă reprezentanţi
a: Ambasadei Finlandei la Bucureşti, ai Preşedinţiei României şi ai
Guvernului. Delegaţiei Bisericii Ortodoxe din Finlanda i s-a alăturat
P. C. Pr. Matty Sycloroff, care îşi desfăşoară activitatea la organizaţia
ecumenică AIDROM din Bucureşti. în salonul oficial al aeroportului,
atât Î.P.S. Arhiepiscop Ioan, cât şi Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, au făcut declaraţii de presă pentru reprezentanţii mass-media.
înalt Prea Sfinţitul Ioan, arhiepiscopul Kareliei şl al întregii B'inIir.de, a declarat :
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«Aş dori să spun de la început că sunt foarte bucuros să mă aflu
din nou aici, după mulţi, mulţi ani şi să am posibilitatea să vizitez pe
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Biserica Ortodoxă Română şi
ţara dumneavoastră. Şi sper din inimă că această vizită va contribui,
în felul său specific, la bunele şi călduroasele relaţii existente între
Bisericile noastre.
L-am întâlnit penitru prima dată pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist acum 25 ani când a venit împreună cu o delegaţie în Finlanda
şi sunt foarte bucuros că după aceasta am avut multe ocazii în care
l-am întâlnit pe Prea Fericirea Sa şi totdeauna am simţit că avem în
persoana sa un foarte bun prieten, al Bisericii Ortodoxe din Finlanda
şi al poporului finlandez».
La solicitarea reprezentanţilor mass-media, prezenţi la aeroport,.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut următoarea declaraţie,,
in legătură cu această vizită :
«/n grija Ortodoxiei, în general, de a-şi aduce contribuţia ei la o
promovare a valorilor autentic creştine, Bisericile naţionale locale orga
nizează aceste întâlniri periodice intre întăistătătorii lor. Biserica noas
tră s-a aflat întotdeauna în rândul Bisericilor autocefale Ortodoxe cu o
lucrare bogată şi diversă, cu un mare număr de legături din trecut,
care fac ca astăzi ea să fie căutată, preţuită şi chiar iubită de celelalte
Biserici Ortodoxe, ca şi de alte Biserici creştine din lume.
în rândul acestor întâlniri se numără şi vizita înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop loan al Finlandei, slujitor al Ortodoxiei, foarte cunoscut în
lumea creştină. Această vizită va contribui la întărirea legăturilor exis
tente între Bisericile noastre. Deşi Biserica Finlandei, ca număr de cre
dincioşi şi de activităţi, se află în rândul Bisericilor tinere şi rnici în
Ortodoxie, totuşi în ceea ce priveşte credinţa şi prezenţa ei vie în lumea
creştină, această Biserică valorează foarte mult în întreaga Ortodoxie,
în acelaşi timp, ea valorează mult şi prin personalitatea înalt Prea
Sfinţitului loan al Kareliei şi al întregii Finlande, care este un mare
dogmatist, un om de carte cunoscut în toată lumea ortodoxă şi care,
paradoxal, aduce de acolo, din nord, mireasma insulei Patmos unde
Î.P.S. Sa a îmbrăcat haina monahală încă din tinereţea sa.
înalt Prea Sfinţia Sa este un fervent cunoscător şi practicant al
Ortodoxiei. Ne-am întâlnit de multe ori nu numai în Finlanda sau la
noi în ţară ; dar ne-am întâlnit chiar acolo, în peştera în care a locuit
H a scris Sfuntid Evanghelist loan, Apocalipsa sa, în primul secol al
erei creştine, ur.de am slujit şi ne-am rugat împreună. Avem, deci, în.
mijlocul nostru un om al teologiei, al rugăciunii şi al ecumenismului.
Nădăjduim că întâlnirea înalt Prea Sfinţiei Sale cu clerul şi cre
dincioşii Bisericii noastre va însemna un mare şi important moment
pentru promovarea ideilor de o deosebită valoare în lumea creştină.
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căci dc data aceasta se întâlneşte o Biserică din extremul nordic cu a
Biserică de aici, de la porţile Orientului, de la Dunărea de Jos, şi nă
dăjduim că, în istorie, ca şi în lumea contemporană, acest act să însemne
foarte mult pentru dialogul teologic, pentru dialogul ecumenic şi pentru
promovarea valorilor Ortodoxiei în Europa astăzi».
La catedrala patriarhală din Bucureşti, credincioşi, preoţi, profesori
de teologie, consilieri, elevi seminarişti şi studenţi teologi au întâmpinat,
pe oaspeţi în acordurile clopotelor şi ale imnelor înălţate de corul Semi
narului teologic liceal din Bucureşti, dirijat de arhid. prof. Marin Velea,
şi de corala «Nicolae Lungu» a Patriarhiei Române, dirijată de pr.
prof. Constantin Drăguşin.
înalţii ierarhi, întâmpinaţi cu Sfânta Evanghelie şi cu Sfânta Crucede către un sobor de arhimandriţi, preoţi şi ierarhi, s-au închinat la
moaştele Sfântului Dimi'trie cel Nou, după care a urmat un Te-Deum
cu polîhroniu săvârşit de slujitorii catedralei.
La sfârşit, adresându-se oaspeţilor şi numeroasei asistenţe, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostiit următorul cuvânt :
«în această seară de ajun a hramului catedralei noastre patriarhale
primim aici un înalt sol al Ortodoxiei din nordul Europei, al Bisericii
Ortodoxe Finlandeze, în persoana Î.P.S. Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi
întregii Finlande.
Trăim marea bucurie a învierii Mântuitorului nostru Iis-us Hristos,.
aflându-ne încă în perioada celor 40 de zile dinainte de înălţare, când
Domnul Hristos a petrecut împreună cu .Apostolii, care erau dornici
să-L mai vadă şi să-L mai audă. Aceeaşi bucurie şi aceeaşi nădejde o
trăim şi noi în Bisericile noastre în această perioadă pascală, fie aici,
la acest secular altar voievodal din capitala României, fie în Finlanda,
în îndepărtatul oraş Kuopio, reşedinţa Bisericii Ortodoxe Finlandeze,
fie în oricare altă parte a pământului oreat de Dumnezeu. Această nă
dejde şi această bucurie o simţim, mai ales, atunci când ne întâlnim noi
slujitorii Bisericilor Ortodoxe, rânduiţi de Duhul Sfânt în slujba cre
dincioşilor, acolo, în partea cea mai de nord a Europei, în Finlanda, şi
aici, în România, numită «Grădina Maicii Domnului».
I.P.S. Arhiepiscop Ioan este foarte iubit şi preţuit în Biserica Orto
doxă Finlandeză, pe care o păstoreşte. Totodată, este şi un teolog cu
noscut în lumea ortodoxă şi, deopotrivă, în lumea creştină de azi, prin
participarea Î.P.S. Sale la dialogul teologic, mai ou seamă, la dialogul
cu anglicanii. A fost profesor de Dogmatică la diverse şcoli teologice,
împărtăşind tinerilor săi aseulători din valorile Ortodoxiei.
Cu toate că a străbătut perioada grea a comunismului ateu, Biserica
noastră, datorită vocaţiei de arhipustor a patriarhului Justinian Marina
şi a Slântuiui Sinod, a menţinut relaţiile cu Bisericile creştine şi în
deosebi a păstrat legătura canonică şi de cult cu toalte Bisericile Ortodoxe,
atât cu cele care au milioane de credincioşi, cât şi cu cele cu un număr
mai mic de credincioşi, cum este Biserica Ortodoxă din Finlanda.
Am vizitat Biserica Finlandeză în anul 1971, conducând o delegaţie
ccumenică a Bisericilor din România, şi ne-am cunoscut ou Î.P.S. Arhi
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episcop loan şi ou înaintaşul Î.P.S. Sale, Fericitul întru pomenire, arhi
episcopul Paavali, care ne-a vizitat ţara în mai multe rânduri. în una
din acesite vizite a fost însoţit de corul catedralei din Kuopio, care,
între altele, a cântat româneşte o melodie psaltică a regretatului nostru
profesor Ni'colae Lungu. Aşa de mult au îndrăgit ortodocşii finlandezi
Biserica noastră românească încât, iată, între primele vizite pe care
Î.P.S. Arhiepiscop loan le întreprinde în calitaite de întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Finlandeze se înscrie vizita pe care o face acum
Bisericii Ortodoxe surori din România.
Sunt bucuros, iubiţii mei, că tinerii noştri studenţi teologi şi elevi
seminarişti pot să adauge acum la curăţenia lor sufletească această ima
gine frumoasă a Ortodoxiei, legăturile strânse pe care Bisericile Orto
doxe le au între ele. Acum, când Europa şi lumea întreagă se zbuciumă
sufleteşte, dar şi trupeşte, când atâtea faise curente religioase năvălesc
ţara şi Biserica noastră, întinzând capcane şi atentând la integritatea
morală a credincioşilor şi mai ales a tineretului ortodox român, noi,
ierarhii şi clerul Bisericii Ortodoxe Române, profesorii de teologie, tre
buie să ne aflăm în primele rânduri şi să apărăm, cu conştiinţa şi cu
devotamentul nostru, valorile Ortodoxiei, puritatea sufletească a cre
dincioşilor noştri, auucându-ne, în acelaşi timp, contribuţia autentică,
teologică, liturgică şi de rugăciune, la liniştea şi la înseninarea omenirii,
atât de întunecată In zilele noastre.
înalt Prea Sfinţia Voastră, aveţi aici, in faţa I.P.S. Voastre, mulţi
tineri, viitorul Bisericii noastre, dar veţi cunoaşte mai bine Biserica
noastră, o Biserică ce năzuieşte, clipă de clipă, să-şi aducă contribuţia
ei la strângerea legăturilor între Bisericile Ortodoxe, între toţi cei ce
cred şi mărturisesc adevărul învierii Mântuitorului Iisus Hristos.
Cu toată dragostea, împreună cu toţi cei prezenţi, ierarhi, preoţi
şi credincioşi, întâmpinăm pe Î.P.S. Voastră şi delegaţia ce conduceţi şi,
în acelaşi timp, de aici, din catedrala noastră patriarhală, îndreptăm
un gând de dragoste şi preţuire către credincioşii şi clerul po carc-i
păstoriţi, rugând pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze v i’ iia pe care
o faceţi la noi şi să vă ajute să răspândiţi cuvântul adevărului, al nă
dejdii, cuvântul de bucurie al învierii Mântuitorului Iisus Hristos.
Bine aţi venit !».
La aceste cuvinte călduroase rostite de Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Î.P.S. Arhiepiscop loan a răspuns prin următoarea cuvântare :
«Prea Fericirea Voastră,
Iu b iţi fraţi în D om nul nostru Iisus Hristos,

Iubiţi credincioşi,
Hristos a în v k it!

Pentru mine acesta este un moment foarte fericit, şi îi mulţumesc
Iui Dumnezeu că m-a învrednicii să fac această vizită în România. De
asemenea sunt recunoscător Prea Fericirii Sale pentru că m-a invitat
să vizitez această Biserică Ortodoxă a Dvs., înfloritoare şi eu mulţi
credincioşi.
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Sunt bucuros să mă aflu aici, deoarece această vizită îmi dă posi
bilitatea să mărturisim credinţa noastră comună ortodoxă. Şi prin
comuniunea noastră ortodoxă să ne manifestăm unitatea noastră. în
Finlanda, Biserica Ortodoxă Română se bucură de un bun renume.
Acest lucru a fost împlinit de Prea Fericirea Sa, Teoctist, şi de
către patriarhii care au fost în scaunul acesta sfânt înaintea Sa. Şi în
timp ce mi-aduc aminte de toate întâlnirile anterioare cu Prea Feri
cirea Sa şi de toate ocaziile pe care le-am avut până acum de a vizita
Sfânta Biserică a României, ori de câte ori un finlandez ortodox vine
aici este, într-un anume fel, o vizită a unui frate mai mic la un frate
mai mare. Pentru noi, în Finlanda, contactele cu Biserica Ortodoxă
Română au o însemnătate foarte mare.
Viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române ne întăresc credinţa
şi speranţele, iar relaţiile personale pe care le avem cu Prea Fericirea
Sa şi cu alte personalităţi din Biserica dumneavoastră, au, de asemenea,
o mare însemnătate.
Ori de câte ori mă îndrept spre plaiurile Dvs., simt că nu vin
într-o ţară străină. Personalitatea Prea Fericirii Sale şi dragostea
dumneavoastră, a tuturor, cler şi credincioşi, ne dau posibilitatea, nouă
şi preoţilor noştri, să ne simţim aici ca acasă.
Suntem foarte bucuroşi să ne manifestăm bucuria pentru faptul
oă ne acceptaţi împreună cu dumneavoastră aici şi, de asemenea, pentru
primirea deosebit de călduroasă pe care ne-aţi făcut-o.
Nădăjduiesc că această vizită va promova în felul ei modest şi va
întări legăturile dintre Bisericile noastre, de asemenea şi dintre ţările
noastre. Va întări bunele relaţii între popoarele lumii şi în acelaşi timp
nu numai legăturile dintre două Biserici naţionale ci dintre toate Bi
sericile Ortodoxe din întreaga lume.
Sunt foarte bucuros să văd aici atât de mulţi preoţi şi tineri din
Biserica dumneavoastră. Prezenţa dumneavoastră aici, în 'Catedrala
patriarhală, arată dragostea pe care o simţim împreună, iar prezenţa
tinerilor este o făgăduinţă pentru viitor. O făgăduinţă că noi, orto
docşii, vom încerca împreună să răspândim mesajul Ortodoxiei în în
treaga lume.
Din adâncul inimii mulţumesc Prea Fericirii Voastre pentru ocazia
pe care mi-aţi acordat-o, mie personal, precum şi tovarăşilor mei de
călătorie, de a veni aici şi de a mă întâlni, în mijlocul credincioşilor, cu
Prea Fericirea Voastră, în această seară.
Mulţumesc !».
A urmat un schimb de
Biserici.

daruri

între

Intâistătătorii

ce’or

două

Sâmbătă, 21 mai 1994. La sărbătoarea Sfinţilor împăraţi Constan::n şi maica sa Elena, hramul catedralei patriarhale, oaspeţii finlandezi
au săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu Prea Fericitul Părinte Parnnrh Teoctist şi alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române : Î.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, Prea SfinEpiscopi Calinic al Argeşului şi Teleormanului, Nifon al Sloboziei
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şi Călăraşilor, Casian, episcop-locotenent de Galaţi, Teofan Sinaitul, vi
car patriarhal.
Dată fiind importanţa sărbătorii, slujba a fost transmisă, în direct,,
la postul naţional de Radio, atât pe programul «România-Actualităţi»
(fragmente), cât şi pe programul «România-Cultural» (în întregime).
Au fost prezente şi două echipe de filmare ale Studioului naţional
«Sahia-Film» şi Televiziunii Române.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, adresându-se credincioşilor, veniţi în număr foarte mare şi
oaspeţilor, a spus :
«Trăim clipe înălţătoare în această zi de cinstire a Sfinţilor îm 
păraţi Constantin şi Elena, hramul sfintei noastre catedrale şi ne adu
cem aminte că, în dăinuirea ei seculară, această catedrală a noastră
a mai cunoscut asemenea momente de descoperire dumnezeiască atunci
când patriarhi ai Orientului, ierarhi, preoţi şi credincioşi din celelalte
ţări ortodoxe au venit în Ţara Românească nu numai după milosteniev
dar să şi admire, să se şi împărtăşească din credinţa şi rodul duhovniciei neamului nostru românesc.
Această sărbătoare, care ni-l aduce aproape de suflet pe Sfântul
împărat Constantin şi pe maica sa Elena, ne poartă în acelaşi timp
către secolul al I\r-lea, cel plin de persecuţii, de dureri, când sute şî
mii de martiri, de mărturisitori au suferit pentru credinţa creştină, ea
fiind pe atunci persecutată pretutindeni în Imperiul roman. A înălţat
Bunul Dumnezeu pe tronul Imperiului roman pe binecredinciosul îm 
părat Constantin cel Mare, care după rugăciuni şi semne cereşti, a dat
libertate deplină creştinismului la anul 313, prin Edictul de la Milany
în urma căruia persecuţiile au încetat.
Legăm de Sfântul împărat Constantin cel Mare, mai ales, doua
mari fapte pentru care, în general, Biserica creştină îl cinsteşte în chip
deosebit.
Pentru prima dată, după sinodul Sf. Apostoli din anul 50, acest
slăvit împărat Constantin, al Romei şi al Răsăritului, a convocat pă
rinţii Bisericii, în anul 325, la Niceea, la primul sinod ecumenic, pentru
precizarea învăţăturii de credinţă. A fost un eveniment de mare în
semnătate şi cu urmări adânci pentru Biserica noastră, pe care le
simţim până în ziua de astăzi. Au venit părinţii Bisericii, mari învăţaţi
în acelaşi timp, la sinodul de la Niceea din toate colţurile pământului
cunoscute atunci în lumea creştină, din Antiohia, de la Ierusalim, de la
Roma; unii, cu rănile încă deschise din timpul prigonirilor, alţii cu
suferinţele nevindecate pe care le-au îndurat în închisori în timpul
persecuţiilor. Istoricul bisericesc, episcopul Eusebiu din Cezareea, ne
transmite ştirea importantă că la acest sinod, cel dintâi ecumenict a
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participat şi un episcop «scit», adică daco-roman (Eusebiu, Viaţa feri
citului împărat Constantin, 111, 7), Sciţia cuprinzând la vremea aceea
şi părţile noastre de la Dunărea de Jos.
Cealaltă mare faptă a împăratului Constantin cel Mare, iubitor de
Hristos, constă în aceea că el nu s-a mulţumit doar să acorde libertate
creştinismului, ci s-a preocupat îndeaproape şi de bunul mers al B i
sericii creştine. Ajutat de maica sa Elena, împăratul Constantin cel
Mare a sprijinit cultul cinstirii sfintelor icoane, a reparat biserici şi
mănăstiri şi a construit altele noi la Ierusalim, Antiohia, Tyr, Nicomidia
şi mai ales la Constantinopol, unde a zidit catedrale măreţe, veşnicindu-şi numele şi ca mare ctitor de biserici. De aceea, pentru că a dat
libertate creştinismului, după lunga perioadă de persecuţii şi pentru
marile servicii aduse Bisericii creştine la începuturile organizării ei,
aceasta l-a cinstit în chip deosebit pe împăratul Constantin cel Mare,
,trecându-l în rândul sfinţilor şi numindu-l «Cel întocmai cu Apostolii».
Pentru aceleaşi fapte minunate, pentru aceeaşi credinţă şi dăruire
faţă de Dumnezeu l-a aşezat Biserica între sfinţii ei şi pe Constantin
Brâncoveanu, mai ales că voievodul român a preferat să i se taie capul,
după ce a văzut tăierea capetelor copiilor săi, decât să se lepede de
Ortodoxie. Şi alţi purtători ai numelui de Constantin a adus Dumne
zeu pe bolta Ortodoxiei noastre româneşti şi ne gândim acum la binecredinciosul domn Constantin Şerban Basarab, cel care, după exemplul
lui Constantin cel Mare, a ctitorit catedrala aceasta din Bucureşti, în
chinată Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena.
Momentele mari pe care le-au trăit strămoşii noştri aici, în această
catedrală, le-am trăit şi noi, chiar şi în anii de apăsare a comunismului
ateu, datorită prezenţei unor ierarhi de seamă ai lumii ortodoxe care
ne-au vizitat în această perioadă grea. Din acest loc, credincioşii au
primit binecuvântare, au primit cuvânt ziditor de suflet şi bucuria du
hovnicească a credinţei noastre ortodoxe. în rândul lor, aşezăm cu
bucurie, astăzi, întâlnirea noastră şi împreună-liturghisirea cu I.P.S.
Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi întregii Finlande, care, în fruntea unei
delegaţii a Bisericii Ortodoxe Finlandeze, face o vizită in ţara noastră.
Biserica Ortodoxă Finlandeză, iubiţi credincioşi, păstrează acolo,
în nordul Europei, Ortodoxia în toată frumuseţea ei. Personal, am făcut
o vizită în Finlanda în anul 1971 şi ne-am întâlnit cu I.P.S. Arhiepiscop
Ioan, pe atunci episcop de Helsinki, la Sf. Liturghie pe care am săvărşit-o împreună în catedrala ortodoxă din Helsinki, înconjuraţi de
clenci şi credincioşi ai acestei Biserici.
Astăzi ne regăsim aici în comuniune noi, ortodocşii de la Dunăre,
pentru că alături de noi se află şi P.S. Episcop Ilarion din Biserica
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Sinodul se reuneşte doar o dată la trei ani şi constituie autoritatea
administrativă supremă pentru toate chestiunile care nu cer, în mod
expres, hotărârea guvernului finlandez.
Slujbele religioase se oficiază în limba finlandeză, cu excepţia
câtorva parohii unde se foloseşte limba slavonă.
RELAŢIILE CU BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
— 7— 14 august 1969, Biserica Ortodoxă Română a fost vizitată de
înalt Prea Sfinţitul Paavali, arhiepiscop al Kareliei şi a toată Finlanda,
însoţit de un grup de 37 de persoane (clerici, seminarişti şi membri ai
coralei religioase din Kuopio).
— 13— 19 septembrie 1971 a vizitat Biserica Ortodoxă din Finlanda
o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române formată din Prea Fericitul
Patriarh Teoctist (pe atunci episcop al Aradului), Prea Sfinţitul Episcop
lrineu Suceveanul, Pr. Ilie Georgescu şi Prof. Remus Rus.
— 1975 : la semicentenarul Patriarhiei Române a participat şi o
delegaţie a Bisericii Ortodoxe Finlandeze condusă de episcopul Ioan
de Helsinki.
— 19 iunie 1977 — la întronizarea Patriarhului Iustin a participat
arhiepiscopul Paavali al Kareliei şi a toată Finlanda însoţit de mitropoli
tul Ioan de Helsinki.
— 16 noiembrie 1986 — la întronizarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist a participat mitropolitul Ioan de Helsinki şi protopopul
Olli Bergman, ca reprezentanţi ai mitropolitului Paavali al Kareliei şi
întregii Finlande.
— 20— 25 mai 1994 — Vizita Î.P.S. Sale Ioan, arhiepiscopul Kareliei
şi al întregii Finlande, însoţit de P. C. Preot Arto Leskinen, de la
parohia «Învierea lui Hristos» din Juyveaeskyla şi P. C. Diacon Jyrky
Ojapelto, de la aceeaşi parohie.
în perioada 1991— 1994, între cele două Biserici au avut loc întâlniri
directe cu ocazia diverselor întruniri ecumenice.
în ceea ce priveşte relaţiile bilaterale, reprezentanţi ai celor două
Biserici Ortodoxe, română şi finlandeză, au participat, ca delegaţi ai
respectivelor Biserici, la diversele reuniuni organizate de către Consiliul
Ecumenic al Bisericilor sau Conferinţa Bisericilor Europene în mod re
ciproc, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul Finlandei. De
asemenea, au avut loc contacte între reprezentanţii celor două Biserici
şi în cadrul reuniunilor panortodoxe, precum şi în cadrul sesiunilor de
pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod panortodox.
în prezent, la Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, în cadrul orga
nizaţiei AIDROM (Ajutor pentru România) Pr. Matty Sydoroff ca
delegat din partea Bisericii Ortodoxe a Finlandei.
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Ortodoxă Bulgară, care a venit la Bucureşti, cu binecuvântarea Prea
Fericitului Patriarh Maxim, pentru a sărbători cu credincioşii şi preotul
bulgar din capitală o aniversare culturală, şi ortodocşii din nordul Eu
ropei, ai Bisericii Ortodoxe Finlandeze, săvârşind împreună Sf. Litur
ghie, cu cântările închinate Sf. împăraţi Constantin şi Elena, hramul
acestei catedrale. Deci, ne regăsim astăzi aici, simbolic vorbind, trei
Biserici Ortodoxe.
îl întâmpinăm cu mare bucurie pe I.P.S. Arhiepiscop loan, gândindu-ne la credincioşii Bisericii Ortodoxe Finlandeze care păstrează
neclintită Ortodoxia acolo, în nordul Europei, in noianul altor confe
siuni creştine. Nu-i lucru uşor să păstrezi credinţa ortodoxă în condiţii
atât de grele. Dar, Europa are nevoie de rugăciunile noastre, iubiţi
fraţi şi surori, are nevoie de gândurile noastre şi mai ales de valorile
noastre nemuritoare pe care le păstrăm noi in Ortodoxie.
Ortodoxia noastră românească, de pildă, aduce în Europa gândirea
şi lucrarea vrednică a episcopilor de la Tomis, Constanţa de astăzi,
aduce sângele martirilor, jertfele lor, aduce operele de mare valoare
ale Sfântului loan Casian, Sfântului Dionisie cel Mic şi ale altor scrii
tori bisericeşti de-ai noştri, numiţi de istorici «străromâni», care au
trăit în Dobrogea şi dincoace de Dunăre, până în Transilvania. Această
gândire şi această lucrare in artă, în cultură, în muzică, în arhitectură
o aduce Ortodoxia în Europa şi îndeosebi Ortodoxia românească, pentru,
că Ortodoxia noastră, adică Bisericile Ortodoxe, unite ca verigile unui
lanţ, de la Marea Nordului şi până la Marea Mediterană, a fost un zid
de apărare a Europei în vremuri grele, în secolele X IV —XVII. Voie
vozii români, ca Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, numit atlet al lui
Hristos, Mihai Viteazul şi alţii, au stat de strajă aici, la poarta de
răsărit a Europei, apărând prin credinţa şi vitejia lor, creştinătatea
apuseană.
Iată, astăzi, aici, în ziua prăznuirii Sfinţilor împăraţi Constantin şi
Elena, noi, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române, I.P.S. Arhiepiscop loan
al Bisericii Ortodoxe Finlandeze şi P.S. Episcop Ilarion din Biserica
Ortodoxă Bulgară, ne-am unit în acelaşi potir dumnezeiesc şi vi-l îm 
părtăşim şi dumneavoastră /credincioşilor, întămpinându-l pe I.P.S.
Arhiepiscop loan cu inima deschisă, plină de dragoste, pentru că a
i-er.i: în numele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Bine aţi venit, I.P.S. Voastră, Părinte Arhiepiscop loan şi, în semn
de dragoste şi de preţuire, vă oferim simbolul vieţii şi prezenţei Mân
tuitorului Iisus Hristos în inimile noastre, engolpionul care ne leagă
inpreunâ in Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească
m*tricc i '•lântuitorului Iisus Hristos.
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Să-l purtaţi cu dragoste şi să vă rugaţi pentru noi ]
însoţitorilor I.P.S. Arhiepiscop Ioan le oferim crucea patriarhală,
pe care o avem moştenire de la cel care afost primul nostru patriarh,
Miron Cristea şi care se acordă celor ce se învrednicesc să vină in le
gătură şi în sfântă comuniune cu noi.
Tuturor credincioşilor care au fost astăzi aici le dorim să ducă în
familiile lor şi pretutindeni binecuvântarea şi dragostea Ortodoxiei
noastre. Să fiţi totdeauna, iubiţii mei, mângâiaţi că sunteţi fiii Bisericii
noastre strămoşeşti.
Celor care purtaţi numele de Constantin sau numele de Elena vă
dorim de aici, de la Sfântul Altar, bună sporire în toate, pace şi mulţi
ani cu sănătate !
Aş mai dori, iubiţi credincioşi, să mulţumim cu toţii Bunului Dum
nezeu pentru această zi mare şi sfântă, a prăznuirii Sfinţilor împăraţi
Constantin şi Elena, hramul catedralei noastre, când lumina bucuriei
învierii Domnului Hristos se revarsă asupra fiecărei familii, în sufletul
fiecărui credincios, aşa cum am trăit noi astăzi aceste momente foarte
frumoase de rugăciune şi de comuniune cu Biserica Ortodoxă Finlan
deză, reprezentată prin I.P.S. Arhiepiscop Ioan, şi cu Biserica Ortodoxă
Bulgară, prezentă prin P.S. Episcop Ilarion, reprezentantul Prea Feri
citului Patriarh Maxim. Am spus să mulţumim lui Dumnezeu, pentru
că mulţumirea adusă lui Dumnezeu este un dar deosebit. Nu oricine
îşi dă seama de puterea lui Dumnezeu. Nu oricine ştie cât de mult
îl ajută Dumnezeu pe om în viaţa aceasta. Numai prin rugăciune noi
putem să înţelegem această taină a vieţii noastre.
Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, Sf. Constantin Brâncoveanu,.
binecredinciosul Voievod Constantin Şerban Basarab, ctitorul acestei
catedrale, alţi voievozi ai noştri, au mulţumit lui Dumnezeu apărând
credinţa, zidind biserici şi mănăstiri şi ajutăndu-i pe fraţii lor în sufe
rinţă. Aceasta este viaţa creştină, să rămână în urma noastră cevci.
Fie că suntem înstăriţi sau lipsiţi, fie că ne aflăm pe diferite trepte în
viaţa socială, culturală, credinţa ne uneşte şi fiecare creştin se înscrie
în eternitate cu ceea ce lasă în urma sa. în viaţa creştină, nu numai
cu fapte mari precum cele ale Sfântului Constantin Brâncoveanu, ale
binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, ale lui Mihai Vi
teazul, Constantin Şerban Basarab sau ca faptele Sfinţilor împăraţi
Constantin şi Elena, ci fiecare, după puterea lui şi după credinţa lui,
poate să fie bine primit şi mare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, am
spus că rugăciunea de mulţumire lui Dumnezeu este cea mai curată
rugăciune, cea mai uşor de învăţat, cea mai lesne de îndeplinit. Nu se
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cer eforturi mari, ci doar ne gândim la Dumnezeu şi zicem o rugăciune
de recunoştinţă pentru viaţa noastră.
I.P.S. Arhiepiscop loan este un mare teolog şi un mare ecumenist.
Ne-am întâlnit cu I.P.S. Sa în multe foruri internaţionale creştine. Bi
sericile Ortodoxe trebuie să-şi aducă astăzi contribuţia lor la viaţa
Europei. Nu se poate o Europă, din punct de vedere spiritual, fără
Ortodoxie. Ortodoxia a salvat Europa în evul mediu, atunci când era
ameninţată. De aceea, şi astăzi, numai cuvântul Evangheliei, prezenţa
Mântuitorului Iisus Hristos şi ajutorul Sfântului Duh pot să reînnoiască
viaţa şi să renască omul.
Iată de ce, înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop loan şi Prea Sfinţite
Episcop Ilarion, de aici, din acest loc, credincioşii sunt bucuroşi să as
culte şi să primească cuvântul de dragoste al frăţiilor voastre.
Hristos a înviat şi la mulţi ani !».
în continuare a luat cuvântul înalt Prea Sfinţitul loan, arhi
episcopul Kareliei şi al întregii Finlande, care a spus :
«Prea Fericirea Voastră, Iubite Frate în Hristos,
Iubiţi părinţi slujitori şi iubiţi credincioşi,
Fraţi şi surori in Hristos,
Este o mare bucurie pentru mine să fiu astăzi în această catedrală.
Pentru aceasta mulţumesc Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
pentru invitaţia ce mi s-a adresat să vizitez ţara şi Biserica Dvs.
Pentru prima dată, am vizitat această catedrală, din afară, în 1962.
Din afară, pentru că am venit ca un turist tânăr. Pentru prima dată
am intrat în această catedrală în 1968. De atunci, Dumnezeu mi-a dat
aşa de multe ocazii ca să vizitez ţara Dvs. şi să mă rog. Să mă rog în
această catedrală, să mă rog şi să slujesc In multe alte părţi ale ţării,
în special în Moldova, când Prea Fericirea Sa era mitropolit al Mol
dovei. Mi-a dat aşa de multe ocazii ca să trăiesc personal minunata
unitate a Ortodoxiei şi împreună să mărturisim credinţa cea una, orto
doxă. Astăzi, trăiesc un mare sentiment de bucurie şi de recunoştinţă
în această catedrală. Mai mare bucurie şi recunoştinţă pentru că ne
aflăm într-o vreme de mai multă libertate pentru a ne putea ruga îm 
preună. De aceea, avem un motiv deosebit să mulţumim lui Dumnezeu
pentru această libertate de care ne bucurăm. în felul acesta noi putem
să îndeplinim misiunea noastră, noi, slujitorii Bisericii, mult mai bine
decât înainte. Ştiu, de asemenea, foarte bine că Sfânta Biserică a
României, deşi au fost vremuri grele, dar a slujit poporul din ţara
dumneavoastră cu ajutorul şi Harul lui Dumnezeu. De aceea, trebuie
să ne bucurăm cu toţii că posibilitatea de a sluji Biserica lui Dumnezeu
este mult mai bună decât în trecut. Tradiţia Bisericii noastre este foarte
veche. Cu ajutorul lui Dumnezeu, noi reprezentăm tradiţia apostolică.
Viaţa de astăzi este foarte diferită într-un fel de viaţa Bisericii pri
mare. Modul de viaţă este diferit, chiar şi modul de a ne exprima este
asiâzi altul decât cel din timpurile primare. Dar, în toate părţile esen
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ţiale, mesajul Bisericii de astăzi este acelaşi ca acela al Bisericii dintru
început. Poate că aceste condiţii exterioare diferă, dar sarcina şi mi
siunea Bisericii rămâne mereu aceeaşi. De aceea, contactele dintre dife
rite Biserici creştine nu fac decât să ne întărească, să ne încurajeze.
Finlanda este departe de aici. Biserica Ortodoxă este mică în acea ţară,
dar avem aceleaşi -tradiţii, aceeaşi moştenire ca marea Biserică creştină
dintru începu-t. Ca să păstrăm această moştenire sfântă, ortodoxă, noi
avem nevoie de rugăciunile şi de sprijinul marilor şi vechilor Biserici
Ortodoxe. De aceea, considerăm că aceste relaţii ale noastre cu sfânta
şi marea Biserică Ortodoxă a României este de o importanţă deosebită
pentru noi. De aceea, sunt adânc recunoscător Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi Dvs., tuturor, pentru că ne întăriţi în această cre
dinţă.
Prea Fericirea Voastră şi iubiţi credincioşi,
Vă cer să ne sprijiniţi în rugăciunile Prea Fericirii Voastre şi ale
Dvs., ale tuturor, pentru că o punte de rugăciuni ne poate uni pe noi
pe toţi. Şi cu cât suntem mai credincioşi tradiţiei noastre ortodoxe, cu
atât întărim credinţa noastră şi comuniunea noastră ortodoxă.
Vă adresez tuturor salutările frăţeşti din partea tuturor credin
cioşilor ortodocşi din Finlanda, fraţi şi surori. Ne vom aminti în rugă
ciunile noastre de Dvs., de toţi.
Dumnezeu să vă bineouvânteze pe voi toţi !
Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Ortodoxă Română şi poporul
român !».
După rostirea cuvântărilor, a urmat un schimb de daruri. înalt
Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan a oferit Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist icoana Maicii Domnului de Konewitz (copie) şi diotricherele pentru slujirile arhiereşti.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oferit înalt Prea Sfin
ţitului Ioan un engolpion lucrat în atelierele Patriarhiei Române, iar
celor doi însoţitori crucea patriarhală pentru preoţi.
După amiază, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi oaspeţii
finlandezi, însoţiţi de PP. SS. Episcopi Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor,
Casian al Dunării de Jos, P.C. Pr. Mihai Tiţa, consilier patriarhal şi de
Prof. Liviu Stoina, consilier de presă la Patriarhia Română, s-au în
dreptat spre mănăstirea Zamfira, făcând un popas la catedrala «Sf. Ioan
Botezătorul» din Ploieşti unde, în prezenţa a numeroşi preoţi şi cre
dincioşi, a reprezentanţilor mass-media, s-a oficiat o scurtă slujbă cu
îolihroniu. P.C. Pr. Protopop Gheorghe Lazăr, a rostit un scurt ouvânt
de bun-sosit, exprimând bucuria preoţilor din protoieria Ploieşti pentru
această vizită.
A luat apoi Cuvântul înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan, care
h spus următoarele :
«Dragi fraţi şi surori în Hristos,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus deja că vin din
nordul îndepărtat al Europei. Sunt mii şi mii de km care despart ţările
noastre. Dar există ceva care este mult mai puternic decât orice’ dv-;B.O.R. — 5
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tanţă din lume. Este ceva care trece dincolo de întinderile mărilor şi
ceva care se prelungeşte chiar deasupra munţilor celor mai înalţi. Şi
acest lucru este puterea rugăciunii, rugăciunea noastră în Duhul cre
dinţei ortodoxe.
Rugăciunea ne poate uni în ciuda distanţelor mari dintre noi şi
poate constitui un imbold între ţările şi Bisericile noastre. Când vă
aduc călduroasele urări de bine din partea credincioşilor ortodocşi din
Finlanda, vreau să vă asigur că vă avem în rugăciunile noastre şi în
viaţa noastră totdeauna.
Şi nădăjduiesc că şi Dumneavoastră aici, în Ploieşti, precum şi în
alte părţi din România vă veţi aminti în rugăciuni de noi, de credin
cioşii noştri ortodocşi din această îndepărtată ţară a Finlandei.
In acest fel ne putem întări şi încuraja unii pe alţii în credinţa
voastră şi în acelaşi timp doresc să vă transmit binecuvântările noasmulţi preoţi aici. Este important ca Bisericile noastre să aibă legături
la nivel de episcopi şi preoţi. Dar aceste legături nu trebuie niciodată
să rămână la acest nivel. Este foarte important să avem legături cu
oamenii şi între oameni. Şi de aceea sunt foarte bucuros să vă întâmpin
pe Dumneavoastră cu urări, credincioşii din Ploieşti. Şi sunt foarte
recunoscător Prea Fericitului Părinte Patriarh că a pregătit programul
de aşa manieră ca în această seară să ne întâlnim aici, în această Bi
serică. Şi sunt convins că toţi ne vom reaminti de această întâlnire. Şi
dacă ne vom reaminti de această întâlnire vom putea atunci să r.e
rugăm unii pentru ceilalţi.
Cu aceste cuvinte vă salut cordial şi cu multă căldură pe Dumnea
voastră şi în acelaşi timp doresc sa vă transmit binecuvântările noas
tre, din acel nord îndepărtat al Europei, atât pentru Dumneavoastră,
cât şi pentru ţara Dumneavoastră, şi să mă rog pentru Dumneavoastră
toţi.
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi şi pe cei dragi ai.
Dumneavoastră.
Hristos a înviat !».
Prea Fericitul Părinte Patriarh. Teoctist, ţinând seama de faptul
că oraşul Ploieşti este un puternic şi foarte dezvoltat centru industrial,
cu mulţi şi buni creştini, cu multe biserici noi, supus însă «unei pu
ternice şi susţinute acţiuni prozelitiste, sectare a adresat ascultătorilor
un important cuvânt, cu un profund conţinut misionar-pastoral,
spunând :
«Biserica noastră trăieşte, într-un mod aparte, perioada celor 40 de
zile de după înviere, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos, acum
aproape două mii de ani, a petrecut pe pământ cu Sfinţii Apostoli până
!a înălţarea la cer. Şi noi, asemenea ucenicilor şi uceniţelor, trăim
bucuria întâlnirii noastre, pentru că orice întâlnire între slujitorii
bisericeşti, orice întâlnire între credincioşi, şi mai ales între credincioşii
ortodocşi şi părinţii lor duhovniceşti, înseamnă, în acelaşi timp, şi o
întâlnire cu Mântuitorul nostru. Pentru că în chipul fiecărui semen îl
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vedem pe Iisus cel înviat, pentru că în fiecare faţă de om, fie că este
de o culoare sau alta, un creştin în general, şi mai ales un creştin
ortodox, vedem chipul lui Dumnezeu. De aceea pentru Biserica noastră
Ortodoxă Română este o sărbătoare deosebită şi o bucurie negrăită în
acelaşi timp, că acum, în această zi de 21 mai, când noi la Patriarhie
am cinstit, potrivit tradiţiei, hramul catedralei patriarhale închinată
Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, după dorinţa ctitorului bisericii
Constantin Şerban Voievod Basarab, am avut bucuria să liturghisim
împreună in această dimineaţă cu înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan
al Kareliei şi al întregii Finlande.
înalt Prea Sfinţia Sa se află pe pământul nostru strămoşesc şi în
mijlocul credincioşilor de la noi pentru a ne aduce curaj şi îmbărbătare
de acolo, din extremul nordic, din îndepărtata ţară, Finlanda, care se
învecinează cu Polul Nord, unde se păstrează Ortodoxia aşa cum o
avem şi noi, şi să ne aducă, totodată, această puritate ortodoxă, nevoinţele şi dorinţele unei Biserici mici, ca număr de credincioşi, dar o
Biserică viguroasă, care a înfruntat vitregiile secolelor.
Biserica Ortodoxă din Finlanda este condusă de o ierarhie biseri
cească, în frunte cu Arhiepiscopul primat şi alţi episcopi cu pregătire
teologică, cu parohii şi mănăstiri, preoţi, monahi şi credincioşi devotaţi
Bisericii.
Biserica noastră Ortodoxă Română a întreţinut şi în trecut legă
turi cu celelalte Biserici Ortodoxe şi cu toate Bisericile creştine în
genend, şi chiar cu unele confesiuni necreştine, fiind o Biserică înte
meiată prin predica Sfântului Apostol Andrei — «cel întâi chemat» la
apostolic de către Mântuitorul, o Biserică străveche, cu un trecut de
două ori milenar, cu o doctrină, cu o spiritualitate cunoscută în lume,
cu sfinţi, cu mărturisitori, cu numeroşi martiri de-a lungul secolelor de
viaţă creştină, o Biserică aşezată pe temeliile de credinţă în Mântuitorul
iisus Hristos, pe credinţa şi ps rânduielile Sfinţilor Apostoli şi ale
Sfinţilor noştri Părinţi. Biserica noastră, aşadar, a avut legături fră
ţeşti şi a dăruit dintotdeauna creştinătăţii din vistieria ei nemuritoare.
A dăruit, întâi de toate, evlavia străbună, darul rugăciunii, darul sufe
rinţelor care au odrăslit apoi sfinţi şi mucenici, a dăruit moaşte şi sfinţi
lumii creştine, a dăruit jertfe nenumărate, ca celelalte popoare euro
pene să prospere în urmarea Sfintei Evanghelii. Toate acestea le vedem
aievea, dacă ne întoarcem cu mintea spre evul mediu, spre acel timp
îndepărtat în istorie, când s-a întemeiat la noi mitropolia Ţării Româ
neşti, la 1359, când s-au înfiripat şi Principatele Române, şi când aceste
Principate s-au făcut cunoscute în lumea întreagă prin credinţă, prin
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dorinţa obştii ortodoxe de a avea mitropolit atât la Argeş, în 1359, cât
şi în Moldova, la Suceava în 1400. In acest timp la noi se zideau biserici
şi mănăstiri, cum sunt cele de piatră din oraşele Şiret, Rădăuţi, Curtea
de Argeş sau Cămpulung-Muscel. Alte biserici, cunoscute astăzi doar
prin vestigii: temelii, fundaţii, de pildă în Dobrogea, unde sunt foarte
numeroase, la Tomis, la Callatis, în celelalte centre creştine din Dobro
gea, biserica celor patru martiri de la Niculiţel, ale căror moaşte se
află, spre cinstire, la biserica mănăstirii Cocoşu. Suntem fiii unei Bise
rici. aşezată pe credinţa apostolică, pe temelia pusă de însuşi Domnul
nostru Iisus Hristos.
O Biserică, aşadar, cu un trecut, o cultură vastă şi cu un popor
credincios şi evlavios. Aşa ne-a cunoscut lumea creştină şi toată Europa.
Rar se găsesc în Europa prinţi, luptători pentru credinţă ca Mircea cel
Bătrân, ca Mihai Viteazul, ca Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, care şi-au dat viaţa, unii suferind jertfă
martirică pnteru credinţa în Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi pentru
credinţa în dăinuirea neamului nostru.
Vă amintiţi de sfârşitul atât de dureros al domnitorului Constantin
Brâncoveanu, cu cei patru fii ai săi, martirizaţi prin tăierea capetelor
la Constantinopol, în ziua de Sfânta Măria Mare. Constantin Brânco
veanu suferea clipele sfâşietoare, văzându-şi fiii, unul după altul, zbătându-li-se trunchiurile fără capete. A venit, apoi, rundul domnitorului
Brâncoveanu să i se ceară părăsirea credinţei, la care, a rezistat cu
bărbăţie, tăindu-i-se şi lui capul şi dobândind astfel cununa cea ne
veştejită a muceniciei. Aruncat în valurile Bosforului, trupul domnito
rului, prin grija doamnei Maria, a fost recuperat şi aşezat, o vreme, în
biserica Sf. Gheorghe din insula Halchi, iar mai târziu, transferat în
taină, în ţară şi înmormântat în ctitoria sa din Bucureşti, biserica
Sf. Gheorghe-Nou — în anul 1716. Candela de la mormânt a păstrat
tainic inscripţia, până când marele nostru istoric Nicolae Iorga, a desco
perit înscrisul preţios despre domnitorul martir al neamului nostru.
Mormântul, fără nici o însemnare pe lespedea sa, a rămas timp de
300 de ani, «un mormânt mut», omeneşte vorbind, dar spiritualiceşte
şi duhovniceşte, un mormânt grăitor, care avea să descopere perioada
de slavă a domnitorului Constantin Brâncoveanu şi, la 21 mai 1992, să
fie proclamat sfânt împreună cu cei patru fii ai săi Constantin, Radu,
Ş.efan şi Matei şi sfetnicul său devotat, Ianache. Suntem o naţiune
încercată de istorie, poate ca nici o alta în lume. Nicăieri, pe
pcr^âr.:, nu s-ou dat atâtea lupte grele, cu jertfe deosebit de dureroase
—
-zr. s-zu întâmplat pe pământul nostru românesc. Nici o altă ţară nu a
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fost înconjurată de atâtea imperii ca n o i: imperiul austro-ungar, creş
tin, dar o creştinătate cu tendinţă de prozelitism care a dus la dezbi
narea unei părţi a credincioşilor transilvăneni, cu tendinţa de a se
pierde atât conştiinţa ortodoxă, cât şi conştiinţa românească; imperiul
de la răsărit, marele imperiu ţarist, ortodox, dar din nefericire, cu ace
leaşi tendinţe de cotropire şi, mai ales, de cotropire a sufletului româ
nesc, tendinţe de care se pare că nu am scăpat nici până în ziua de
astăzi. Chiar în aceste momente, bucuria întâlnirii noastre este atenuată
de gândul că, la Tiraspol, suferă în temniţă Ilie llaşcu şi ceilalţi români,
pentru că se afirmă ca români. împotriva tuturor reglementărilor şi
intervenţiilor, ei sunt trataţi inuman, aşa cum aţi auzit zilele acestea
şi la radio, din spusele mamei şi soţiei sale. Suferim şi astăzi, aşadar,
din rănile pricinuite de aceste două imperii, răni care au rămas pe
trupul sfânt al moştenirii noastre, al pământului strămoşesc din Buco
vina, Herţa şi Basarabia.
în sfârşit, în sud am avut Imperiul otoman, o altă mare putere.
Istoricii, poate şi noi de multe ori, suntem ispitiţi a crede, cercetând
paginile istoriei, că parcă turcul a fost mai cu înţelegere, cum spunea
şi Ştefan cel Mare pe patul de moarte, fiului său Bogdan. Parcă turcii
au fost mai cu înţelegere pentru că au dat autonomie Principatelor
Române, nu s-au amestecat în Biserică, în legile interne, ţara s-a dez
voltat, deşi a dat tribut foarte dureros, mai cu seamă tributul de copii.
Iată primejdiile pricinuite de cei trei mari vecini. Ce situaţie grea au
avut domnitorii şi voievozii noştri cu astfel de vecini ! Cât trebuiau să
reziste ei, cât de curajoşi trebuiau să fie ei, când din toate părţile se
învecinau numai cu cotropitori, şi când toate marile confruntări mili
tare, războinice, se desfăşurau pe pământul nostru românesc. Aceste
imperii se luptau neîncetat între ele sau cu ceilalţi, din Apus, aria de
luptă fiind pământul românesc. Atâtea oşti care au invadat pământul
nostru, cu câte sacrificii a trebuit să le suporte strămoşii noştri, cu
neînchipuite şi inimaginabile suferinţe, dar au scăpat, cu ajutorul lui
Dumnezeu şi cu sacrificiul lor, din mari vitregii; strămoşii noştri au
salvat credinţa ortodoxă, au salvat aşezările noastre bisericeşti, mănăstiri
şi biserici, comori de artă, comori de limbă românească.
Aceste comori le avem şi astăzi ca moştenire. Cine poposeşte puţin
şi citeşte pisania mănăstirii Războieni din judeţul Neamţ, va descoperi
o pagină dintre cele mai dramatice, dar de învăţătură pentru noi. Va
afla felul cum Ştefan cel Mare a fost învins de turci la Valea Albă, dar
n-a fost zdrobit sufleteşte, n-a rămas deznădăjduit. Mama sa, aflată în
cetatea Neamţului, unde Ştefan a bătut la poartă, înfrigurat şi părăsit,
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aceasta nu l-a primit ca pe fini ei ci l-a trimis la oştire, l-a încurajat
cu dragoste şi cu credinţă în aju-torul lui Dumnezeu, parcă ar fi fost
azi glasul mamei lui Ilie Ilaşcu. Cei ce i-aţi auzit glasul la radio, cu
vocea atât de clară, aţi putut asculta cât de frumos şi duios a rostit ea
cuvântul românesc. In acelaşi timp, parcă ar fi fost şi vocea soţiei lui
care vorbea foarte clar, încât nu arăta nici un fel de dramatizare lăun
trică sau să exprime durerea ce înfrânge pe orice mamă. A vorbit aşa
de curajos încurajăndu-l că este doar o încercare trecătoare. Numai
Dumnezeu, cu puterea Lui, ne va ajuta şi-l vom avea iarăşi sănătos
acasă, iar fetiţele lui se vor bucura că el va reveni în sânul familiei
lui. Vedem acelaşi fir de credinţă; felul cum strămoşii noştri şi cum
românii întâmpină şi astăzi marile încercări, marile suferinţe. Noi nu
ne-am lăcomit vreodată în istorie la pământ străin. în unele medii,
suntem de multe ori acuzaţi că am primit sau că am ocupat bisericile
cultului catolic de rit bizantin, cu alte cuvinte că ne-am lăcomit la
clădirile şi bunurile lor bisericeşti. N-am primit sau n-am răpit nimic
de la nimeni. Dimpotrivă !
Nu ne-am lăcomit nici măcar la un sfeşnic, nici la un veşmânt.
Bisericile din Transilvania, existente în 1948, să ştie fiecare creştin şi
fiecare preot, au fost dintotdeauna şi au rămas în proprietatea parohiei,
a credincioşilor. Obştea credincioşilor, consiliul şi comitetul parohial
împreună cu preoţii lor, au hotărât asupra inventarului lor. Ei le-au
folosit în continuare după regulile stabilite. In 1948, ei s-au socotit
ortodocşi şi români în acelaşi timp, şi au cerut preoţi de la Sfântul
Sinod. Mai multe serii de teologi absolvenţi au fost numiţi la parohiile
din Transilvania şi aceiaşi credincioşi au hotărât asupra bisericilor sau
a bunurilor lor, care de fapt sunt şi astăzi tot in grija şi răspunderea
lor. Din 1948 şi până astăzi, în toţi aceşti ani, s-a schimbat mult men
talitatea ; ei au rămas ortodocşi. Nici astăzi ei nu se recunosc catolici.
Este meritul acestor credincioşi şi preoţi care, în continuare mărturi
sesc credinţa ortodoxă, aşa cum au avut-o dintotdeauna. Credincioşii şi
monahii sunt legaţi de tradiţie, de liturghie şi de frumuseţile Ortodoxiei.
Catolicii de rit bizantin au slujit şi slujesc în pieţe, nu pentru că nu au
unde sluji, ci pentru că ortodocşii le-au oferit, la început, bisericile,
dar, odată intraţi în ele, nu voiau să le mai părăsească. Le-au oferit şi
catolicilor biserici pentru slujbe dar n-au vrut, făcând slujbele religioase
în piaţă pentru a fi văzuţi şi compătimiţi de popor, pentru a drama
tiza situaţia, pentru a culpabiliza pe alţii.
Noi le-am oferit ospitalitate, i-am invitat, am stat de vorbă de
foarte multe ori, eu personal şi, desigur, cu mitropoliţii, episcopii şi
profesorii de teologie, spre a găsi cele mai bune mijloace de dialog. Nu
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putem forţa credincioşii şi preoţii să le pună la dispoziţie bisericile şi
nici nu îndrăznim să trecem peste voinţa credincioşilor, pentru că bise
ricile le aparţin lor, iar noi nu le putem încălca dreptul elementar al
voinţei.
înaintaşii noştri şi-au apărat întotdeauna vatra părintească, şi-au
păzit credinţa şi neamul, cum spune poetul nostru naţional, Mihai Emine seu. Nu a atentat asupra averii cuiva.
De aceea, iată că în zilele noastre avem foarte multe griji, foarte
multe neplăceri, dureri chiar, căind acest popor român, neam de voie
vozi, de martiri, de sfinţi, de cuvioşi, de mărturisitori ai credinţei, peste
toată aria românească care şi-a păstrat limba intactă, care şi-a păstrat
credinţa, unitatea de conştiinţă, conştiinţa naţională, acest popor este
invadat astăzi de atâţia «evanghelişti» care vă calcă pragurile. Ei vă
cheamă insistent la adunări, vă agresează chiar la locuinţă, cu broşuri
sectare şi otrăvitoare de suflet, sau chiar cu ajutoare materiale, cu
Biblii, cu cărţi care nu sunt din cele folositoare cunoştinţelor bisericeşti.
Fiecare din noi trebuie să fim acum un apostol al Domnului, fiecare
din noi trebuie să fie ca şi Brâncoveanu, ca şi Ştefan cel Mare, ca şi
Mihai Viteazul, ca şi mărturisitorii din Ardeal care au suferit pentru
păstrarea credinţei şi care s-au făcut apărători ai credinţei, atleţi ai lui
Hristos. Nu putem numai noi singuri, iubiţi credincioşi şi credincioase,
ci trebuie să vă apăraţi şi dumneavoastră, fiecare în parte. Aveţi un
suflet dat de Dumnezeu şi de părinţii dumneavoastră. Aveţi un tezaur
de credinţă ortodoxă. Aveţi rânduielile noastre bisericeşti, atât de fru
moase, atât de mântuitoare. Vedem, ca şi acum, această revărsare de
tineret, care vine nu numai în noaptea învierii la chemarea preotului:
«Veniţi de luaţi lumină», ca pe un semn binecuvântat al lui Dumnezeu,
şi îi admirăm la toate slujbele şi sărbătorile noastre.
In aceste împrejurări, Biserica noastră Ortodoxă se află în legătură
cu celelalte Biserici; şi cu Bisericile istorice, cum am avut anul trecut
vizita Sanctităţii Sale, Bartolomeu, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, care a admirat datinile şi evlavia credincioşilor ardeleni Ia
mănăstirea Sâmbăta de Sus, sau vizita Primatului Angliei şi a văzut
peste 30.000 de credincioşi adunaţi la Botoşani, într-o singură zi, doar
de ziua hramului, la mănăstirea Vorona, stând în picioare ca într-o
catedrală uriaşă şi ascultând slujbele şi binecuvântările care s-au rostit
acolo. S-a minunat acest conducător al Bisericii Anglicane de evlavia
românilor. Avem deci un tezaur de nepreţuit. Nu cedaţi aşa de uşor !
La toate aceste amăgiri pe care le fac fraţii predicatori care, din păcate,
se numesc tot creştini, trebuie să vă păstraţi credinţa strămoşească.
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Ţineţi legătura cu Sfânta Biserică. Cine nu cuno-aşte Biserica, nu
cunoaşte şi nu poate să cunoască Tainele ei dătătoare de viaţă.
Numai cel care nu cunoaşte Tainele Bisericii şi dulceaţa unei ru
găciuni, sau dulceaţa duhovnicească a unei Liturghii, sau liniştea şi
pacea unei spovedanii şi a unei împărtăşanii, numai asemenea creştini
pot fi prinşi în mrejele dezbinatorilor de unitate a credinţei. Numai cel
ce nu cunoaşte bucuria acestei întâlniri scurte pe care o avem noi în
această seară, ca o vecernie închinată Sfinţilor împăraţi Constantin şi
Elena şi învierii Mântuitorului Iisus Hristos, se răceşte de Ortodoxie.
Dumneavoastră, iubiţi credincioşi şi credincioase, continuaţi viaţa de
credinţă, de evlavie, viaţa de rugăciune, viaţa de tradiţie ortodoxă, atât
de frumoasă pentru că rugăciunea este aducătoare de linişte şi pace
sufletească. întâlnirile pe care le avem, fie cu Bisericile mari, fie cu
Bisericile mici, cum este Biserica Finlandei, care numără peste 70.000
de credincioşi, dar care este o Biserică vie, aduc folos nouă şi altor
creştini. Am fost în Finlanda şi m-am bucurat de ospitalitatea înalt
Prea Sfinţitului Arhiepiscop loan şi dânsul m-a vizitat şi altădată şi
este cunoscut, în toată Ortodoxia, ca unul din cei mai luminaţi ierarhi
ai Ortodoxiei noastre, cu mare rol în toate întâlnirile creştine.
Am folosit acest prilej, spre a vedea catedrala cu părinţii slujitori
şi credincioşii, precum şi lucrările foarte frumoase de la această bise
rică. Dumnezeu a rânduit să facem un popas împreună cu înalt Prea
Sfinţitul loan, care, iată, poartă numele ocrotitorului acestei biserici.
Să ne bucurăm cu toţii şi să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că
această binecuvântare dumnezeiască de a-l avea, aici, între noi, pe înalt
Prea Sfinţitul loan şi să-i dorim ca această vizită să fie cât mai plăcută
şi mai de folos /».
După vizitarea catedralei «Sf. loan Botezătorul» oaspeţii s-au
îndreptat spre mănăstirea Zamfira, unde aveau să facă un popas până
în ziua următoare.
La poarta mănăstirii, oaspeţii au fost întâmpinaţi, cu pâine şi sare,
de către maica stareţă Mihaela Ioniţă, de P. Cuv. Gavrilă Stoica, duhov
nicul mănăstirii, şi de P.C. Pr. Ilie Vasile, protopop de Văleni, de
monahi, de mireni, de cadre didactice şi de copiii satului de care apar
ţine mănăstirea.
P.C. Protopop Ilie Vasile a adresat apoi, Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi distinşilor săi însoţitori, un emoţionant şi călduros
cuvânt de bun sosit.
Profund marcat de călduroasa primire, I.P.S. Arhiepiscop loan a
adresat gazdelor şi tuturor celor prezenţi următorul cuvânt :
«E o mare bucurie pentru mine să vă aduc salutări, tuturor celor
prezenţi aici, din partea credincioşilor şi preoţilor ortodocşi din întreaga
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Finlandă. Acolo, în Finlanda, în timpul vacanţei de vară noi avem mai
multe tabere pentru tineret, pentru copii, tabere care aparţin Bisericii
noastre. Copiii vin pentru o săptămână sau pentru mai mult timp in
aceste tabere ale Bisericii, unde au un program special de rugăciune,
în aceste tabere noi încercăm să-i adunăm pe tineri şi pe copii pentru
a aprecia moştenirea sfântă a Ortodoxiei noastre. Aici, la această
mănăstire, faceţi de fapt acelaşi lucru pentru a vă împărtăşi din fru
museţile credinţei noastre ortodoxe. Când mă voi întoarce în acele
tabere de copii ale Bisericii, le voi transmite salutările celor de aici şi
le voi vorbi despre prezenţa mea astăzi în această oază duhovnicească.
Am să spun tineretului nostru că v-am întâlnit astăzi în număr
aşa de mare aici.
De asemenea, adresez un salut special pentru prea cuvioasele maici
din partea mănăstirii noastre de maici care, după nume şi localitate
geografică, se numeşte mănăstirea Lintula. Dar hramul mănăstirii este
«Sfânta Treime». Este o mănăstire mică, pentru că ortodocşii nu sunt
aşa de mulţi în Finlanda, dar sunt, totuşi, zece călugăriţe, pentru
moment. A fost o binecuvântare de la Dumnezeu că am putut să primim
mai multe uceniţe la mănăstire. Vizitez acea mănăstire foarte des pen
tru că nu este aşa departe de locul unde stau şi găsesc o atmosfera
foarte plăcută şi duhovnicească. Eu sunt convins că prea cuvioasele
maici creează o atmosferă plăcută, spirituală, oriunde s-ar găsi aşezămintele lor monahale. Din acest motiv sunt aşa de bucuros că am putut
să vizitez această mănăstire astă seară şi vă rog, prea cuvioase maici,
să vă rugaţi pentru mănăstirea noastră din Finlanda. Mulţumesc încă
o dată Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Patriarh Teoctist pentru că
m-a adus pe mine şi pe însoţitorii mei să vizităm această sfântă mănăs
tire. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi !».
Adânc mişcat de primirea deosebită la această mănăstire şi de pre
zenţa şi contribuţia copiilor şcolari, care. dirijaţi de profesorul lor de
muzică şi de religie, au interpretat cântări bisericeşti şi pascale, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit următorul cuvânt :
«Poate pentru prima dată avem ocazia să ne întâlnim într-o seară
atât de frumoasă şi importantă, precum cea de acum, când Biserica
noastră prăznuieşte pe sfinţii împăraţi Constantin şi maica sa, Elena, şi
când noi avem oaspete pe Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan din
Finlanda, cea mai îndepărtată parte, din nord, a Ortodoxiei. Cunoaştem
cu toţii că în lume există foarte multe Biserici creştine. Dar, cea care
păstrează învăţătura Mântuitorului Hristos, a Sfinţilor Apostoli şi a
Sfinţilor Părinţi, aşa cum au rânduit-o ei la Sinoadele ecumenice, este
Biserica Ortodoxă, Ortodoxia noastră.
Popoarele, aşa cum ştiţi, s-au format in lume după diferite criterii:
culturale, geografice, politice, sociale, economice etc. Dar Biserica creş
tină le apropie prin credinţă şi cultură. Ea nu le dezbină, ci le averti
zează asupra altor capcane de tot felul, cum ar fi cele politice de co-
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tropire, bogăţiile naturale poftite de cei tari, spiritul războinic de cu
cerire şi multe asemenea, de altă natură. In ciuda acestorrealităţi
dureroase, în ciuda frontierelor — mai peste tot nedrepte —, Biserica,
chiar dacă în lume există atâtea Biserici sau confesiuni, apropie nea
murile pe baza învăţăturii Mântuitorului Hristos, care S-a rugat ca toii
credincioşii să fie una, să fie o turmă şi un păstor (Ioan 17, 21), aşa
cum ne rugăm şi noi neîncetat.

Chipul unităţii îl avem şi il trăim cu smerenie şi cu nădejde in
Biserica Ortodoxă. De aceea Bisericile nu mai pot fi izolate în grani
ţele lor spirituale, tradiţionale, numai cu învăţăturile şi practicile lor
proprii, cu frumuseţea cerească a mănăstirilor lor, cu picturile sau
arhitectura acestora, ci, Biserica trebuie să împărtăşească toate aceste
valori cu celelalte Biserici surori ortodoxe sau eterodoxe. Ea le face
cunoscute tuturor ca bunuri şi roade ale Evangheliei. în acest duh
Biserica Ortodoxă Română a avut şi a păstrat legăturile cu celelaltc
Biserici Ortodoxe din lume, cu Bisericile creştine, precum şi cu re
ligiile necreştine. Dar a ţinut foarte mult, Biserica noastră, să iv.curească mai ales relaţiile cu Ortodoxia de pretutindeni. Pentru că Onodoxia a fost şi în trecut supusă unor grele persecuţii şi îngrădiri de
către comunism, iar acum este atacată fie de secte, fie de cei ce nu o
cunosc, fie de secularismul ateu, de indiferentism, fie de alte curente
religioase recente care, din cauza accentuatei crize materiale şi morale
prin care trecem, prin mijloace dintre cele mai atrăgătoare caută s.'i
atragă pe credincioşi de partea lor.
Aveţi în faţă reprezentanţii a două Biserici Ortodoxe ; română şi
finlandeză. L-aţi auzit pe înalt Prea Sfinţitul spunând că Biserica din
Finlanda este destul de mică faţă de Biserica noastră ortodoxă sau
faţă de alte Biserici Ortodoxe surori, ca număr de credincioşi. Dar
acolo, credinţa ortodoxă, conţinutul şi pro.ctica ei este tot atât de
valoroasă, ca şi la Bisericile mari sau poate şi mai valoroasă. Aţi re
ţinut din cuvântarea înalt Prea Sfinţitului că Biserica Ortodoxă din
Finlanda organizează tabere de
odihnă
pentru copii, un fel de
niţe, în aşa măsură încăt copiii se odihnesc şi activează acolo. Va trebui
să organizăm şi noi această asistenţă, ceea ce n-am putut încă până
acum, reuşind de-abia să introducem religia în şcoală, pentru a nu-i
lipsi pe copii de învăţământul religios.
Iubiţi profesori, ne-aţi impresionat întămpinându-ne cu aceşti mici
şcolari, cei mai curaţi, cei mai îmbunătăţiţi dintre pământeni. Ei sunt
copiii pe care Iisus îi chema la Sine. Prin Taina Sfântului Botez copiii
devin îngeri, deoarece ei, până la vârsta adolescenţei, nu sunt în stare
să păcătuiască sau să urască. Cântarea şi rugăciunile lor, semnul sfintei
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cruci pe care-l jac ca rugăciune, pentru noi şi pentru părinţii lor, valo
rează joarte mult in jaţa lui Dumnezeu. Ce jericiţi sunt părinţii care
au astjel de copii, pe care să-i închine Bisericii, Mântuitorului Iisus
Hristos, Maicii Domnului şi neamului nostru! Ce frumoasă întâlnire
între copii, între noi şi maicile din sjânta biserică a mănăstirii Zamfira,
din această seară ! Ce fericire mai mare poate fi într-o familie creştină
decât aceea de a-şi creşte copilaşii în frica lui Dumnezeu, în iubire de
semeni, în virtute ? Vedeţi câte necazuri se abat asupra oamenilor şi
mai ales asupra acelora care nu respectă învăţătura Evangheliei, câte
nenorociri, câte hoţii, câte crime, câte abandonări de copii sau dezbinări
de familii se întâmplă în societatea noastră românească, cum nu s-a
mai auzit în istorie. Una din pricinile acestor rele nu este numai sărăcia
sau criza economică pe care o suferim cu toţii, dar şi tendinţa multora
de a se îmbogăţi pe nedrept şi de a se îndepărta de credinţă, de a se
înstrăina de principiile morale ale Bisericii. Este foarte dureros că
unele din familiile creştine, stăpânite de egoism şi sub motiv de a
avea mai puţine griji în viaţă, folosesc fel de fel de mijloace, unele
dintre cele mai condamnabile şi mai grele păcate din punct de vedere
religios, pentru a întrerupe naşterea copiilor. Fiecare copil vine de la
Dumnezeu, cu vocaţia şi cu rostul lui în viaţă. Nici unul dintre noi
şi nici chiar părinţii n-au dreptul de a hotărî asupra îndatoririi sfinte
a mamei de a naşte fii. Şi nu părinţii singuri sunt cei care trebuie
■să se îngrijească de existenţa şi viaţa copiilor cum vor trăi, cum îşi
vor croi un drum în societate, ci Dumnezeu este cel care poartă de
grijă tuturor. Dumnezu a făcut cerul şi pământul şi pe om ca pe o
coroană a creaţiei Sale.
Este un mare păcat pentru acele mame care întrerup sarcina, mare
păcat pentru părinţii care nu îngrijesc de copii, mare păcat pentru cei
ce îi abandonează. Nici necuvântătoarele nu fac aşa ceva, ci au instinc
tul matern foarte dezvoltat. Privindu-i şi afară, la primire, şi aici,
ascultându-le cântările, iată ce flori avem în faţa noastră ! Cât de fru
mos învaţă, cât de frumos cresc în înţelepciune, când sunt educaţi,
când aud acasă învăţături şi exemple frumoase. Familia, părinţii în
tregesc ceea ce ei învaţă la şcoală sau la biserică. Avem profesori de
religie în toate şcolile primare. Se învaţă şi rugăciuni, se învaţă şi
rânduieli bisericeşti şi iau lecţii de învăţătură morală, de credinţă rn
Dumnezeu şi de iubire a semenilor. Avem rezultate frumoase, încât
copiii sunt cei care vin acasă şi-i învaţă acum pe părinţii lor rugăciuni
sau rânduielile bisericeşti, să aibă icoană în casă la răsărit, să aibă
sjânta cruce ca armă împotriva diavolului.
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Iată pentru ce, iubiţi credincioşi şi credincioase, trebuie să ne gân
dim că darul lui Dumnezeu se revarsă în fiecare familie şi prin copii.
Dar şi familia are datoria să dăruiască lui Dumnezeu ceea ce I se cu
vine L u i: continuarea vieţii omeneşti. Dumnezeu a binecuvântat prima
familie (Facerea I, 28—29). Fiul Său a binecuvântat tânăra familie la
Cana Galileii (loan 2, 1—11), iar Biserica îi binecuvintează la cununie pe
tineri cu rodul pruncilor.
Felicit din toată inima pe domnii profesori, pe doamnele profe
soare, pentru devotamentul cu care-i învaţă pe copii credinţa şi toate
celelalte cunoştinţe. Este lucrul cel mai sfânt, cel mai mare, pentru că
în viaţă, oricât de mare ar ajunge cineva, dacă pierde credinţa în Dum
nezeu se prăbuşeşte, nu mai este bun de nimic. Credinţa dă valoare
vieţii, dă valoare ştiinţei, dă valoare tuturor cunoştinţelor, talentelor„
ştiinţei şi tehnicii cu care este înzestrat omul. Să nu vă lipsească, dragii
mei, rugăciunea — seara, dimineaţa şi în tot timpul şi locul. Să nu
rostiţi cuvinte jignitoare unii faţă de alţii. E mare păcat! Evitaţi să.
smintiţi copiii cu trivialităţi. Să nu audă copilaşul pe tata sau pe mama
apostrofăndu-se reciproc, vorbind între ei ceea ce nu se cuvine şi de
duşmănie a semenilor. Copilul înregistrează totul, mai bine decât m i
crofoanele acestea cu care suntem întâmpinaţi peste toti. Copilaşii
reţin mai bine şi prind totul: cum ne închinăm, cum ne privim unii
pe alţii şi cum ne adresăm unii altora. Când în familie este înţelegere
şi pace, copilul creşte şi se dezvoltă în această atmosferă armonioasă.
Vă mulţumim foarte mult, domnilor profesori şi iubiţi elevi, şi să
ţineţi minte că v-aţi întâlnit astăzi cu mine, cu Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române şi cu Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Finlanda. La
şcoală să vă uitaţi pe hartă şi să vedeţi unde se află Finlanda. Veţi înţe
lege cât de departe este această ţară, tocmai la nord; acolo se trăieşte
greu, puţine zile din an sunt calde ca la noi, puţine, foarte puţine, pen
tru că este aproape de polul nord. Când am vizitat această ţară, înalt Prea
Sfinţitul loan, pe atunci episcop de Helsinki, m-a invitat să slujesc
şi să vizitez parohii, şcoli, spitale şi cămine de bătrâni, aflate în grija
Bisericii. Credincioşii trăiesc în condiţii grele şi în condiţii şi mai grele
păstrează ortodoxia, credinţa noastră; deşi puţini, ei sunt ataşaţi de
Biserică.
Şi astfel, deşi Biserica din Finlanda este cu credincioşi puţini, înalt
Prea Sfinţitul Arhiepiscop loan ne-a dăruit două mii de dolari drept
ajutor pentru copiii orfani. Ca simbol, jertfa aceasta este mare. Vă
mulţumim mult pentru primire şi pentru flori, pentru pâinea şi pentru
sarea cu care ne-aţi întâmpinat. Acestea sunt simbolul existenţei şi
unităţii noastre sufleteşti. Florile sunt simbolul curăţeniei, simbolul
credinţei curate, a frumuseţii lui Dumnezeu. Ceea ce împlinim pe pă-
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mâni, trebuie să fie atrăgător şi îmbălsămat ca şi florile. Cu florile
virtuţilor să împodobim Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos :
viaţa, credinţa, bunătatea noastră. De la flori învăţăm că totul este
trecător ca şi tinereţea şi averea, însă Biserica rămâne veşnică. Sfântul
Apostol Pavel, în epistola sa adresată credincioşilor din Filipi, lăudăndu-i pentru statornicia lor în credinţă, le spune : «De aceea, prea iubiţi
şi mult doriţii mei fraţi, voi sunteţi bucuria şi cununa mea» (Filip. 4, 1).
Am putea şi noi să spunem, găndindu-ne că la catedrala din Ploieşti,
ne-au întâmpinat, ca şi aici, foarte mulţi copii, tineri şi credincioşi, că
sunteţi, iubiţi credincioşi, coroana apostoliei noastre. Credincioşii, cre
dincioasele, preoţimea, monahii, monahiile sunt coroană, sunt flori alese
ale Bisericii noastre. Şi ei ne ajută in toate strădaniile Bisericii, ne
inspiră curaj şi tărie în depăşirea unor obstacole, în predarea religiei
in şcolile publice, în construirea de noi biserici şi mănăstiri, in ajuto
rarea săracilor, orfanilor şi în împlinirea multor altor forme filan
tropice. Ne bucurăm că mâine, noua biserică din Boldeşti, adevărată
jertfă a preotului şi credincioşilor din această parohie, o vom sfinţi,
o vom îmbrăca în lumina nouă a harului dumnezeiesc. Şi această lu
crare trebuie să fie cu atât mai preţuită cu cât a fost realizată în
timpul dictaturii comuniste. Când sunteţi mâhniţi, când necazurile nă
vălesc din cauza sărăciei şi a îndepărtării de voia lui Dumnezeu, atunci
îndreptaţi-vă paşii şi gândurile către Mântuitorul Hristos, care de bună
voie a suferit răstignire şi moarte pentru mântuirea noastră şi a lumii.
Să ne gândim că înaintaşii — părinţii şi strămoşii noştri — n-au trăit
numai în confort şi îndestulare, ci şi ei au suferit la rândul lor. Şi
poate mai mult decât noi, fiind obidiţi sub stăpâniri străine, secole de-a
rândul. Dar nu s-au lăsat doborâţi de greutăţi, nu s-au dat învinşi de
păcate pentru că, oricât de mare păcătos ar fi cineva nu trebuie să cadă
in deznădejde, ci trebuie să-şi mărturisească păcatele şi să intre în
bucuria Domnului.
Aţi auzit în noaptea învierii cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur,
cât de frumos cheamă acest Sfânt Părinte credincioşii : «Veniţi la os
păţul credinţei, adică la Sfânta împărtăşanie, veniţi şi cei care aţi lucrat
din ceasul al nouălea ca şi cei ce aţi venit în ceasul al doisprezecelea
şi cei ce aţi postit şi cei ce nu aţi putut posti». Această chemare rămâne
mereu actuală în viaţa noastră creştină. Omul însă trebuie să lupte cu
păcatul. El dispune de o tărie extraordinară, tăria sufletului şi a cre
dinţei. Nu trebuie să se descurajeze oricât de păcătos ar fi. Biserica
are în tezaurul ei de învăţătură şi de dreptare căi şi pilde de pocăinţă.
Biserica, în acelaşi timp, nu poate admite legiferarea răului} viciului,
păcatului contra firii, cum se încearcă în Parlament să se admită ca
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normal ceea ce este anormal. Biserica nu-l condamnă pe cel păcătosr
mi-l judecă, deoarece judecata aparţine lui Hristos. Biserica are în
datorirea să educe, să aducă pe calea credinţei, pe calea cea dreaptă
spre mântuirea sufletului.
Aţi auzit Sfânta Evanghelie de la denia din Joia Mare, când unul
dintre cei doi tâlhari, răstigniţi de-o parte şi de alta a Mântuitorului,
îl ruga: «Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta!»
(Luca 23, 42). Şi Domnul Hristos nu i-a mai cerut alte mărturii asupra
sincerităţii sale de pocăinţă şi iertare, ci i-a răspuns : «Astăzi vei fi cu
Mine în rai».
Tălmăcind acest act de pocăinţă în ultima clipă a vieţii, Sfântid
Ioan Gură de Aur, conchide: «Vedeţi tâlharul acesta, care a rămas
tâlhar până în ultima clipă, L-a tâlhărit şi pe Hristos. A furat raiul
pentru că s-a pocăit, pentru că a recunoscut că este păcătos şi pentru
că s-a rugat cu convingere : «Doamne, pomeneşte-mă, când vei veni
intru împărăţia Ta !».
Iată o rugăciune foarte scurtă : «Doamne miluieşte», «Doamne ajută
să Te avem în gând şi în inimă». Rostindu-le, ne izbăvim de necaz, de
ură, de pornirea spre rău. Diavolul îl ispiteşte permanent pe om şi pe
tineri, mai ales cu r.ebănuite atracţii spre păcat, dar dacă ei sunt
înarmaţi cu credinţă şi cu rugăciune, scapă de toate aceste rele.
Iubiţi credincioşi, copii, doamnelor şi domnilor profesori, ne-aţi
făcut o mare bucurie că aţi arătat oaspeţilor noştri din îndepărtata
Finlandă, de la nord, nu numai căldura sufletelor şi a frumuseţilor de
primăvară, ci şi dragostea pentru Biserică şi pentru mănăstire. Dum
nezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, cu pace şi cu răbdare. Am putea
spune că aici, iubiţii mei, în mănăstirea Zamfira, suntem slujitori ai
altarului, credincioşii împreună cu soborul maicilor şi mărturisim pe
Hristos ca Domnul şi Stăpânid vieţii noastre şi al lumii, izvorul vieţii
şi izvorul luminii. Suntem chemaţi parcă de aceşti copii-elevi, pe care
Hristos îi caută neîncetat, ii iubeşte şi îi cheamă la Sine. Avem impresia
că ei ne-au adunat pentru ca noi să ne cunoaştem mai bine, pentru ca
noi să adâncim mai midt îndatoririle noastre legate de slujirea lor, a
acestor fiinţe dornice de lumina şi adevărul vieţii.
în vremurile acestea atât de grele pentru omenire şi pentru viaţa
societăţii noastre româneşti, fapta de ajutorare, de mângâiere creştină,
de iubire creştină şi de uşurare a vieţii, a acelora ce nu au adăpost,
înseamnă foarte mult şi credem că această instituţie mondială, Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, cu sectoarele lui de întrajutorare îşi găseşte
o împlinire deosebit de importantă. Salutăm din inimă activitatea de
ajutorare şi exprim reprezentantului Consiliului Ecumenic al Bisericilor
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prezent aici, părintelui finlandez Matty Sydoroff, mulţumiri din partea
Bisericii Ortodoxe Române şi toată preţuirea noastră pentru această
muncă desfăşurată şi înţelegem să sprijinim mai departe opera de bine
facere, până când Dumnezeu ne va ajuta ca instituţiile care iau naştere
acum, prin ajutorul celorlalte Biserici din afară, prin Consiliul Ecu
menic al Bisericilor să rodească.
Mulţumesc înalt Prea Sfinţitului Ioan, Arhiepiscopul Kareliei şi a
toată Finlanda, pentru cuvântul său de învăţătură şi pentru ajutorul
acordat pentru tipărirea celei de-a doua ediţii a manualelor de religie
pentru primii trei ani. Este rodul dragostei sale pentru copiii-elevi care
ne-au făcut o mare surpriză, primindu-ne cu dragostea şi gingăşia proprl: nevinovăţiei lor. Glasurile, cuvintele, florile şi bucuria de pe feţele
lor şi ale profesoarelor şi profesorilor au însemnat pentru noi balsamul
cel ce nu se va uita niciodată. Această emoţionantă trăire, această co
muniune sufletească intre ei, mugurii Bisericii secolului douăzeci şi unu,
şi intre noi, slujitorii şi credincioşii din zbuciumatul secol ajuns la
sfârşitul său, reprezentanţi a două Biserici Ortodoxe surori — România
şi Finlanda —, această frescă a vieţii noastre bisericeşti realizată de eit
aici, in mănăstirea Zamfira, iubită de talentatul pictor Grigorescu la
vârsta apropiată de cea a şcolarilor prezenţi, toate acestea dau zilei de
astăzi şi sfântului lăcaş monahal dimensiunea cea veşnică a Ortodoxiei
româneşti, ca «piatra din capul unghiului» pe bolta creştinătăţii contem
porane. Să mulţumim cu smerenie Prea Sfintei Treimi pentru bucuria
de la această vecernie şi să rugăm ca Maica Domnului şi toţi sfinţii să
mijlocească pentru noi şi în această viaţă şi în. cea viitoare».
în numele soborului mănăstirii şi al tuturor celor de faţă, P. Cuv.
Gabriel Stoica, duhovnicul obştii, a rostit un scurt cuvânt de mulţumire
pentru popasul făcut la acest sfânt aşezământ, după care Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a adăugat următoarele cuvinte :
<>Biserica a reuşit să reintroducă religia în şcoală, asistenţa reli
gioasă în spitale, în orfelinate, în penitenciare şi se pregăteşte pentru
prezenţa în armată, în spiritul acesta nou de libertate, care este înţelescâteodată anarhic şi în care omenirea suferă foarte mult. Sunt atâţia
semeni ai noştri rămaşi astăzi fără asistenţa zilnică, îndeosebi copii
orfani, dar şi vârstnici deopotrivă, şi care îl aşteaptă pe Hristos să le
aducă o rază de mângâiere prin, noi, slujitorii Lui, o rază de mângâiere
venită prin Consiliul Ecumenic al Bisericilor sau prin TJN1CEF şi, mai
ales, adusă de parohii, căci Mântuitorul Hristos vine şi acum şi mângâie
pe toţi cei care îl aşteaptă şi suferă din diferite pricini, acum când
lumea se crede mai civilizată ca oricând.
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Acea categorie de oameni pe care Mântuitorul Hristos o ia drept
criteriu al faptelor bune, de legătură şi cunoaştere a voii lui Dumnezeu,
de răsplată în viaţa viitoare, adică semenii din închisori, cei însetaţi,
cei bolnavi, în general toţi suferinzii au nevoie de ajutorul nostru, aşa
cum ne apare Mântuitorul Hristos în Evanghelia Sa, mai ales în pericopa din Duminica înfricoşatei Judecăţi (Matei 25, 31— 46), unde vor
beşte despre judecata Sa viitoare, pe care o va face după faptele noastre
cele bune : «Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui : Veniţi,
binecuvântaţii Tatălui Meu şi moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de
la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc ;
însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau ; străin am fost şi M-aţi primit ;
gol am fost şi M-aţi îmbrăcat ; bolnav am fost şi M-aţi cercetat ; în
temniţă am fost şi aţi venit la Mine» (Matei 25, 34—36).
La noi în ţară, din nefericire, printre primele ţări cu cei mai midţi
orfani, cu foarte mulţi copii bolnavi sau abandonaţi, cu foarte multe
cazuri când mamele îşi omoară propriul copil îndată după conceperea
lui, faptă pe care învăţătura noastră creştină o consideră ca un mare
păcat înaintea lui Dumnezeu, Biserica are o chemare deosebită şi o
mare responsabilitate în, slujirea ei. Bisericile noastre, prin aceste două
dimensiuni ale slujirii creştine la fel de importante : slujirea acestei
lumi neajutorate şi, în acelaşi timp, ne cheamă în numele Lui, în nu
mele acestor chipuri care sunt chipurile lui Hristos.
Şi am putea spune că aici suntem adunaţi reprezentanţii Bisericilor
(lin România, a celor ce mărturisim pe Hristos ca Domnul şi Stăpânul
vieţii noastre şi al lumii, izvorul vieţii şi al luminii, suntem adunaţi de
acei oropsiţi ai soartei, pe care Hristos îi caută neîncetat. Aceştia ne-au
adwnat pentru ca noi să ne cunoaştem mai bine, să adâncim mai mult
îndatoririle noastre legate de slujirea lor, a acestor fiinţe suferinde şi,
desigur, a lumii în, general şi care e de datoria noastră a cunoaşte
această solidaritate mântuitoare, nu numai cu acest prilej, ci şi mai
departe cu alte ocazii. De aceea, ne arătăm aici toată recunoştinţa
noastră, a Bisericii Ortodoxe Române, tuturor acelora care s-au bucurat
până acum de sprijinul venit prin Consiliul Ecumenic al Bisericilor sau
prin UN1CEF, prin instituţia creată aici în ţara noastră, numită AIDROM,
Ajutor pentru România.
Şi în vremurile acestea atât de grele pentru omenire şi pentru
viaţa societăţii noastre româneşti, fapta aceasta de mângâiere creştină,
de iubire creştină şi de uşurare a vieţii acelora care nu au nici un fel
de adăpost, înseamnă foarte mult acum şi credem că această instituţie
mondială, Consiliul Ecumenic al Bisericilor, cu sectoarele lui de
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întrajutorare îşi găseşte o împlinire deosebit de importantă cu acest
prilej.
Ajutorarea semenilor aflaţi în suferinţă este una din împlinirile
unei astfel de instituţii mondiale, cum este Consiliul Ecumenic al Bise
ricilor. Salutăm din inimă această activitate şi exprim încă o dată re
prezentanţilor Consiliului Ecumenic al Bisericilor prezenţi aici, părin
telui ortodox din Finlanda, Matty Sydoroff, care este reprezentantul
permanent aici la noi, în România, alese mulţumiri din partea Bisericii
Ortodoxe Române, şi toată preţuirea noastră pentru munca pe care a
desfăşurat-o până acum şi in acelaşi timp, înţelegem să sprijinim mai
departe această operă de binefacere, până când Dumnezeu ne va ajuta
ca instituţiile care iau naştere acum prin ajutorul celorlalte Biserici din
afară, prin Consiliul Ecumenic al Bisericilor, să le păstrăm mai departe
şi totodată să colaborăm mai strâns, Bisericile în primul rând, cele care
facem, parte din Consiliul Ecumenic al Bisericilor; să ne refacem pe
temelii noi acum activitatea noastră în slujirea lumii, în slujirea cre
dincioşilor noştri spre scopul final care este cunoaşterea lui Dumnezeu
spre dobândirea mântuirii la care suntem cu toţii chemaţi şi la care
trebuie să depunem eforturi personale. Chiar dacă aparţinem acum dife
ritelor Biserici creştine, trebuie să ne străduim să găsim căile spre co
muniunea creştină, spre slujirea Evangheliei, spre slujirea lui Hristos,
Domnul nostru, până când Mântuitorul nostru, al tuturor, va dobândi
dreptul Său cel întreg, in fiecare dintre credincioşi, în fiecare din cei
care se numără cu numele de creştin.
Dumnezeu să binecuvânteze întâlnirea şi lucrarea noastră şi să ne
ajute ca pe mai departe să fim folositori lumii şi credincioşilor noştri».
Duminică, 22 mai 1994, a avuit loc slujba de târnosire a noii biserici
din oraşul Boldeşti, judeţul Prahova. Slujba a fost săvârşită de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de I.P.S. Arhiepiscop loan al
Kareliei şi al întregii Finlande, înconjuraţi de Prea Sfinţitul Episcop
Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, de preoţii finlandezi Arto Leskinen
şi Matty Sidoroff, de diaconul finlandez Jyrky Ojapelto, preoitul Marcel
Manole, secretarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, de preoţi din protoieria
Văleni, diaconi. Au pârtiei pat numeroşi preoţi şi credincioşi din îm
prejurimi.
In cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat un prim-cuvânt miilor de
credincioşi prezenţi, cât şi ascultătorilor din întreaga ţară, slujba fiind
transmisă, în direct, şi la Radio-Bucrareşti :
«Prin voia lui Dumnezeu, prin pogorârea Duhului Sfânt s-a săvârşit
astăzi sfinţirea acestei măreţe biserici, o adevărată catedrală a oraşului
Boldeşti, din protoieria Vălenii de Munte. Ea se adaugă numeroaselor
B.O.R. — 6

BISERICA ORTODOXA ROM ANA

r\ănăstiri şi biserici care în această parte de ţară străjuiesc sufletul
neamului nostru românesc. Cu turlele lor înălţate spre azurul cerului
'i aşezate aici in pn'eajma munţilor care fac legătura cu Transilvania,
■■■.dnăscirile şi bisericile acestea, zidite cu râvnă deosebită de credincioşit
în această zonă a Vălenilor de Munte, poartă şi mesajul legăturii de
secole între românii de o parte şi de alta a Carpaţilor.
începând cu mănăstirea Cheia, din sec. X V —XVI, cu mănăstirea
Suzana, apoi cu diferite biserici frumoase, ca şi aceasta din. Boldeşti,
toate aceste sfinte lăcaşuri transmit mesajul dumnezeiesc şi ne aduc
dorul, ne aduc oful fraţilor din Transilvania, pământ românesc de unde
au venit pe aceste locuri mulţi români în timpul persecuţiilor habsburgice, pentru mărturirea credinţei lor ortodoxe şi s-au aşezat pentru tot
deauna în. aceste părţi, împreună cu fraţii lor de neam şi de credinţă.
Toţi aceşti credincioşi, prezenţi azi la sfinţirea noului altar de jertfă
mântuitoare, trăiesc acum împlinirea dorului de comuniune sfântă cu
sfinţii şi cu strămoşii de pretutindeni. Credincioşii din această parohie
călăuziţi de vrednicul lor preot, părintele Pârvu Octavian, au pus teme
liile noului altar cu avi înainte şi au participat la zidirea bisericii, de
la primele lucrări până azi, la sfinţirea noului lăcaş, aşa cum o vor face
şi în continuare, din tată in fiu.
Miile de credincioşi aflaţi în jurul acestei catedrale au venit
stăpâniţi, fiecare din ei, de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, dar şi de
unele frământări, întrebări asupra rostului credinţei în viaţă. Nu ştim
dacă noi, slujitorii Bisericii, vom fi în stare să răspundem la toate dorin
ţele lor, la rugăciunile lor fierbinţi pentru a ne folosi din bucuria
acestei zile.
Iubiţi fraţi, cutezăm a mărturisi cu smerenie că Duhul Sfânt, Duhul
înţelepciunii, al păcii, al sfinţeniei, care s-a revărsat în aceste clipe aici,
în n.oul lăcaş din Boldeşti, ne sfinţeşte şi pe noi, slujitorii altarelor, ne
aduce şi nouă in inimi darul şi râvna de a sluji credincioşii după voia
Mântuitorului Hristos. în acest simţământ de iubire vă comunicăm şi
i'ă mărturisim bucuria noastră tainică, din bucuria dumneavoastră celor
prezenţi. în aceste clipe slujim cu icoane noi, în privirea -mângâietoare
a sfinţilor din catapeteasmă, măiestrit lucrată, ne unim tainic cu cei
lalţi sfinţi din fresca zidurilor, sorbim apa cea vie din identitatea lor
iiarică, din credinţa lor bogată şi statornică pe care numai ei ne-o pot
dărui, precum au mărturisit-o pe pământ personal ca pe o ofrandă
vie a sufletului lor.
Această comuniune este de altfel una din multele frumuseţi ale
Ortodoxiei noastre. Rostim, de aceea, imprev/nă cu Sfântul Apostol
Pavel : «Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus
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Hristos, Cel ce întru Hristos ne-a binecuvântat pe noi, în cereştile lo
caşuri cu toată binecuvântarea duhovnicească» (Efes. 1, 3). Afluenţa
credincioşilor la sfinţirea de biserici, la sărbătoarea Învierii Domnului,
la hramurile bisericilor şi mănăstirilor, mai neobişnuită decât în duminici şi sărbătorile de peste săptămână, când ei vin obişnuit la sfânta
biserică, ne arată azi cât de bogat este sufletul românesc. Mulţimile
de credincioşi ne aduc şi ne-au adus în clipele acestea bucuria lor,
ne-au adus din bogăţia lor sufletească cu care ne-au întâmpinat astăzi,
in frunte cu copilaşii lor, cu mulţimea de flori, într-un moment atât
de emoţionant, pentru mine şi pentru cei care mă însoţesc, încât am
văzut aievea pe însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Credincioşii, credin
cioasele, dar mai cu seamă aceşti copilaşi cu sufletele şi inimile lor
curate, de patru ani de zile urmează orele de religie în şcoli, L-au vă
zut pe El. îi întâlnim ca şi astăzi atenţi, ordonaţi, siguri pe ei şi zeloşi
să participe la asemenea momente, adeverind astfel, prin râvna şi do
rinţa lor vie, că îl întâmpină pe însuşi Iisus Hristos sau pe Sfinţii Săi
Apostoli.
Taina Ortodoxiei noastre, iubiţi credincioşi şi credincioase, aceasta
este : misterul liturgic fără de care nu se poate viaţă creştină, nu se
poate vorbi de un urcuş spre învierea cea de obşte, decât prin Biserică,
prin care şi de la care primim iertarea şi Sfânta împărtăşanie. Cât de
frumos propovăduiesc şi mărturisesc credincioşii şi credincioasele noas
tre, împreună cu copilaşii lor, această taină a participării lor la sfintele
slujbe ale Bisericii şi în chip deosebit la Sfânta Liturghie unde toţi
credincioşii mărturisesc unitatea de credinţă ortodoxă / Ce frumos măr
turisesc ei şi ce pildă vie dau ei altor creştini şi chiar slujitorilor ştiin
ţei şi scrisului, care încă nu cunosc binefacerile mântuitoare ale
Bisericii.
Această mulţime imensă de credincioşi, veniţi azi la această sfântă
slujbă, ca şi neastâmpărul lor este, în realitate, acea îmbulzeală de pe
timpul când Mântuitorul Iisus Hristos intra în Ierusalim, precum şi
dorinţa de a se atinge de veşmintele Sale. Este aceeaşi dorinţă o
credincioşilor de azi de a se atinge de veşmintele şi de icoanele sfin
ţite acum, care tălmăceşte în acelaşi timp evlavia credincioşilor, ase
menea celor ce doreau să se atingă de veşmintele Mântuitorului Hristos
şi mulţi dintre ei se tămăduiau de suferinţele lor.
In Biserică, aşadar, îl aflăm pe Iisus şi credinţa cea adevărată. Aici,
împreună, mărturisim şi ne închinăm Prea Sfintei Treimi; Tatălui şi
Fiului şi Duhului Sfânt. Mai cu seamă acum şi la acest altar sfinţit în
sobor de ierarhi cu înalt Prea Sfinţitul loan al Kareliei şi a toată
Finlanda, cu cei trei distinşi însoţitori ai săi, veniţi din îndepărtata ţară
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a zecilor de mii de lacuri. Parcă fiecare dintre credincioşi ar dori să
primească în inimă, în chivotul credinţei lor, în cugetul şi în amintirea
lor, chipul ierarhului ortodox din Finlanda, unde Ortodoxia se păstrează
neştirbită, apostolică, patristică, universală, aşa cum ne-au lăsat-o cele
şapte sinoade ecumenice. Ne-am legat sufleteşte şi aici, în acest sfânt
lăcaş, unde ne-am îmbrăţişat în Domnul in faţa sfintei mese şi a cre
dincioşilor, în lacrimile lor de bucurie şi ne-am rugat pentru istoricul,
credinciosul şi distinsul fiu al Bisericii Ortodoxe, Nicolae lorga, cel
care şi-a legat numele şi de Vălenii de Munte. Ne-am rugat două Bi
serici, aducând fiecare jertfa sa nepreţuită, jertfa cuvântătoare pentru
Ortodoxia întreagă, pentru pacea lumii, pentru apropierea popoarelor
Europei de Dumnezeu, pentru îndepărtarea războaielor, pentru înceta
rea vărsărilor de sânge în atâtea părţi ale pământului, din nefericire,
încercat şi astăzi de aprige suferinţe. Am înălţat rugăciuni pentru fraţii
noştri din Basarabia, din Bucovina, din ţinutul Herţei. L-am pomenit
şi pe acel nestrămutat mărturisitor, llie Ilaşcu, întemniţat la Tiraspol
alături de ceilalţi fraţi români. Suntem încredinţaţi că în aceste clips
sufletul lor tresare într-un chip tainic în nădejdea izbăvirii şi a re
vederii familiei şi a copiilor lor. Facem astăzi, iubiţii mei, amintire de
legăturile trainice existente între Finlanda şi România, între Bisericile
celor două ţări, între Biserica Ortodoxă şi celelalte Biserici purtând
la fel suferinţele din trecut, purtând şi nedreptăţile de astăzi ale istoriei
care s-au abătut şi asupra Finlandei şi asupra României. Dar vestim
cu curaj, vestim cu încredere şi tărie pe Hristos cel înviat, pe Hristos
cel care a biruit moartea, pe Hristos care ne este nouă pildă de urmat
şi care ne învaţă mereu, deci şi astăzi, să fim buni, să fim credincioşi,
învaţă şi îndeamnă mamele să fie vrednice creştine, să nu păcătuiască
pierzând pruncii care au prins viaţă în măruntaiele lor. Cu cât po
poarele lumii vor păşi cu mai mult curaj, cu mai multă hotărâre pe
drumul Sfintei Evanghelii, pe drumul Mântuitorului Hristos, cu atât
neînţelegerile şi suferinţele omenirii se vor dezlega in duhul adevărului
şi al iubirii lăsată de Iisus drept cale de urmat.
Sunt bucuros, iubiţi credincioşi şi credincioase, că ne-a învrednicit
Dumnezeu ca să-l avem în mijlocul nostru la această sfinţire de bi
serică pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop loan ai Finlandei. Credincioşii
de aici au dorit de multă vreme să vin în mijlocul lor. Mi-au condiţionat sfinţirea bisericii de prezenţa mea şi Dumnezeu mi-a ajutat. îi
mulţumesc din adâncul sufletului pentru toate câte mi-a dăruit în
această viaţă.
Dar Dumnezeu şi-a arătat bunătatea Sa faţă de noi, faţă de Dvs.,
credincioşii de aici, faţă de preoţime, că am venit la sfinţire nu numai
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eu, ci am venit însoţit şi de înalt Prea Sfinţitul Ioan al Finlandei, Prea
Sfinţitul Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, titularul celei mai
tinere episcopii a Bisericii noastre.
începem Sfânta Liturghie şi vă rog să ascultaţi cu linişte, cu răb
dare, cu înţelepciunea dvs. dintotdeauna. Rugaţi pe Dumnezeu pentru
că aveţi trecere în faţa L u i; să se roage tinerii şi copilaşii, care sunt
ca şi îngerii, pentru pacea lumii, pentru mântuirea noastră, pentru
încetarea urii, pentru a fi mai buni şi iertători în viaţa cea de toate
zilele. Să ne ajute Dumnezeu să nu cădem în multele curse întinse
sub diferite forme credincioşilor de către aşa numiţii «evanghelişti»,
predicatori şi alţi ««lupi» îmbrăcaţi în piei de oi. Se organizează adu
nări numite «creştine», dar dezbinătoare de credinţă. Cel care dez
bină credinţa sau unitatea nu poate fi decât slujitorul răului, al lui
Satana.
Biserica, potrivit învăţăturii Mântuitorului Hristos, cheamă la
unitate. La dezbinare lucrează cei ce se intitulează «evanghelişti», ve
niţi de dincolo de Ocean, sau din alte ţări sub falsa misiune de evan
ghelizare. Or, poporul român trăieşte Evanghelia predicată strămoşilor
noştri daco-romani de Sfântul
Apostol Andrei. Pe pământul nostru
străbun, Evanghelia a rodit de două mii de ani, sfinţi, martiri, precum
cei de la mănăstirea Cocoşii. Domnitorii noştri ca Mihai Viteazul, Şte
fan cel Mare, Constantin Brâncoveanu şi mulţi alţii au, înfăptuit, opera
sfinte şi au apărat credinţa cu preţul vieţii lor. Aşadar, Evanghelia a
odrăslit la noi roade îmbelşugate.
Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să
ne facă să plecăm de aici astăzi cu sfinţirea care s-a revărsat peste noi
toţi.
Hristos a înviat ! Flristos a înviat ! Hristos a înviat !».
La sfârşitul Sfintei Liturghii a avut loc o scurtă ceremonie în ca
drul căreia i s-a acordat preotului paroh Octavian Pârvu vrednicia de
iconom stavrofor şi crucea patriarhală pentru râvna, tenacitatea Şi
hărnicia sa, după care, părintele Octavian Pârvu a prezentat, într-un
scurt cuvânt, situaţia acestei biserici, neajunsurile întâmpinate, munca
susţinută a consilierilor şi a credincioşilor în frunte cu preotul paroh
şi bucuria împlinirii în această sfântă zi, prin sfinţirea sfântului locaş,
într-un cadru atât de solemn.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan a rostit, apoi, următoarea
cuvântare :
«Este o mare bucurie pentru mine şi pentru întreaga delegaţie a
Bisericii din Finlanda, ca să fiu astăzi aici împreună cu Dumneavoastră.
Este, într-adevăr, o mare sărbătoare astăzi. Măreţia nu este însă sin
gurul lucru important.
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Ceea ce este foarte important pentru noi constă în această măr
turie, în această dovadă a vieţii, şi speranţa pentru viitor. Faptul că
aţi reuşit să reconstruiţi biserica, dovedeşte credinţa Dvs. în Biserică,
înseamnă dragostea Dvs. pentru Biserică şi de asemenea credinţa Dvs.
nestrămutată în viitorul Sfintei Biserici Ortodoxe pe aceste meleaguri.
Iar faptul că mulţi credincioşi aţi venit astăzi la sfinţire este un semn
al vieţii şi nădejdii în viitor.
De aceea tâmosirea Bisericii şi Sfânta Liturghie în care ne-am
rugat cu toţii este, într-adevăr, un semn al speranţei şi al puterii Bi
sericii. Pentru toate aceste motive în numele meu personal şi al dele
gaţiei care mă însoţeşte, doresc să mulţumesc Prea Fericitului Patriarh
Teoctist al României, îi mulţumim pentru ocazia ce ne-a oferit ca să
venim astăzi aici. Dar vă mulţumim şi Dvs. tuturor, credincioşi ai lui
Dumnezeu, pentru o prezenţă vie în această parte a României.
Prezenţa Dvs. în număr aşa de mare, alături de cler, de preoţi,
într-adevăr, a făcut ca ziua de astăzi să fie măreaţă !
Vă aduc salutul frăţesc şi creştinesc din partea credincioşilor orto
docşi din Finlanda şi vă rugăm să înălţaţi rugăciuni la Bunul Dumne
zeu pentru noi.
Prea Fericirea Voastră, iubite frate în Hristos, iubiţi fraţi în Hris
tos, Dumnezeu să vă bineeuvinteze şi să fie cu voi întotdeauna !».
Ţinând seama de faptul că oraşul Boldeşti-Scăieni, ca şi localităţile
din împrejurimi, sunt agresate de prozelitismul sectar, mai ales în cli
matul de libertate de după decembrie 1989, iar la Sfânta Liturghie
erau prezenţi numeroşi credincioşi, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a rosti un nou cuvânt misionar-pastoral :
«Sunt deosebit de bucuros că astăzi am avut acest minunat prilej
să sfinţim noua biserică şi să slujim împreună cu înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop al Finlandei — Ioan. Prezenţa dumneavoastră şi prezenţa
înalt Prea Sfinţitului Ioan, cu delegaţia sa, ne-a umplut inima de
bucurie duhovnicească. Am venit aici cu multă dragoste.
Sfânta noastră Biserică trece încă prin greutăţi din cauza crizei
materiale şi morale. Prilejul sfinţirii unei biserici cum este aceasta de
la Boldeşti, ne revarsă în suflete mulţumire şi odihnă sufletească.
Dacă aţi văzut vreun film sau vreun tablou cu marea învolburată
în timp de uragan cu un vapor pe valurile ei furtunoase, în acest fel
apare Biserica în lume. Păstrarea credinţei niciodată nu presupune o
stare confortabilă pentru cel care s-a afirmat credincios şi devotat Bi
sericii. Credinţa s-a păstrat cu eforturi, de multe ori l-a făcut pe om
nu numai să sufere, dar să-şi piardă şi viaţa pentru credinţă, cum au
fost Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu şi fiii săi.
De aceea, în toată istoria ei, Biserica nu a avut niciodată confort,
fiind ca şi viaţa Domnului nostru Iisus Hristos, Care a avut puţine zile
ca să se bucure cu ucenicii şi cu cei ce credeau în El. Când vedeau, El
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şi cu Apostolii, atâta suferinţă, atâţia suferinzi, numai lacrimi la cei
sărmani, la cei neputincioşi care veneau să fie vindecaţi, nu puteau
rămâne indiferenţi la semenii lor. Nu putea Mântuitorul Hristos, ca
Fiu al Omului să nu împărtăşească suferinţa nevăzătorilor, sau a celor
cuprinşi de boli foarte grele, a părinţilor, a mamelor, de aceea Biserica
şi noi cei care «luăm Crucea lui Hristos» şi vrem să-L urmăm, în
tâmpinăm în viaţă multe greutăţi, dar pe care nu le putem trece decât
cu ajutorul Său.
Şi greutăţile vin mai întâi de la noi înşine, de la puţina noastră
credinţă. într-o anumită împrejurare, Mântuitorul Hristos se adresează
apostolului Petru spunându-i: «Puţin credindosule, pentru ce te-ai în
doit ?» (Matei, 14, 31).
Vedeţi, iubiţi credincioşi, noi, românii avem o istorie de 2000 de
ani de viaţă creştină. Noi suntem botezaţi cu toţii, avem mănăstiri,
avem biserici. Iată, ne adunăm în număr mare la biserică, fapt care îi
impresionează profund pe cei care ne vizitează. De aceea n-ar trebui
să ne mai îndoim sau să fim slabi în credinţă. N-ar trebui să punem
la târguială credinţa, valorile credinţei, valorile neamului nostru.
N-ar trebui să dăm crezare oricărui sectant, oricărui predicator care
are gură mai bogată. Pentru că în Biserică după cum aţi văzut şi astăzi,
nu oricine poate deschide cartea «Apostolul» sau «Evanghelia» sau
«Biblia», mai ales ca să o citească şi să o tălmăcească şi celorlalţi, pre
cum fac aceşti sectanţi.

Foarte dureros, iubiţi credincioşi, că mai avem fraţi de-ai noştri
— şi aici în zona
Vălenilor
de Munte —,credincioşi ortodocşi, român
din neam în neam
ardeleni,
deveniţi acumsectanţi. Sau în Transilvan
unde avem catolici sau greco-catolici. Este foarte dureros pentru to ţi!
In schimb, pentru sfânta noastră Biserică, pentru Sfântul Sinod, pentru
oaspeţii noştri care, iată, vin de departe şi când văd o asemenea adu
nare, precum cea de astăzi, parcă este Biserica întreagă, reprezentată
de parohia de aici.
De aceea, este mai greu de înţeles, ca un creştin botezat, care
beneficiază de atâtea şi atâtea daruri ale Bisericii, să se mai întrebe
asupra credinţei şi asupra valorii credinţei noastre. Biserica, aşa cum
o vedem noi astăzi, aşa trebuie să fie, iar întâlnirea noastră trebuie
să ne întărească această nădejde, în unitatea de credinţă. Cel care
divizează creştinii între noi nu poate fi altul decât diavolul.
Or, diavolul nu are ce căuta în casa unui creştin botezat «în nu
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh», a unui creştin cumine
cat, a unui creştin care trece prin baia spovedaniei, a mărturisirii de
credinţă, a celui care are darurile Bisericii, toate la îndemâna lui. F;.-
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serica, aşa cum o vedem e atât de frumoasă în valori, o Biserică m i
sionară, vie, care ne educă.
Cine nu vine la biserică, nu are de unde să cunoască credinţa şi
valorile ei. Credinţa adevărată, ca şi bogatele ei valori, se cunosc nu
mai venind la biserică, numai ascultând Sfânta Evanghelie, numai
ascultând predica, numai dând copiii la şcoală să înveţe religia pentru
a afla frumoasele taine ale Bisericii şi valoarea noastră în acelaşi timp.
Căci, spune Sfântul Apostol Petru: «Iar voi sunteţi seminţie aleasă,
preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu...» (11,9).
Puţine neamuri de pe pământ pot să-şi asume acest cuvânt apos
tolic, că sunteţi preoţie sfântă, neam ales; românii fac parte din acest
neam ales pentru că noi în istorie ne-am născut creştini ortodocşi. Avem
o creştinătate de aproape 2000 de ani, cu biserici, cu viaţă creştină
aleasă şi frumoasă
Când au apărut sectanţii ? Sau cei ce-şi spun cu atâta aroganţă
«evanghelişti» ? Acum câteva decenii, la sfârşitul secolului trecut, bap
tiştii, adventiştii, ceilalţi mai noi, iar acum cei care vin în valuri din
Europa şi America, ca să ne evanghelizeze pe noi, pe Dvs., credincioşiif
adică. Cei care staţi la o slujbă, cum spunea înalt Prea Sfinţitul Ioan
al Finlandei, nicăieri în lume nu vom găsi credincioşi atât de buni,
atât de statornici ca să stea aşa de mulţi, şi deşi în biserică şi în
picioare, ascultând slujba şi cuvântul lui Dumnezeu.
Numai românii au această evlavie foarte adâncă şi frumoasă. De
aceea, să nu cădeţi în cursa acestor falsificatori de Evanghelie, acestor
predicatori, de oriunde ar veni ei. Am făcut apel şi protest împotriva
acestor metode la Ministerul învăţământului pentru a nu mai da autori
zaţie să vină asemenea «mari evanghelişti», «mari profesori», care să
ne înveţe pe noi cum se predică religia în şcoală. Sub această mască
au venit la Bucureşti, iar cei de la Ministerul învăţământului, crezând
că vin cu metode, cum vin şi în latura economică, de cultură sau m ili
tară, că vin oameni care ne aduc metode noi, le-au aprobat să ţină o
conferinţă de mai multe zile în Capitală. Şi când colo, aceştia erau sec
tanţi, necunoscuţi la noi până acum, gânditori care sunt atei, nicidecum
creştini, cum îşi spun ei. Am făcut un protest foarte direct în numele
Sfântului Sinod şi al Bisericii noastre pe lângă Ministerul învăţămân
tului. De aceea, folosesc împrejurarea pentru a mă adresa părintelui
protopop, părintelui paroh de aici, ca nu cumva să scape vreun lup în
staulul mieilor şi, în acelaşi timp, fac apel către inspectorii de învăţă
mânt judeţean sau comunal, către autorităţile locale, că numai Biserica
singură nu poate să întreţină şi să păstreze puritatea naţiunii noastre.
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Trebuie ca toţi factorii de cultură, dar pornind cu Biserica, cu credinţa
in Dumnezeu, să lucreze în acest sens.
în zadar scriu neîncetat ziarele şi se împart atâtea opinii deşarte,
atâtea filosofii care de care mai de neînţeles. Dacă ei nu vin la biserică,
nu-şi pleacă fruntea şi genunchii în faţa lui Dumnezeu, în faţa Maicii
Domnului, nimic nu sporesc. Creăm doar confuzie. De aceea, apelul
meu este şi către autorităţile locale, către inspectorii de învăţământ,
către profesorii de la şcoli, de la licee, către părinţi, care s-au arătat
foarte deschişi cu o muncă mare pentru religie, pentru că primul an
şcolar a fost gratuit, benevol din partea preoţilor, fără nici un salariu.
Acum, într-adevăr, ei primesc ceva de la stat, prin Ministerul în 
văţământului, dar cu totul modest, sunt plătiţi cu ora, deci o sumă
■mai mult simbolică. Vom ajunge să ne organizăm mai bine. Fiecare
preot este pentru enoria sa, măsura lucrărilor în parohie, începând cu
Sfânta Liturghie, cu rânduielile noastre bisericeşti, cu sfintele Taine
sau cu sfintele ierurgii. Un preot trebuie să fie întotdeauna model,
acum când lumea aşteaptă atât de multe de la Biserică. Unii se în
treabă în presă : «încotro Biserica» ? Sau se întreabă : «Dar Biserica» ?
Ca şi cum Biserica ar fi o instituţie omenească, sau o identitate fizică,
o concepţie filosofică pe care s-o iei de aici şi s-o pui dincolo, ca pe un
oricare lucru.
Dar aceasta nu se poate, iubiţii m e i! Biserica este aici, este văzută,
unde i-au pus temeliile strămoşii noştri. Mănăstirile de la Curtea de
Argeş, de la Voroneţ, toate ctitoriile lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ca
de altfel multe altele, sunt acolo, unde le-au fost puse temeliile din
vechime.
în Biserică se învaţă cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este acolo
unde a întemeiat-o Mântuitorul Hristos şi unde au consolidat-o şi au
aşezat-o Sfinţii Părinţi prin Sinoadele lor. Acolo este şi acolo rămâne
Biserica. Cel care s nn.reabă, înseamnă că nu ştie ce-i Biserica, nu ştie
unde este B iser^. L'iserica nu se mută şi nu se schimbă în învăţătură
după culoarea partidelor sau guvernelor sau celor care sunt vremelnic
la putere.
Biserica este veşnică şi nici porţile iadului nu o vor birui, cum
ne-au arătat aceste patru decenii, pentru că Biserica a avut credincioşi,
pentru că a avut slujitori la altar. Biserica a rămas în slujba credinţei,
pentru că a avut mereu slujitori vrednici la altar; Biserica a rămas
aceeaşi în ciuda comunismului ateu şi militant care luptă împotriva
religiei.
Biserica a rămas aceeaşi în deceniile de dictatură comunistă şi atee,
încât nici de la o altă adunare, iubiţi credincioşi, din ţara noastră, nu
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s-a implorat puterea lui Dumnezeu, nu s-a proclamat puterea lui Dum
nezeu şi nu s-a spus mai cu tărie : «Tu eşti Dumnezeul nostru în cer
şi pe pământ», decât numai în Biserică şi numai de la amvonul ei.
Celelalte instituţii au proclamat alţi idoli şi altceva decât pe Dum
nezeu şi credinţa în El.
De aici, de la amvon, ca şi de la toate amvoanele Bisericii noastre,
cu auzit credincioşii de-a lungul deceniilor chemarea : «Sus să avem
inimile !». La celelalte adunări se strigă altfel. De aceea, cei care au
frecventat atunci biserica, credincioşii care au ajutat la restaurarea
mănăstirilor, bisericilor, aceia sunt şi acum credincioşi.
Ne bucurăm de prezenţa tinerilor, a copilaşilor, mai ales. De aceea,
depinde de Dvs. credinţa creştină şi dăinuirea ei. Sunteţi familii con
solidate pe credinţa ortodoxă. în contextul de azi, trebuie consolidată
familia. Soţul şi soţia trebuie să aibă o slujire în casa, in familie, încât
soţia să fie mângâierea soţului, şi soţul mângâierea soţiei. Aşa învaţă
Sfinţii Părinţi. Pentru că aici noi suntem familia mare, în Biserică, dar
acasă familia se completează cu copiii, cu rugăciunea, cu credinţa
Mântuitorului Hristos, prin credinţă adevărată, statornică şi trăire cu
rată. Nu trebuie să lipsească din familie rugăciunea, nu trebuie să
lipsească din viaţa oricărui credincios o rugăciune, fie aceasta cât
de scurtă.
Omul se sălbăticeşte, dacă r.u-L mai vecie pe Dumnezeu în Treime,
dacă nu se mai gândeşte la Dumnezeu, la Maica Domnului, la sfinţii
Săi, dacă nu meditează şi la sfârşitul vieţii sale. Nu suntem veşnici pe
acest pământ. V'i'ata pământeană este scurtă, dar în viaţă trebuie să fim
legaţi de rugăciune ; rugăciunea nc ajută foarte mult, căci aduce bucuria
in familie, aduce încrederea, în familie, aduce apoi conştiinţa morală
religioasă, care te ţine în legătură cu Biserica şi cu Sfintele Taine.
Mama care nu se spovedeşte un an de zile săvârşeşte un mare păcat,
iar tatăl, la fel. De asemenea, în libertatea mare de azi, natalitatea
noastră a scăzut îngrijorător. Libertatea este înţeleasă de mulţi ca liber
tinaj. Se înmulţesc sectanţii, se înmulţesc romii, se înmulţesc turcii, dar
românii rămân în urmă.
Nu este normal, nu este după legea lui Dumnezeu, căci e un mare
păcat pentru mama care săvârşeşte asemenea faptă, foarte greu de su
portat şi pentru părinţi. Copiii sunt podoaba mi numai a părinţilor, ci
şi a Bisericii.
Brâncoveanu este sfânt şi prin. cei patru copii ai săi care au ajuns
mucenici. Li s-a tăiat capul în faţa tatălui lor ca să se lepede de credinţă.
De aceea, aceasta este o foarte mare îndatorire a voo,stră, o îndatorire
de căpetenie a familiei creştine, a familiei române. Fac un apel călduros
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la părinţi, la părinţii duhovnici, fiecare preot fiind un duhovnic, să ia
ioţi aminte că vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Nu se poate nimeni
apropia de Sfintele Taine cu asemenea păcate. Mai sunt şi celelalte pă
cate împotriva tineretului, care ii paşte azi, de aceea păziţi-vă copiii,
creşteţi-i în frica lui Dumnezeu, in respect pentru semeni, pentru ţară,
pentru neam, căci libertatea este frumoasă, dar libertatea prea mare nu
aduce întotdeauna bine. Ne spune însuşi Sfântul Apostol Pavel : «Căci
nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-1 voiesc, pe acela îl
săvârşesc» (Rom. 7, 19). învăţaţi-i să respecte principiile morale, pentru
că din Europa şi din lume ne vin, de multe ori, lucruri foarte vătămă
toare de suflet.
Acele legi pentru care noi am făcut intervenţie la Parlament şi la
Senat ca să nu se voteze ca lege cu cei care — vă amintiţi din Biblie
(Sodoma şi Gomora) — , Dumnezeu i-a pedepsit cu foc şi pucioasă, i-a
prefăcut în stană de piatră. Este păcatul cel mai greu. Doamne fereşte,
să se întâmple In lumea noastră românească aşa ceva, adică să se legi
fereze un păcat condamnat de învăţătura creştină. Păcatul există,
suferinţa există, nu putem să le ignorăm. Dar Biserica are, în feluritele
ei mijloace pastorale, leacuri pentru fiecare suferinţă sau păcat.
în. primul rând avem rugăciunea. în al doilea rând credinţa, in al
treilea rând bunătatea, în al patrulea rând milostenia, în al cincilea rând
Tainele Bisericii, în chip deosebit Spovedania care nu trebuie să lip
sească din viaţa creştinului şi, aşa mai departe, avem o întreagă posi
bilitate, un şir duhovnicesc foarte frumos pentru tineri, pentru creştinii
adulţi sau vârstnici, pentru oamenii de artă, pentru iubitori de muzică,
pentru creatori de opere literare. Cărui iubitor de muzică nu i-ar fi
plăcut corul nostru de astăzi, corul care ne-a cântat aşa de frumos ?
Găseşti asemenea cântări mai frumoase la adunările sectanţilor ? Nu
le găsesc mai frumoase decât aici. De aceea, Biserica răspunde la toate
dorinţele omului îr., general şi Ortodoxia este aceea care satisface omului
şi libertatea de gândire, şi toate capacităţile şi talentele sale.
De aceea, iubiţii mei, pentru a încheia acest cuvânt, care a abuzat
de răbdareai şi situaţia incomodă în care îl ascultaţi, aş vrea să mulţum^esc părintelui paroh, părintelui protopop, mai cu deosebire Dvs.,
credincioşilor, consiliului şi comitetului parohial din parohia aceasta,
pentru această frumoasă operă care va trece veacurile, a unui nou sfânt
lăcaş de rugăciune.
Fiecare dintre Dvs. sunteţi semnat acum în culoarea, în cărămida,
în zidirile acestei biserici. Să fiţi liniştiţi, să fiţi întotdeauna cu nădejdea
vie în Dumnezeu. Să mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat, să ne
rugăm împreună, cu atâţia preoţi aici, cu atâţia copii, cu atâţia tineri !
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Să fiţi fericiţi că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea şi fiecare
dintre Dvs. puteţi să împărtăşiţi celorlalţi aceste gânduri frumoase din
partea n.oastră.
Eu îl felicit pe părintele paroh Octavian Pârvu pentru că în
biserică, un cuvânt trebuie să fie faptă, pentru că citim in Sfânta
Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan : «Cuvântul trup s-a făcut»
(Ioan 1, 14).
Dacă rămânem numai la cuvinte, nu mai are valoare prezenţa
noastră, de aceea, trecând şi la fapte, eu îi acord părintelui paroh
Octavian Pârvu distincţia aceasta, cea mai mare a Patriarhiei noastre,
de purtător al Crucii Patriarhale. Această distincţie bisericească este
de la Prea Fericitul Patriarh Miron Cristea, Primul Patriarh al României
şi care se acordă în asemenea împrejurări, precum cele de astăzi, de la
sfinţirea bisericii din Boldeşti-Prahova.
Eu cred că atunci când înaintaşul meu, vrednicul de pomenire
Patriarhul Justinian a fost aici, i s-a dat părintelui paroh din vremea
aceea tot o asemenea distincţie.
Să o poarte cu sănătate părintele Pârvu până la adânci bătrâneţi !
Şi dacă va mai zidi vreo biserică, îi vom mai da încă o distincţie pa
triarhală ! Vrednic este !».
A vorbit apoi, P. C. Pr. Ilie Vasile, protopopul protoieriei Văleni,
care a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, înalt Prea
Sfinţitului Ioan al Kareliei şi Finlandei, celorlalţi oaspeţi pentru înălţă
toarele momente pe care le-au prilejuit credincioşilor din această parte
de ţară, prin oficierea unei slujbe atât de înălţătoare. P. C. Sa a spus,
între altele :
«Altarul de rugăciune, înălţat şi sfinţit astăzi, aici, la BoldeştiScăieni, capătă strălucire şi putere mântuitoare pentru toţi credincioşii
care îi vor păşi treptele, pentru a căuta reazem şi putere de înălţare
către dobândirea mântuirii, a împărăţiei lui Dumnezeu, la care ne duce
acest sfânt lăcaş, precum arca lui Noe pe valurile învolburate ale
potopului.
Va rămâne pecetluită pentru veşnicie această sfântă slujbă de astăzi,
precum şi cuvintele înalţilor noştri ierarhi., întâi&tătători ai Bisericilor
Ortodoxe din Finlanda şi România.
Va fi un îndemn pentru noi ca slujitori ai lud Dumnezeu, dar şi
pentru enoriaşi, de a respecta Sfânta Biserică, Sfintele ei slujbe, rân
duielile şi tradiţiile ei, de a avea credinţă curată şi statornică, de a o
înmulţi şi de a o face cunoscută copilaşilor noştri, pentru a o transmite,
peste veacuri., la generaţiile următoare».
Slujba de sfinţire a fost transmisă în întregime pe programul
«România-Oultural», iar o echipă a Televiziunii Române, de la redacţia
«Viaţa spirituală», a realizat un reportaj. Secvenţe de la acest moment

VIATA BISERICEASCA

93

duhovnicesc au fost surprinse şi de către o echipă de filmare de la
'Studioul naţionali «Sahia Film».
După amiază a fost vizitată mănăstirea Suzana.
Oaspeţii- aiu fost întâmpinaţi de părintele protopop Ilie Vasile, care
a rostit un cuvânt de întâmpinare, după care maica Singliitichia Marin a
prezentat oaspeţilor iistorilcul mănăstirii şi situaţia ei actuală, arătând
•cum vieţuitoarele de aici îmbină fericit munca şi rugăciunea.
A luat cuivântul, după aceea, Î.P.S. Arhiepiscop loan, care a spus :
«Este o binecuvântare pentru mine personal ea şi pentru însoţitorii
mei din Finlanda de a fi împreună aici, în aiceastă mănăstire. Cum ştim
ou toţii, mănăstirea es-te un loc special pentru rugăciune şi în acelaşi
tâmp un loc de muncă. în lumea de astăzi se pare că există din ce în
ce mai mult o tendinţă spre accentuarea părţii materiale a lucrurilor.
De aceea este foarte important pentru noi toţi că există oameni care se
dedică rugăciunii. Nu vă rugaţi doar pentru Dvs., dar vă rugaţi în acelaşi
timp pentru întreaga Biserică şi pentru toţi credincioşii şi chiar pentru
întreaga lume.
Nădăjduiesc că Dumnezeu vă va da putere să vă continuaţi această
viaţă în rugăciune. Şi de asemenea că vă veţi aminti în rugăciunile
voastre de fraţii credincioşi din îndepărtata Finlandă. Dumnezeu să vă
binecuvânteze pe toţi. Noi vă aducem salutările Bisericii noastre din
Finlanda.
Cu această ocazie trebuie să adaug că aduc cu mine şi o altă salutare
-şi anume din partea Consiliului ecumenic local al Bisericilor din Fin
landa. Circa 7 sau 0 Biserici din Finlanda sunt membre ale acestui
■Consiliu, cele mai importante fiind Biserica Luterană, Biserica Ortodoxă
şi Biserica Romano-Catolică.
Probabil, ştiţi că în Finlanda există o Biserică similară cu Biserica
reformată. Sunt preşedintele acestui Consiliu, pentru al doilea mandat
-aoum. întotdeauna' acest preşedinte era un episcop luteran. Deci sunt
primul preşedinte ortodox şi neluteran al acestui Consiliu ecumenic,
ceea ce înseamnă că Ortodoxia se bucură de preţuire din partea celor
lalte confesiunii din Finlanda. Şi aş vrea să spun că alegerea mea ca
preşedinte s-a făcut ca urmare a propunerii făcută de arhiepiscopul
luteran al Finlandei.
în acelaşi timp aş vrea să spun că în ultima vreme, Consiliul nostru
ecumenic a devenit şi mai ecumenic dintr-un anumit punct de vedere,
înainte secretarul general era întotdeauna luteran şi anul trecut am
ales pe acest post de secretar un baptist. El reprezintă acolo o Biserică
destul de mică şi de asemenea reprezintă şi minoritatea de limbă suedeză
din Finlanda. Şi aş putea să spun că acum dominaţia luterană nu mai
este a.şa puternică cum era înainte. Probabil că între timp, şi noi am
devenit mai deschişi ceea ce este deosebit de important.
Prea Fericitul Teoctist s-a referit deja la acest lucru aici şi anume
activitatea şi lucrarea spre realizarea unităţii. Ştim cu toţii că aceasta
este dorinţa lui Hristos aşa cum Sfintele Evanghelii ne-o mărturisesc,
iar Biserica Ortodoxă a avut unitatea creştină mereu ca temă principală,
îi sunt recunoscător Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist că a făcut
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posibilă această viiziltă pe care o facem în România. Şi mă rog lui Dum
nezeu pentru o bună colaborare şi înţelegere între Bisericile noastre !».
După popasul de la mânăstirea Suzana, a fost vizitat centra-l ecu
menic de la biserica reformată «Casa Speranţei» din Braşov, unde
oaspeţii au fost întâmpinaţi de dl. Antal Ferencz, episcop-vicar reformat
de Cluj, şi de pastorul Miklos Mene&sy. Au avut loc scurte convorbiri,,
în care s-au subliniat bunele relaţii între Biserica Ortodoxă şi cea Pro
testantă din Finlanda, ca şi între Bisericile din România, după care1
s-au dat scurte declaraţii de presă.
Seara, oaspeţii a>u poposit la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâm
băta de Sus, unde au fost întâmpinaţi de către Î.P.S. Mitropolit Antonie:
al Ardealului, Maramureşului şi Crişanei, şi de soborul mănăstirii, având
in frunte pe cei doi stareţi : P. Cuv. Veniamin Tohăneanu (onorific) şi
P. Cuv. Irineu D-uvlea (în funcţiune).
In noua biserică., zidită în cinstea Adormirii Maiicii Domnului şi a.
(Sfinţilor martiri Brâncoveni», înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie
s-a adresat înalţilor oaspeţi, rostind urmăitoatrea cuvântare :
«Iată, Prea Fericite Părinte Patriarh, că a trecut o perioadă de
timp când, în cursul anului trecuit, la sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului, împreună ou Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Constan-tinopolului, aţi săvârşit sfinţirea acestei mănăstiri.
Ne bucurăm foarte mult că s^a ivit prilejul să veniţi din nou în
această mănăstire şi să aduceţi aici şi pe înalt Prea Sfinţitul Ioan,
îndrăznesc să spun, vechi prieten al Bisericii noastre şi de ce să n-o
spun, vechi prieten şi al meu, fiindcă pe lângă faptul că l-am vizitat
de multe ori acasă, am lucrat mult împreună în Consiliul Ecumenic al
Bisericilor şi apoi, în 1983, înalt Prea Sfinţia Sa a mai1 fost aici, la
Sâmbăta.
Sperăm să observe că tot ceea ce vede astăzi este altă Sâmbătă
decât aceea pe care a văzut-o în 1983. Am bucuria să-l reamintesc înalt
Prea Sfinţitului că atunci- eu am hirotonit preot pe părintele Teofil, iar
înalt Prea Sfinţia Sa l-a făcut diacon pe actualul stareţ al mănăstirii,
Irineu Duvlea. Şi iată că tânărul diacon de atunci- este astăzi arhi
mandritul Irineu, stareţul mănăstirii, ou care încercăm să ducem mai
departe lucrarea de desăvârşire, de zidire a acestei mănăstiri, şi ţin să
Vă spun că, prinitre altele, atunci când veţi mai veni, Vă vom primi
aici, probabil în.tr-o biserică pictată. E -una dintre lucrările care ne
aşteaptă. Deci de la ultima vizită a înalt Prea Sfinţiei Voastre la noi,
a apărut această -mănăstire zidită din nou, bineînţeles cu excepţia
bisericii din centrul mănăstirii.
Când aţi fost aici era iarbă peste tott în jurul bisericuţei mici brâncoveneşti şi iată acum vă întâmpină o mănăstire, albă, frumoasă. Am
aprins ieri, în cinstea vizitei Prea Fericirii Voastre şi a înalt Prea
Sfinţiei Voastre, toate luminile, care să scoată în evidenţă albul mănăsti
rii şi am făcut şi ceva mai mult. O să vedeţi când o să ieşiţi afară, am
aprins şi Luna !
Mănăstirea s--a zidit cu greu-, dar şi cu îndrăzneală, fiindcă s-a făcut
în vremuri destul de grele, şi pentru Biserica noastră şi pentru ţara
noastră, în vremea dictaturii ; iar noi am început zidirea cu îndrăzneală,
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pretextând cu facem altceva decât o mănăstire. De pildă această sală
era prevăzută să fi;e sală de expunere de bunuri de patrimoniu : cărţi,
icoane etc. Altarul de aici era asouns prinltr-un zid de cărămidă ca să
nu se prindă autorităţile de atunci că faicem o biserică.
Urma să aşteptăm să se termine ou dictatura ea să dăm peretele
jos şi să apară al tainul. Ceea ce s-a şi întâmplat ! A doua zi după revo
luţie părinţii au dat jos zidul şi au instalat, provizoriu deocamdată, un
iconostas. Vom avea desigur altul, care îşi va păstra caracterul pe care-]
vedeţi, adică va fi, probabil, primul iconostas din România cu icoane,,
pictate pe sticlă, de către călugării din această mănăstire.
Putem deschide şi acolo în spate ! Dacă priviţi cu atenţie, locul
este gata ! Acolo e mascat cafasul, care e deja executat ! Cum vă spun,
am lucrat aici cu bună ştiinţă că facem o mănăstire, deşi spuneam
tuturor celor care veneau aici să facem o sală de patrimoniu.
Dacă ar fi avut ochi ar fi văzut că am făcut până şi găurile conice
care nu erau pentru o sală de expoziţii. Acolo sunt nişte ulcioare, nişte
utcicare pentru multiplicarea vocii. Se observă de altfel ce bine e stu
diată construcţia, ca de altfel -toată mănăstirea. Şi trebuie să vă spun cu
bucurie, Prea Fcriicite Părinite Patriarh că, aşa cum bănuiam încă de
atunci, rugăciunile care se fac în această biserică — deşi există la noi
în ceea ce priveşte monahismul bărbătesc o secetă — , totuşi sunt mulţi
care vin la această mănăstire. Este, aşadar, o revărsare de tineri monahi,
c-cea ce vrea să spună că, adică, aici, la Sâmbăta, avem vocaţii. Aş zice
că, iată, toţi aceşti tineri pe •care-i vedeţi, majoritatea dintre ei au venit
numai de la sfinţire încoace şi au ajuns la numărul de aproape cincizeci.
Aşa încât acum se pune problema să-i selecţionăm pe cei care vin şi nu
să deschidem porţile oricui.
Vă mulţumim pentru această vizită, Vă mulţumim că aţi programat
şi Sâmbăta în itinerariul înalt Prea Sfinţiei Voastre.
Bine aţi venit sănătoşi !».
A luat, apoi, cuvântul înalt Prea Sfinţitul Ioan al Kareliei şi Fin
landei, care a spus următoarele :
«Este un moment foarte important din viaţa mea, pe care aş dori
să-l afirm acum. Îmi amintesc foarte bine de vizita mea aici în 1983r
când ne-am rugat şi am săvârşit aici o slujbă, chiar în aer liber. A fost
un moment foarte important.
Mii şi mii de credincioşi au participat atunci la slujbă. De câte ori
nc întâlneam cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie în ultimii ani,,
ne spunea despre progresul care se făcea aici cu clădirea mânăstirii.
Iar anul trecut am aflat din mărturia dată de Sanctitatea Sa, Patriarhul
Ecumenic, despre ceea ce s-a realizat aici.
Imediat după vizita în România, Patriarhul Ecumenic a venit în
Finlanda pentru o scurtă vacanţă. Şi ne-a spus despre minunata expe
rienţă pe care a trăit-o aici şi cât de adânc a fost impresionat. Şi mi-aduc
aminte că anul trecut, când s-a discutat despre posibila mea vizită în
România, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a stăruit pentru in
cluderea în program şi a vizitei la Sâmbăta de Sus.
Prea Fericitul Patriarh, cu înţelepciune şi ou amabilitate, a inclus
această mănăstire în program. De asemenea, sunt foarte bucuros să văd,
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după atâţia ani, pe tânărul monah pe care l-am hirotonit ca diacon şi
să constat că a făcut un progres real în treptele de slujire a Bisericii.
în această dimineaţă când Prea Fericitul Patriarh a tâmosit o
biserică importantă, mi-am dat seama că există o mare speranţă pentru
viitorul credinţei şi al Bisericii.
înalt Prea Sfinţia Voastră, Vă asigur că şi acum, când am păşit in
această sfântă mănăstire, am putut remarca un semn şi o mărturie a
vieţii şi speranţei duhovniceşti.
Dumnezeu a binecuvântat aşa de bogat şi rodnic Biserica Ortodoxă
Română. Şi intr-adevăr am văzut mărturii atât de convingătoare într-o
singură zi. Şi sunt aşa de bucuros să vorbesc ortodocşilor din Finlanda,
despre realizările deosebite de aici, din România.
într-adevăr, după libertatea câştigată în ultimul timp în România
este acum mai posibil decât în trecut pentru Prea Fericirea Voastră,
pentru Înalt Prea Sfinţiile şi pentru Sfinţiile lor, membrii Sfântului
Sinod, pentru tot clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, să-şi
afirme credinţa şi slujirea în Sfânta Biserică. Şi aş dori să mai adaug
ceva. Suntem acum într-o mănăstire. înalt Prea Sfinţitul Antonie a men
ţionat despre acest semn încurajator al vocaţiei mănăstireşti pentru
călugări şi într-adevăr consider că este ceva plin de speranţă. Eu însumi
sunt călugăr ; deşi episcop finlandez sunt călugăr «grec» pentru că eu
aparţin frăţiei Sfintei mănăstiri a Sfântului Ioan Evanghelistul din
Patmos. Şi tocmai în calitatea mea şi de călugăr, mă bucur aşa de mult
să văd că înfloreşte viaţa monahală în această sfântă mănăstire de sub
conducerea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie şi a Prea Cuviosu
lui arhimandrit Irineu.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi !».
în încheierea festivităţii oficiale de primire a înalţilor oaspeţi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit următoarea cuvântare :
«Atât de frumoase sunt momentele din seara aceasta, aici, la
mănăstirea Sâmbăta de Sus şi atât de frumos au vorbit Înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit Antonie şi înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan,
încât foarte greu s-ar mai putea adăuga ceva. Totuşi, luând drumul
amintirilor legate de lucrările de aici, mă gândeam la vremea când
înalt Prea Sfinţitul Antonie a început zidirea acestui sfâv.,t aşezământ
pe terenul liber din jurul bisericii brâncoveneşti şi cum Dumnezeu a
rânduit să apară în jurul ei, ca prin minune, o astfel de mănăstire, în
ţara noastră şi unică în Ortodoxie, pe măsura domnitorului martir Con
stantin Brâncoveanu. Spun aceasta pentru toţi cei care, în afară de
părintele stareţ Veniamin şi părintele Teofil, nu mai ştiu ce era aici în
crdi ’5Q, când am cunoscut eu mănăstirea Sâmbăta şi de care m-am
legat v.espus de mult. Părinţii de atunci, ca părintele arhimandrit Ioan,
părintele arhimandrit Serafim, trecuţi de mult la cele veşnice, ca şi
mitropolitul Nicolae Bălan, toate aceste chipuri fac parte din fiinţa şi
spiritualitatea neamului românesc.
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Aşa cum fiecăruia ne-au fost şi ne sunt scumpe mănăstirile în care
am intrat când, «am părăsit lumea» şi ne-am dăruit slujirii lui Dum
nezeu, cum sunt mănăstirile din. jurul Botoşanilor sau din ţinutul Neam
ţului, mănăstirea aceasta, Brăncoveanu, n-a mai fost absentă pentru
mine şi din viaţa mea, începând din anii ’50. în multe rânduri, cu pă
rinţii de aici, cu părintele arhimandrit Ioan, de atunci, am urcat muntele
până sus, pe creasta cu zăpadă, la cota numită «La fereastră». Ajuns
«La fereastră», priveşti nestânjenit ţinutul Argeşului, iar dincoace ţi
se aşterne la picioare ţara Făgăraşului. îmi amintesc că de câte ori am
fost acolo, am simţit măreţia lui Dumnezeu. De câte ori urci «La fe
reastră», de atâtea ori vezi mai frumos şi în alt chip mănăstirea lui
Erăncoveanu şi măreţia lui Dumnezeu, încât poţi rosti împreună cu
psalmistul: «Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate ou înţelep
ciune le-ai făout!» (Psalm 103, 25).
Aşadar, mănăstirea de aici, cum am auzit din cuvântul înalt Prea
Sfinţitului Antonie, este rezultatul multor ani de trudă. înalt Prea
Sfinţitul Antonie n.e vorbea de multe ori despre începutul lucrărilor şi
despre strategia pusă la cale de Î.P.S. Sa. Şi de fiecare dată, când îl
ascultam mă gândeam la jocurile de copii. De multe ori copiii, în ne
vinovăţia lor, construiesc neîncetat, construiesc fel de fel de castele din
nisip pe malul mării. Uneori săvârşesc şi sfinte taine, aşa cum ştim şi
din vieţile Sfinţilor Părinţi, de exemplu Sfântul Atanasie cel Mare, care
ne vorbeşte de copiii care se jucau «de-a botezul».
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie, cu trecutul său monahal,
sănătos şi cu puterea sa de imaginaţie şi de creaţie rar întâlnite, cu
voinţa sa de asemenea, foarte dârză, a încercat prima dată un fel de
joc de imagini, de real şi de ireal, întrezărind, în, gândirea sa de atunci,
imaginea unei asemenea opere de dimensiunea mănăstirii de acum. Este
ca un vis acum împlinit, pe pajiştea pe care, altădată, părinţii veneau
noaptea, la utrenie, de la locurile lor şi unde se întâlneau câteodată
chiar şi cu câte un urs. De la acel stadiu şi până acum, când vedem
zidurile strălucind de prospeţime, s-a parcurs un drum anevoios, dar
rodnic.
Când am fost la sfinţire, anul trecut, m-au frământat o mulţime
de gânduri, dar în prezenţa delegaţiei oficiale care era la un nivel aşa
de înalt nu puteam să-mi mărturisesc toate aceste gânduri care privesc
un trecut atât de dureros şi chiar dramatic.
Numai un om de talia Înalt Prea Sfinţitului Antonie care a început
să se joace cu proiectele, cu planurile, cu imaginaţia, cu realul şi cu
irealul, în acelaşi timp a putut continua şi lucra sub această prigoană
B.O.R. — 7
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nemaiîntâlnită în istoria omenirii, a unei prigoane ateiste militante. Nu
puteai atunci să-ţi ascunzi nici gândul, ţi-era frică de gândul tău, îţi
era teamă de planurile care nu erau cunoscute decât de tine însuţi, şi se
părea că un oarecare, un necunoscut din faţa ta, ţi-a descoperit gândul
şi eşti gata să fii trimis la un interogatoriu nesfârşit, apoi chiar în tem
niţă. Desigur, acum este foarte interesant capitolul acesta de frământări,
de visare, de credinţă şi nădejde, de îndoială şi stare nesfârşită de
temeri pe care le-a avut Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie pentru
a ajunge la ceea ce vedem cu toţii şi ceea ce va mai fi pentru viitor,
pe care tot dânsul le urzeşte şi le ţese. Vor veni toate, pentru că toate
s-au făcut cu credinţă în Dumnezeu, cu ajutorul Maicii Domnului.
Viitorul, cei ce vor veni după noi, vor da multe interpretări modului
in care s-au înfăptuit asemenea lucrări în dictatura comunistă. Toate
marile opere de artă, de arhitectură din lume, moştenite de omenire, au
dobândit tălmăciri şi explicaţii cu totul altele decât cele petrecute în
realitate. Dar ele au rămas tot frumoase şi de valoare, pentru frumu
seţea lucrului în sine, pentru trăinicia operei în sine.
Revenind la această ctitorie, privesc ceata părinţilor, a fraţilor tine
rei şi aş aşeza-o în rândul acestor ani de păstorire a Înalt Prea Sfinţitu
lui Antonie ca pe o agonisită a sa. Mi se pare că această ceată de fraţi
tineri şi hotărâţi a urma pe Hristos în viaţa monahală ar fi pe măsura.
acestei împliniri brâncoveneşti, care, acum întrupată, îi aşteaptă pe ei.
Această lucrare de formare a tinerilor şi de a-i statornici aici în ascul
tare, este, de asemenea, mare şi uriaşă pen,tru viitorul sfântului lăcaş
monahal, şi în această strădanie e nevoie de aceeaşi imaginaţie, de ace
eaşi răbdare, de aceeaşi stăruinţă. Se pare că suntem însă neputincioşi.
Se constată că în ceea ce priveşte mănăstirile de călugări există mai
puţină vocaţie pentru monahism, decât în ceea ce priveşte mănăstirile
de maici, /iş vrea să spun,, însă, că nevoia de duhovnici este şi mai
mare. Pentru aceasta aş dori să vă rog pe Prea Cuvioşiile Voastre, pă
rinte Veniamin, părinte Teofil, să puneţi in lucru toată măiestria de
care este capabil un duhovnic ortodox, şi mănăstirile noastre au duhov
nici remarcabili, pentru ca aceste cărămizi vii care le aveţi aici să devină
t melii trainice, asemenea celor puse la zidirea şi înălţarea minunatei
ir.cintc şi a paraclisului din faţa noastră. Împreună cu părintele stareţ
irineu, prea cuvioşiile voastre, veţi izbuti ca lucrarea de modelare du
hovnicească să fie folositoare pentru sfânta noastră Ortodoxie.
Trebuie să fim cu luare aminte noi, fiii şi fiicele Bisericii strămo
şeşti. Vremurile sunt de aşa fel încât ne aflăm în situaţia de a fi cer
nuţi precum grăul, cum spune însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. De
accea stăruie şi Sfântul Apostol Pavel, zicând : «Fiţi treji, privegheaţi.

VIAŢA BISERICEASCĂ

99

Potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu, răcnind căutând pe cine
să înghită» (I Petru 5, 8). Ţinta diavolului este îndreptată spre sluji
torii Bisericii, preoţi şi monahi, pentru că ei sunt cei ce-L slujesc pc
Hristos şi cei ce călăuzesc credincioşii pe calea mântuirii. Dar satana
ia diferite forme şi chiar uniforme, iscodeşte fel de fel de idei, unele
mai curioase decât altele pentru a rătăci minţile oamenilor şi a-i atrage
în diferite chipuri în laţurile sale pierzătoare de suflete. Nu-i de mirare
că ierarhi, călugări, călugăriţe suntem supuşi unei cerneri; trecem prin
capcane bine pregătite de diavolul sau de slujitorii lui, care pândesc
azi tineretul ţării noastre, care pândesc copilaşii ţării noastre, pândesc
credincioşii, ademenindu-i cu ajutoare materiale, adunări, cărţi şi
altele. Aceşti lupi îmbrăcaţi în blănuri de oaie se prezintă ca evanghe
lişti, predicatori, gânditori, filosofi cu cele mai periculoase şi minci
noase sisteme de gândire şi practici spre dezbinarea credinţei strămo
şeşti şi a unităţii, păstrate de veacuri cu jertfe şi sfinţenie.
Văzăndu-vă cât de tineri sunteţi, iubiţi fraţi de mănăstire, încon
juraţi de credincioşi de asemenea foarte tineri, vă îndemn cu aceleaşi
cuvinte ale Sfântului Apostol Petru : «Staţi împotriva ispitelor şi pă
catelor ; fiţi tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe le îndură şi
fraţii voştri care sunt în lume» (I Petru 5, 9).
Toţi avem nevoie de dragostea şi rugăciunile credincioşilor, ale
tinerilor, ale copiilor, care ne-au oferit la sosire flori, aducând cu ei
curajul şi hotărârea de a apăra credinţa, fiecare după măsura sa, toţi,
cler şi credincioşi.
Vă aflaţi aici, un mănunchi de credincioşi şi credincioase, care
aveţi la inimă valoarea sfaturilor evanghelice recomandate de Sfântul
Apostol Pavel, care au rodit şi au înălţat această mănăstire. De altfel,
fiecare familie creştină are menirea să cultive în sânul ei aceleaşi vir
tuţi ca la mănăstire : lepădarea de sine, fecioria şi ascultarea. Aceeaşi
ascultare, aceeaşi iubire, aceeaşi înţelegere şi aceleaşi virtuţi sunt re
comandate de Biserică şi familiei creştine, ridicând-o la aceeaşi desă
vârşire ca şi viaţa monahală. Toate sunt rânduite atât de frumos în
Biserică încât familia este numită de Sfinţii Părinţi ca «biserica cea
mică», «biserica de-acasă». Aici se săvârşeşte neîncetat virtutea, dra
gostea, înţelegerea, naşterea de fii şi celelalte forme de vieţuire şi
înaintare către învierea cea de obşte.
Iubiţi părinţi şi fraţi,
Sunt bucuros să revăd în această mănăstire, cum spuneam, atâţia
fraţi ai obştei, fapt care îmi dă putere în ascultarea pe care eu o am ca
Patriarh. Ştiu că eu sunt cel din urmă la rugăciune. Rugăciunea mea
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este foarte puţină pentru că solicitările sunt atât de numeroase şi atât
de grele, dar ştiu că în mănăstiri se roagă cineva şi pentru mine şi
pentru membrii Sfântului Sinod.
Ştiu că în fiecare familie creştină, de asemenea, se roagă cineva,
aşa cum ne-au înconjurat astăzi miile de credincioşi prezenţi la târnosirea bisericii noi din parohia Boldeşti-Prahova. Când copiii, in număr
impresionant, cu flori în braţe ca o pajişte uriaşă ne-au întâmpinat de
dimineaţă cu cântarea «Hristos a învia t!», toţi cei prezenţi au trăit
momente de emoţie.
Cântarea de biruinţă a acestor copii are darul să ne încurajeze, să
ne spună că poporul român, ţara noastră, lumea întreagă nu este sor
tită morţii, ci învierii şi nemuririi. împreună cu Înalt Prea Sfinţitul Ioan
cl Finlandei am slăvit pe Dumnezeu şi am văzut cum se petrece renaşte
rea spirituală a poporului nostru românesc.
Mă bucur iarăşi, iubiţi fraţi, că aţi rămas statornici în jurul înalt
Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie, că visul de odinioară şl munca sa
s-au împlinit atât de durabil. Iată că din acel vis de atunci n-aţi lipsit
frăţiile voastre şi nu veţi lipsi niciodată din dragostea sa şi a noastră.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă ajute, cu sănătate, pace şi cu
fericire duhovnicească. ((Hristos a în v ia t! Amin
Luni, 23 mai 1994, oaspeţii s-au închinat şi în biserica veche a
ctitoriei Brâncoveanu, au vizitat mănăstirea, noua sală modernă şi spa
ţioasă de conferinţe, după care au semnat în cartea de aur.
De la mănăstirea Brâncoveanu, oaspeţii s-au îndreptat spre Sibiu,
unde s-au bucurat de o călduroasă primire în catedrală, în reşedinţa
mitropolitană şi la Facultatea de teologie ortodoxă. în catedrala arhi
plină, unde erau de faţă credincioşi, profesori şi studenţi teologi, repre
zentanţi ai autorităţilor locale, s-a săvârşit Te Deum-ul cu polihroniu,
după care, salutând prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
a înalţilor oaspeţi finlandezi, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie,
a spus :
«Catedrala mitropolitană din Sibiu trăieşte azi momente de mare
bucurie duhovnicească. Acestor momente le dau strălucire distinşii
noştri oaspeţi care păşesc pe aceste meleaguri transilvane pentru a le
da binecuvântare şi strălucire.
Biserica Ortodoxă soră a Finlandei este prezentă aici prin întâistătătorul ei, însoţit de doi vrednici slujitori ai Ortodoxiei pe pământul
îndepărtat unde a odrăslit ‘Evanghelia Mântuitorului Hristos.
îl cunoaştem per înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan al Kareliei
şi întregii Finlande, de mai multă vreme, pentru că împreună am făcut
parte din mai multe comitete şi comisii internaţionale. în plus, oaspe
tele nostru a mai vizitat Sibiul prin 1983, când a făcut şi atunci un
popas la mănăstirea Sâmbăta, unde ne-a făout bucuria de a hirotoni
un tânăr monah în treapta de diacon, care a devenit, între timp, arhi
mandrit şi stareţul mănăstirii.
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Aseară l-am primit pe Prea Fericirea Sa şi pe înalt Prea Sfinţitul
loan la mănăstirea Sâmbăta, îmbrăcată astăzi în cu totul 'alt strai decât
în 1983. Oaspeţii noştri au găsit de data aceasta o mănăstire completa
mente nouă, zidită din temelii, în condiţii vitrege, dar, cu toate acestea,
s-a realizat o mănăstire de mare frumuseţe, pe oare am avut bucuria
de a o sfinţi anul trecut, ou un prilej oferit tot de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, care a oficiat sfinţirea împreună ou un alt oaspete :
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic de la Constantinopol... La o sfinţire de mănăstire voievodală nu mai fusese în Româ
nia un patriarh ecumenic de la 1517 când domnitorul Neagoe Basarab
a invitat pe patriarhul Teolipt al Constantinopolului la sfinţirea
mănăstirii de la Curtea de Argeş...
Sfinţirea mănăstirii de la Sâmbăta s-a întâmplat la un an după
declararea îui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi ca martiri şi sfinţi
ai Ortodoxiei, fiind introduşi în calendar, întrucât au murit pentru apă
rarea ţării şi a credinţei lor ontdoxe».
In continuare, înalt Prea Sfinţitul Antonie a oferit oaspetelui date
în legătură ou Mitropolia Ardealului, spunând : «N-am putea să stabilim
un an al înfiinţării ei. Am putea zice mai degrabă că Mitropolia Ardea
lului a existat dintotdeauna. Nu ne-au rămas prea multe dovezi în aoestt
sens pentru că Transilvania a fost supusă multor năvăliri şi năvălitorii
le-au distrus transilvănenilor multe biserici şi documente. în orice caz,
cel mai vechi nume de mitropolit a fost descoperit pe un perete de bise
rică mănăstirească, la Râmeţi, fiind vorba de Ghelasie, de la sfârşitul
secolului al XlV-lea. Mitropolia ortodoxă de aici' a durat până la 1700,
când catolicii au desfiinţat-o, pretinzând o vreme că toată Transilvania
a trecut de la Ortodoxie la o altă credinţă. în realitate însă, Ortodoxia
a rămas aici mai vie ca oricând, întmcât, în ciuda faptului că habsburgii
au distrus cu 'tunul, sau le-au dat foc, peste 150 de mânăstiri şi biserici,
multe din lemn, ei n-au reuşit să distrugă şi să ardă credinţa din sufle
tele românilor. Ortodoxia a continuat să rămână, încât, la 1761, li s-a
permis din nou românilor din Transilvania să aibă un episcop ortodox,
dar care din păcate n-a fost român, ci sârb. Multă vreme li s-au impus
românilor transilvăneni, episcopi străini. Abia în secolul al XlX-lea este
ales un episcop român, în persoana lui Vasile Moga, iar după el a venit
Andrei Şaguna, considerat de toaită lumea cel mai mare ierarh al
Transilvaniei şi care a rectitorit Mitropolia la 1864. Urmaşii lud au zidit
această catedrală, după ce el însuşi a plănuit-o, dar n-a mai apucat să-şi
vadă planul realizat».
înalt Prea Sfinţia Sa a arătat apoi că pot fi sesizate, în arhitectura
catedralei elemente împrumutate de la Sfânta Sofia din Oonstantinopo1,
faptul acesta datorându-se lui Miron Cristea, primul patriarh al Româ
niei, care în calitatea Sa anterioară de asesor consistorial la Sibiu, a
recomandat ca model catedrala Sfintei Sofii.
Referindu-se din nou la mitropolitul Şaguna, înalt Prea Sfinţitul a
subliniat meritul deosebit al acestuia de a fi făcut din Mitropolia
Transilvaniei un fel de guvern pentru românii de aid, care se aflau sub
stăpânire sitrăină. El i-a dait Mitropoliei o constituţie care a fost «Regula-
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menitul organic» în care se prevedea participarea şi a laicilor la condu
cerea treburilor bisericeşti (proporţia laicilor în forurile de conducere
ale Bisericii este de 2/3), astfel încât, întreg poporul credincios să se
implice în administrarea treburilor bisericeşti.
După ce a trecut în revistă şirul mitropoliiţilor care au urmat după
Şaguna, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a oferit date concrete
privind viaţa bisericească de azi a Mitropoliei Ardealului. «Avem 630 de
parohii — a arătat I.P.S. Sa —-cu mai mulţi preoţi şi diaconi. Avem şi
o şcoală teologică, veche de peste 200 de ani, care, după Revoluţie, a
devenit Facultate de teologie, cu trei ramuri, în fapt trei facultăţi, in
strânsă legătură între ele : ramura pastorală, menită să pregătească
viitori preoţi ; ramura Teologie-litere, menită sa pregătească viitori pro
fesori de religie şi de alte discipline ; ramura de Teologie-asistenţă
socială, menită să pregătească personal care să pună din nou în valoare
activitatea filantropică a Bisericii, dedicându-se slujirii bolnavilor, săra
cilor, celor aflaţi în nevoi».
Completând tabloul vieţii bisericeşti din Arhiepiscopia Sibiului,
Î.P.S. Antonie a menţionat existenţa celei mai vechi publicaţii bisericeşti
cu apariţie neîntreruptă din ţara noastră •— «Telegraful român», a «Re
vistei teologice» şi a «îndrumătorului pastoral misionar». S-a referit la
tipografia eparhială existentă tot din vremea lui Şaguna, dar moderni
zată şi retehnologizată în ultimii ani, între altele şi cu concursul Episco
piei Evanghelice de la Sibiu. «Dânşii ne-au ajutat, a precizat I.P.S. Sa,
să aducem printr-o firmă din Viena, maşini tipografice, iar noi le-am
dat. în schimb ajutoare pentru restaurarea «Bisericii Negre» din Braşov».
Un sector aparte la care s-a referit apoi I.P.S. Antonie este cel so
cial, arătând că la Sibiu a fost organizat un fond filantropic eparhial,
din care sunt ajutaţi, în special cu medicamente, bolnavi lipsiţi de
mijloace materiale.
I.P.S. Sa a vorbit în continuare despre construirea de noi bisericii,
precizând că înainte de Revoluţie au fost construite 10 biserici, iar în
prezent s-a ajuns la 24 de biserici noi. S-a trecut şi la refacerea unora
dintre mănăstirile dărâmate de habsburgii catolici, aşa încât au fost
reînălţate pe raza eparhiei' 15 mănăstiri şi schituri. «Ridicarea acestora
aparţine credincioşilor, jertfelniciei şi credinţei lor ortodoxe puternice».
Adresându-se credincioşilor români, I.P.S. Antonie a arătat că Bise
rica Finlandei, al cărei întâistătător este I.P.S. Ioan, este a doua ca
mărime din acea ţară, după Biserica luterană.
I.P.S. Antonie a încheiat mulţumind Eminenţei Sale, Christoph
Klein, reprezentanţilor prefecturii, primăriei, învăţământului, armatei,
pentru participarea la primirea înalt Prea Sfinţitului Ioan al Kareliei şi
întregii Finlande.
A luat, apoi cuvântul înalt Prea Sfinţitul Ioan al Kareliei şi Finlan
dei, care a spus :
«Este o zi mare din viaţa mea pentru această ocazie pe oare o am,
sa vizitez încă o dată acest frumos oraş — Sibiul. Primirea entuziastă,
cin suf.et, a clerului şi credincioşilor sibieni este pentru mine o dovadă
feerie clară a dragostei Bisericii Ortodoxe Române, pentru Biserica
O nodcic din Finlanda. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a vor
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bit atât de încurajator despre Biserica noastră din Finlanda, iar pe de
altă parte aş dori să precizez că am şi un motiv special pentru a-i mul
ţumi înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie penitru aceste cuvinte
calde pe care mi le-a adresat.
Sunt foarte bucuros să confirm şi eu că există legătuiri mai vechi şi
personale între mine însumi şi Biserica lo-cală din această mitropolie.
In timpul acestei scurte vizite în România am fost bucuros să constat un
semn real al vieţii şi al speranţei pentru Biserica creştină. Şi aceste
semne ale vieţii şi ale speranţei sunit aşa de vizibile în România, dar nu
numai, şi în mod special pot afirma că noi trăim într-o parte a lumii
unde Bisericile creştine se bucură de noi posibilităţi şi de noi perspec
tive, iar aceste noi posibilităţi implică şi noi responsabilităţi. Multe Bise
rici au aşa de multe sarcini de îndeplinit astăzi încât trebuie să depună
eforturi considerabile pentru împlinirea lor. în acelaşi timp aceste posi
bilităţi, care se oferă tuturor Bisericilor Ortodoxe din diferite părţi ale
lumii, presupun continuarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare.
O cale sigură de dezvoltare este aceea a vizitelor. în felul acesta ne
putem întâlni reciproc şi ne putem încuraja în toate problemele care
apar şi cu care se confruntă viaţa Bisericilor noastre.
Această vizită în România o interpretez ca un prilej deosebit pentru
a întări relaţiile dintre Bisericile noastre. în acelaşi timp aş dori să spun
că pentru mine personal şi pentru cei ce mă însoţesc este o întâlnire
duhovnicească personală, deosebită. Posibilităţile şi oportunităţile dvs.
sunt în celaşi timp o încurajare pentru noi, cei care venim din îndepăr
tata ţară a Finlandei.
De aceea dorim ca aceste raporturi strânse dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Ortodoxă din Finlanda să se dezvolte şi mai mult.
Referitor la reprezentanţii sau conducătorii bisericeşti neortodocşi care
sunt aici, aş dori să aduc salutul Consiliului ecumenic al Bisericilor din
Finlanda. Pentru a doua oară îndeplinesc mandatul de preşedinte al Con
siliului ecumenic al Bisericilor din ţara mea. în acest Consiliu există
cooperare între Bisericile Luterană, Ortodoxă şi Catolică ; în ciuda dife
renţelor dintre noi încercăm să dăm mărturie comună din punct de
vedere creştin. în numele acestei mărturii comune, vă adresez un salut
din partea Consiliului ecumenic al Bisericilor din Findanda. Apreciez în
mod deosebit prezenţa autorităţilor locale aici şi prezenţa credincioşilor
din acest oraş.
Văd în prezenţa dvs., a tuturor, aici, mărturia dragostei pe care o
aveţi pentru Biserica Ortodoxă, a dragostei pe care o aveţi pentru Bise
rica finlandeză».
în încheierea festivităţii de primire din catedrala mitropolitană din
Sibiu a luait cuvântul Prea Fericitul Părintre Patriarh Teoctist, care a
rostit următoarea cuvântare :
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Antonie,
Iubiţi credincioşi, dragi tineri,
«Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei
necredincioşi» (II Cor. 6, 14).
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Îmi va stărui încă mult timp în amintire vizita de anul trecut, din
această catedrală mitropolitană din Sibiu, împreună cu Sanctitatea Sa,
Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I. Ca şi astăzi, bolţile acestei catedrale
au răsunat şi atunci de frumuseţea imnelor şi a cuvântărilor inspirate
prin care I.P.S. Mitropolit Antonie, clerul şi credincioşii au întâmpinat
delegaţia Patriarhiei Ecumenice. Sunt deosebit de recunoscător, în primul rând lui Dumnezeu că aceste întâlniri — cum este şi cea de astăzi,
cănd aţi primit binecuvântarea I.P.S. Ioan, Arhiepiscopul Kareliei şi a
toată Finlanda, aduc şi au adus spor duhovnicesc în viaţa credincioşilor
şi Bisericii noastre.
Iubiţi credincioşi,
De data aceasta l-aţi văzut şi l-aţi ascultat, predicîndu-vă, pe
întâistâtătorul Bisericii Ortodoxe din Finlanda. Ortodoxia din partea cea
mai de nord a continentului nostru, Biserica Ortodoxă din Finlanda este
o Biserică mică după numărul de credincioşi, dar autonomă şi naţională,
aşa cum este şi Biserica Luterană Finlandeză. Cu prilejul unei călătorii
m ţara miilor de lacuri :— cum mai este numită uneori Finlanda —• am
admirat ataşamentul credincioşilor arătat Bisericii, care prin cei patru
ierarhi ai ei desfăşoară o remarcabilă activitate culturală şi misionară,
însuşi I.P.S. Ioan, Intăistătătorul ei, ca teolog profund al Ortodoxiei ecu
menice, participă constant la diferitele conferinţe, simpozioane şi întâl
niri ortodoxe şi creştine, în general. Am putea afirma că, prin aportul
ci teologic, social şi misionar, Biserica Finlandeză se străduieşte să
păstreze neştirbită dreapta credinţă, să fie prezentă în societatea fin
landeză cu arta şi tradiţia liturgică bizantină, cu opera de asistenţă so
cială, într-un cuvânt cu râvna slujitorilor de la parohii şi mănăstiri de
a se face tuturor toate, ca pe toţi să-i dobândească.
Precum bine cunoaşteţi, această vizită se adaugă vizitei de curând
făcute Mitropoliei Transilvaniei de către Prea Sfinţitul Nathanel al
episcopiei Ortodoxe Române de la Vatra, din America, însoţit de câţiva
preoţi din acea episcopie. Pe acest mare continent american îşi desfă
şoară activitatea şi Arhiepiscopia Română condusă de I.P.S. Arhiepiscop
Victorin, având reşedinţa în. oraşul Detroit. Cu ajutorul Bunului Dum
nezeu şi lucrării Duhului Sfânt, în primul rând, şi datorită dorinţei
preoţilor şi credincioşilor de pe acele îndepărtate meleaguri ale Americii,
dintre care foarte mulţi sunt ardeleni, Prea Sfinţitul Episcop Nathaniel
a păşit pentru prima dată pe pământul strămoşilor săi, spre a vedea
Biserica, mănăstirile, preoţimea şi frumuseţile ţării de obârşie. Ne-au
făcut o deosebită bucurie aceste vizite, gândindu-ne la puterea minunată
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a lui Dumnezeu, care face totdeauna mai mult decât putem să facem noif
oamenii.
Apreciind, în general, ca foarte utile aceste vizite, cu dragoste adu
cem la cunoştinţa tuturor că în relaţiile sale cu celelalte Biserici surori
şi cu reprezentanţii organizaţiilor şi confesiunilor religioase, Biserica
Ortodoxă Română nu este stăpânită de nici un gând de hegemonie sau
superioritate, ci le întâmpină cu sinceritate frăţească şi în duhul iubirii
în Hristos (I Cor. 13, 13). îi primim chiar şi pe unii care vin de dincolo
de ocean sau din. Europa, prezentându-se ca evanghelişti sau evanghelizatori. Acestora însă le arătăm că pe pământul nostru noi avem înrădă
cinat Cuvântul roditor al Sfintei Evanghelii de aproape două milenii,
datorită misiunii Sfântului Apostol Andrei. Pe vatra ţării noastre, Bise
rica a odrăslit din primele secole creştine eroi ai credinţei, mărturisitorit
scriitori, ctitori de mănăstiri şi biserici şi o bogată cultură şi civilizaţie
creştină, cunoscute şi apreciate atât în răsărit cât şi în apus. Celor ce
vin să ne evanghelizeze le spunem să meargă în alte părţi de pe pământ,
unde nu sunt cunoscute numele şi învăţătura lui Iisus Hristos, pentru
că în România Iisus Şi-a făcut sâlaş în inimile a milioane de credincioşi
încă din vremuri apostolice. A evangheliza, ca pe nişte păgâni, pe creşti
nii care au trăit şi trăiesc Evanghelia este un gând străin Sfintei Evan
ghelii. Istoria ne arată că foarte mulţi dintre înaintaşii noştri şi-au sacri
ficat viaţa pentru apărarea credinţei. în rândul acestor sfinţi martiri se
numără cei din Dobrogea, cei din părţile Buzăului, ierarhi ardeleni, mo
nahii din cele 150 de biserici din Transilvania distruse de stăpânirea
liabsburgică după anul 1762 ; se numără credincioşi alături de domnitori,
cum sunt familia de Sfinţi Brăncoveni, martirizaţi prin. sabie în anul
1714, la Constantinopol. Iată doar câteva categorii şi nume de sfinţi
români legate de această parte de ţară românească. Unde veţi mai găsi,
le zicem fraţilor evanghelizatori, o ţară sau un popor în care atât de
grăitor să se fi arătat şi trăit duhul autentic al Evangheliei lui Iisus, ca
în România ?
E adevărat, este dureros de adevărat că libertatea existentă azi în
România permite oricui să vină şi să-şi manifeste intenţiile necreştine,
departe de spiritul şi conţinutul învăţăturii lui Hristos. însuşi Mântuito
rul Iisus Hristos, în predica Sa de pe munte, ne ir.,vaţă zicând : «Feriţi-vă
de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru
sunt lupi răpitori» (Matei 7, 15). Câte suflete naive, înstrăinate de Bi
serică şi de credinţă n-au căzut în capcana acestor falşi evanghelişti, pre
dicatori sau pretinşi vindecători ? Această faptă de dezbinare şi de
rupere de adevărata Biserică a unor creştini dăruiţi ei de douăzeci de
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secole constituie o negare a Evangheliei. Credincioşii Ortodoxiei româ
neşti nu trebuie să rămână nepăsători, fără a lua atitudine în. apărarea
valorilor noastre, a moştenirii mântuitoare pe care o avem de la înain
taşi. Biserica şi-a făcut auzit glasul său în aceste încercări, nu cu rău
tate, ci totdeauna cu răbdare şi cu dragoste. Nu facem, deci, un front de
■apărare cu duşmănie şi cu ură împotriva nimănui, ci doar ne unim in
dragostea curată spre a le arăta celor ce vin la noi, cine suntem, ce cre
dem şi cum ne trăim credinţa.
Pe lângă această tentativă venită din afară spre a ne dezbina şi a
ne îndepărta de credinţa noastră ortodoxă, sunt insă şi multe alte rele
şi păcate care se abat în ultima vreme asupra familiei şi a tineretului,
folosindu-se mijloace de otrăvire şi atentare la integritatea morală a fa
miliei şi a sufletelor curate ale tinerilor, ca avortul, drogul, desfrânarca,
pervertirea firii, despre care Sfântul Apostol Pavel nici nu cutează să
scrie.
In faţa acestor primejdii, adevărate curse ale diavolului, nu putem
face faţă doar noi, oamenii Bisericii, şi nici numai forurile legiuitoare,
deşi ele ar trebui să facă mai mult in această privinţă, ci trebuie să ne
aflăm cu toţii în trezirea conştiinţelor creştine. Depinde de fiecare dintre
noi ca flacăra credinţei care licăreşte in inima .fiecărui ortodox român să
nu se stingă. Părinţii au datorii mari faţă de copiii lor, dar şi copiii faţă
de părinţi. Recunoaştem insă că nouă, ierarhilor şi preoţilor, ne revin
cele mai mari îndatoriri. Chemăm alături de noi pe toţi credincioşii şi
credincioasele Bisericii noastre, pentru că şi în trecut, cei care au apărat
credinţa lor ortodoxă au fost patriarhii, mitropolii ii, episcopii, preoţii,
călugării, domnitorii, ostaşii, muncitorii, ţăranii, intelectualii, uniţi in
■dragostea de neam şi de credinţă. Şi astăzi, în faţa valurilor ameninţă
toare ale prozelitismului şi agresiunii morale, care ne ameninţă familiile
şi credinţa, şi ne siluiesc conştiinţa creştină ortodoxă, se cuvine ca toţi,
împreună, să fim cu foarte mare luare aminte, dar purtând. totdeauna
făclia dragostei şi a statorniciei în virtute. Aş îndrăzni să vă aşez la
inimă cuvântul Sfântului Apostol Pavel, atât de actual : «Voi sunteţi
iempLul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi1» (I Cor
3, 16).
Remarc aici cu deosebită bucurie prezenţa în această catedrală a fra
ţilor noştri episcopi luterani, ca înărturie a dorinţei comune de a r.£
apropia împreună de Hristos şi împreună a împlini voia Lui. Prin însăşi
fiinţa şi structura ei, Ortodoxia este deschisă dialogului şi concepţia ei
de viaţă este Iisus Hristos, care a întemeiat Biserica pe temelia prooro
cilor şi apostolilor, şi prin trimiterea Duhului Sfânt de la Tatăl, ea este
■stâlpul şi temelia adevărului (I Tim. 3, 15), este aşezământ divino-uman
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călăuzit in lume de Duhul Sfânt, prin care Dumnezeu inundă lumea cu
lumina iubirii. Aşa cum s-a subliniat în Documentul-Apel al Patriarhilor
şi întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, la reuniunea din Duminica Orto
doxiei care a avut loc la Constantinopol, in 19S2, o importanţă deosebită
în contemporaneitate o are identitatea doctrinară a Bisericilor şi deschi
derea lor Jaţă de lume, aportul lor în refacerea unităţii Europei pe bazele
-adevărului şi libertăţii omului, şi în continuarea dialogului teologic
dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă asupra temei un ra
ţiei. Acest Document-Apel va aduce roade şi va fi folositor dacă el va
fi înţeles pretutindeni ca o cale de reconciliere şi unitate, cum a stabilit
apoi şi Documentul de la Balamav.d — Liban. Astfel slujim apropierea
şi unitatea dintre credincioşi şi promovăm împreună valorile creştine şi
pacea între oameni.
în drum spre mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, am
ropsit împreună cu înalt Prea Sfinţitid Ioan la Centrul ecumenic al
Bisericii reformate din. Braşov. Aici am găsit o atmosferă creştinească,
de sinceritate şi loialitate. O astfel de atmosferă căutăm şi o vom sluji
întotdeauna cu mare dăruire.
Să înţelegem, iubiţi credincioşi, iubiţi studenţi şi iubiţi tineri, că vre
murile acestea cu multe obstacole şi greutăţi pe care le parcurgem, ne
prilejuiesc şi redescoperirea calităţii noastre de fiinţe zidite de Dumne
zeu şi de fii ai acestui pământ românesc. Să învăţaţi şi să înscrieţi în
inimile voastre dragostea de credinţa ortodoxă străbună şi de Biserica
noastră strămoşească. O pildă vie sunt mulţimile de credincioşi, care se
adună în jurul sfintelor altare la hramuri, in duminici şi sărbătorir care
înalţă împreună cu păstorii lor sfintele lăcaşuri şi mănăstiri, jertfind, cu
dragoste din avutul lor pentru aceste lucrări sfinte. Este o mare mân
gâiere pentru mine, ca peste tot unde merg, — însoţit de oaspeţi, ca şi
astăzi —, să constat această pilduitoare evlavie a credincioşilor Bisericii
noastre strămoşeşti şi dragostea lor fierbinte faţă de Dumnezeu şi de
oameni.
în încheiere, mulţumesc frăţeşte Î.P.S. Mitropolit Antonie pentru
primirea şi găzduirea de la mânăstirea Brâncoveanu, rectitorită de I.P.S.
Sa, şi pentru această frumoasă întâmpinare. întâlnirea noastră, a tuturor,
cu întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Finlanda şi rugăciunile înălţate
împreună constituie un act istoric, dar şi o mărturie că Dumnezeu este
cu noi. Să-L rugăm să rămână cu noi şi să poposească în sufletele şi în
căminele noastre, tuturor celor care au participat la slujbă in această
sfântă catedrală.
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«Drept aceea, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, totdeauna spo
rind în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică
întru Domnul» (I Cor. 15, 58).
După încheierea festivităţii de întâmpinare care s-a desfăşurat în
catedrala mitropolitană a urmat o recepţie oferită de I.P.S. Mitropolit
Antonie în sala de conferinţe a reşedinţei mitropolitane, la care au luat
parte reprezentanţi ai vieţii publice din Sibiu, oameni de cultură, arhi
mandriţi, preoţi, profesori universitari etc. în cadrul recepţiei I.P.S.
Mitropolit Antonie a rostit un scurt cuvânt de salut.
După încheierea recepţiei, înalţii oaspeţi au fost invitaţi să viziteze
capela mitropolitană care este în acelaşi timp şi paraclis al Facultăţii de
teologie, unde au fost întâmpinaţi de P.C. Prof. Mircea Păcurariu,
decanul Fa'oultăţii de teologie, de profesori şi studenţi ai Facultăţii. P.C.
Pr. Decan Mircea Păcurariu a rostit un respectuos cuvânt de salut. Un
cor al studenţilor a prezentat un scurt concert de cântări religioase.
La invitaţia I.P.S. Mitropolit Antonie, înaltul oaspete finlandez a
rostit următoarea cuvântare, adresată studenţilor teologi prezenţi şi
tuturor celor de faţă :
«Sunt bucuros că am această ocazie să vă adresez un scurt salut. Voi
rezuma în acest sourt cuvânt un lucru care priveşte studiile voastre.
îmi vine în minte, acum, un lucru care-mi aminteşte şi mie de pe
rioada cât am studiat la Tesalonic în Grecia şi de profesorii de acolo
care încercau să ne arate ceea ce este important pentru un student la o
Facultate de Teologie Ortodoxă.
Desigur ai nevoie de cunoaştere, de ştiinţă, să ai cunoştinţă despre
moştenirea pe care am primit-o de la Sfinţii Părinţi ai Bisericii, cu
noştinţe despre tradiţia Bisericii. Principalul scop al vostru nu este
numai acela de a avea cunoştinţe, dar mai mult decât atât de a gândi
într-un mod ortodox. Sunt convins că acest lucru să vină şi din partea
mea ca un cuvânt personal.
Vă aduc de asemenea salutul Departamentului de teologie de la
Universitatea din Ionso. Avem această secţie academică, ortodoxă cu du
rata studiilor de 4 ani şi care ne dă speranţe noi. Dar desigur că avem
nevoie şi de sprijinul altor Facultăţi de teologie, mai vechi, din alte
locuri.
Sunt convins că legăturile cu Biserica Ortodoxă Română cu facul
tăţile şi seminariile de teologie din România ne vor întări., împreună, să
atingem acel mod de gândire ortodoxă.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi !».
După aceea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit urmă
toarea cuvântare :
«Adresăm felicitări studenţilor pentru terminarea anului universi
tar. Aş dori să vă spun că aveţi condiţii bune de studii şi profesori de.
prestigiu din Biserica noastră, cu pregătire şi cu experienţă personală.
A/e revine tuturor îndatorirea să preţuim toate acestea. Sibiul a fost

VIAŢA BISERICEASCĂ

109

totdeauna o vatră de lumină pentru întreg Ardealul şi chiar pentru Ţara
Românească, în stare să apere Ortodoxia. Colegii dumneavoastră din
ceilalţi ani, deşi unii dintre ei proveniţi din «cealaltă strană», s-au dove
dit, în anii de după 1990 încoace, de o mare valoare pastorală, având un
rol foarte important în păstrarea unităţii de credinţă în Transilvania, în
ciuda atâtor şi atâtor necazuri şi agresiuni pentru ocuparea bisericilor,
prin violenţă, de către catolici de rit bizantin. Din rândurile dumnea
voastră au fost cei ce, împreună cu credincioşii, l-aţi ajutat pe înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie să-l instaleze la Baia Mare pe primul
episcop, Prea Sfinţia Sa Justinian Chira, la noua eparhie a Maramure
şului şi Sătmarului.
Aşadar, aveţi o tradiţie foarte frumoasă de slujire a Ortodoxiei.
Sunteţi tineri şi poate n-aţî cunoscut necazurile, lupta şi suferinţele
înaintaşilor dumneavoastră pentru a rezista prozelitismului de dezbinare
a credinţei noastre strămoşeşti. Văd şi studente de care Biserica are tre
buinţă pentru opera sa caritatîvă. Nimeni nu va rămâne în afară de
cerinţele multiple ale Bisericii. în scurt timp noi trebuie să organizăm
activitatea slujitorilor Bisericii în cultură, în asistenţa socială, în spitale,
în penitenciare, în armată şi în general în toate domeniile de viaţă so
cială. Vom avea nevoie de slujitori în toate aceste trebuinţe ale Bisericii.
Pe bună dreptate că auzim unele glasuri care apreciază că suntem în
urmă faţă de aşteptările credincioşilor. Totdeauna aceste aşteptări izvo
răsc dintr-un gând curat, creştinesc. In general am făcut eforturi mari
şi mulţumim lui Dumnezeu pentru cele ce am putut înfăptui până acum.
Spre a face şi mai mult — şi trebuie să facem — ni se cere tuturor mult
mai mult spirit de dăruire după pilda înaintaşilor noştri.
în slujirea preoţiei, a credincioşilor, să nu ne aşteptăm la o viaţă de
confort. Nu putem avea o activitate întotdeauna mulţumitoare, pentru
că viaţa este foarte complicată. Dar în latura duhovnicească, sufletească,
suntem la noi acasă. Suntem suveranii voinţei şi credinţei noastre. Ni
meni nu ne poate stânjeni în lupta pentru credinţă când dispunem în
chip liber de voinţa de a-L sluji pe Hristos. Trebuie să ne formăm con
vingerile creştine, ferme, pe baza învăţăturilor Sfinţilor Părinţi. Străda
niilor depuse în acest scop, li se adaugă cele ale înaintaşilor pentru
păstrarea trupului întreg al Bisericii noastre. De aceea, folosind acest
prilej al vizitei înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop loan al Finlandei la
Sibiu, cu dragoste vă îndemn, şi pe mai departe, la studiu, răbdare, înţe
lepciune, în tot ceea ce gândiţi sau faceţi, ca pentru Dumnezeu care v-a
chemat aici.
Vom păstra contacte permanente cu Bisericile Ortodoxe surori, in
clusiv pentru a obţine burse de studiu, într-un cuvânt, pentru a avea
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viaţa bisericească la ceea ce trebuie să fie ea într-o societate aflată in
durerile naşterii ei în Duh şi Adevăr.
Mulţumesc părintelui decan pentru invitaţia de a vă asculta cântă
rile, intonate acum şi de colegele de la Teologie. Vă doresc multă sănă
tate, putere de muncă şi curaj în misiunea sfântă pe care aţi ales-o când
aţi intrat în această Facultate de Teologie.
«Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru» (Filimon 1, 25).
în timpul vizitei la Sibiu, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a acordat, la reşedinţa mitropolitană, două interviuri, unul pentru, postul
de radio local din Sibiu şi celălalt pentru un post de radi-o privat tot
din Sibiu.
Reporterul de la postul local de radiodifuziune s-a arătat interesat
de importanţa vizitei, de programul acesteia, de relaţiile dintre cele
două Biserici Ortodoxe, ca şi de impresiile produse de vizita la Sibiu
şi în eparhia Sibiului.
După ce a răspuns întrebărilor referitoare la importanţa vizitei
Înaltului ierarh ortodox finlandez şi la programul vizitei în ţara noastră,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat că relaţiile dintre cele
două Biserici Ortodoxe, română şi finlandeză, deşi nu se pierd în negura
istoriei, se poate spune că, deja sunt foarte vechi. Prea Fericitul Părinte
Patriarh s-a referit la faptul că, in anii ’50 când era rcctor al Institutu
lui Teologic din Bucureşti, studiau aici doi tineri ortodocşi finlandezi ;
unul dintre ei fiind hirotonit preot şi având o activitate remarcabilă, a
fost reîntâlnit de Prea Fericirea Sa în timpul unei vizite făcută cu ani
în urmă în Finlanda.
Referitor la vizita de la Sibiu şi în eparhia Sibiului Prea Fericitul
Părinte Patriarh a avut cuvinte de apreciere pentru modul în care au
fost primiţi, Prea Fericirea Sa şi oaspeţii finlandezi, peste tot în eparhie,
şi în mod special la aşezământul de la Sâmbăta de Sus.
La sfârşit, Prea Fericirea Sa, amintind că a fcst episcop al Ara
dului timp de unsprezece ani şi locţiitor de mitropolit al Ardealului
timp de un an şi jumătate, s-a referit la «sufletul ardelenesc, bogat şi
rodnic în evlavie şi în jertfire pentru Biserică».
în cel de-al doilea interviu, acordat postului privat de radio «Aotiv»
din Sibiu, răspunzând întrebărilor adresate, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a arătat că eparhia Sibiului a fost inclusă în programul
vizitei Î.P.S. Ioan, la dorinţa sa. Î.P.S. Sa, fiind la curent cu lucrările
de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, a dorit să cunoască situaţia actuală
a acestei mănăstiri pe care a vizitat-o cu mulţi ani în urmă.
Referindu-se la statutul femeii în viaţa Bisericii, după ce a sub
liniat rolul important al acesteia în cadrul familiei, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a menţionat că, actualmente, la toate facul
tăţile de teologie din Bucureşti şi din ţară există un mare număr de
studente, care, în viitor, se vor implica în diversele activităţi bisericeşti,
incepând cu predarea religiei în şcoli şi continuând ou integrarea aces
tora (-cu dăruire» în activităţile filantropice ale Bisericii.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a mai referit la faptul că
a avut ocazia să cunoască direct pe credincioşii ardeleni, pe profesorii
de teologie, studenţii teologi ctc., şi a avut cuvinte de apreciere pentru
evlavia şi, în general, pentru viaţa religioasă a credincioşilor ardeleni.
«Tradiţia acestei catedrale, cu slujbele şi cu propovăduirea cuvân
tului lui Dumnezeu, este cunoscută pretutindeni şi îmi pare bine că
şi acum se menţine aici, foarte vie, această tendinţă de împletire a Sfin
tei Liturghii cu predica», a încheiat Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist.
în după amiaza zi'lei de 23 mai 1996, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, înalt Prea Sfinţitul Ioan al Kareliei şi Finlandei, împreună cu
însoţitorii lor au părăsit Sibiul îndreptându-se spre Râmnicu-Vâlcea. în
drum spre centrul episcopal de la Râmnicu-Vâlcea, delegaţiile celor
două Biserici au făcut un scurt popas la mănăstirea Cozia, unde au fost
întâmpinaţi de P. Cuv. Arhimandrit Gamaliil Vaida, stareţul mănăstirii,
înconjurat de soborul mănăstirii. P. Cuv. Gamaliil a prezentat, în câteva
cuvinte, istoricul şi importanţa 'bisericii zidită din porunca domnitorului
Mircea cel Bătrân, precum şi obştea mănăstirii Cozia.
Î.P.S. Ioan al Kareliei şi Finlandei a avut o scurtă intervenţie în
care a vorbit despre anterioara sa vizită la Cozia şi despre întâlnirile
cu P. Cuv. stareţ Gamaliil la diverse întâlniri ecumenice şi a transmis
părintelui stareţ şi obştii monahale binecuvântarea şi salutul Bisericii
Ortodoxe Finlandeze.
După vizitarea mănăstirii întreaga delegaţie şi-a continuat drumul
spre catedrala episcopală din Râmnicu-Vâlcea, unde oaspeţii au fost
întâmpinaţi cu pâine şi sare de către P. S. Episcop Gherasim Cnistea,
înconjurat de P. S. Arhiereu Irineu Slătimeanul, vicarul Episcopiei, de
slujitorii catedralei, profesori şi elevi ai Seminarului teologic, de nu
meroşi credincioşi. Erau de faţă reprezentanţii autorităţilor locale.
în catedrală oaspeţii s-au închinat la moaştele sfinţilor Teodor
Stratilat, Carp şi Mercurie, după care s-a săvârşit un Te-Deum ou polihroniu, după oare, P. S. Gherasim a rositit următoarea cuvântare :
«Binecuvântat fie bunul Dumnezeu că ne-a învrednicit ca astăzi,
în această catedrală şi în această frumoasă zi de primăvară, să aducem
bucurie după bucurie, bucurie după bucuria învierii, să avem în m ij
locul nostru, pe părintele nostru duhovnicesc, pe Prea Fericirea Sa,
Părintele Patriarh Teoctist, împreună cu distinsul său oaspete, înalt
Prea Sfinţitul Ioan, arhiepiscop al întregii Finlande, şi să primim înaltă
binecuvântare. Am dori, în acelaşi timp, să aducem la cunoştinţa dis
tinşilor noştri oaspeţi că episcopia de Vâlcea datează, după documente,
de la începutul secolului al XVI-lea, dar există mărturii certe că aici
s-a cinstit numele Preabunului Dumnezeu, al Tatălui, al Fiului şi Sfân
tului Duh chiar din primele secole.
Această eparhie binecuvântată, este formată din două judeţe, Oltul
şi Vâlcea, care au aproape un milion de credincioşi, cu aproximativ
600 preoţi, cu 21 de mănăstiri, mai bine de 500 de monahi şi monahii,
încredinţăm pe înalt Prea Sfinţia Sa că tot aici cuvântul lui Dumnezeu
a fost propovăduit şi în scris, pentru că în judeţul Vâlcea., de la începutul
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secolului al XVI-lea şi până în zilele noastre, lucrul tipografic n-a încetai
nici o clipă. Mai mult decât atât, în anul 1640, la mănăstirea Govora, s-a
tipărit cartea de legiuiri atât pentru treburile bisericeşti, cât şi pentru
cele politiceşti, cum se spunea atunci.
De aceea, credincioşii au dorit astăzi să Vă întâmpine pe Prea Feri
cirea Voastră şi pe înalt Prea Sfinţia Voastră, împreună ou distinsele
noastre autorităţi, domnul prefect al judeţului, domnul preşedinte şi
domnul primar cu care ne lăudăm pentru că urbea noastră, sub oblădui
rea lor, îşi desfăşoară viaţa în mod normal, ba mai mult chiar în zilele
acestea s-au încheiat lucrările de modernizare a sistemului de aprovi
zionare cu apă a oraşului, ceea ce înseamnă nespus de mult pentru
locuitorii noştri.
Prin urmare avem aici bucuria de a Vă arăta că atât viaţa biseri
cească, cât şi cea gospodărească, se desfăşoară în mod normal. De aceea,
înaLt Prea Sfinţia Voastră Vă rog să fiţi încredinţat că bisericile din
eparhia noastră şi din întreaga ţară au fost şi sunt deschise pentru
trebuinţele duhovniceşti ale credincioşilor noştri, preoţii îşi fac datoria
după a lor putinţă şi de aceea sunt încredinţat că înaltt Prea Sfinţia
Voastră ne veţi binecuvânta ca lucrul nostru să fie şi mai cu spor şi
rugăm şi noi smerit pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Prea Fericitului
Părintelui nostru Patriarh, înalt Prea Sfinţiei Voastre şi Prea Sfinţiei
Voastre, sănătate, «La mulţi ani şi «Bine aţi venit sănătoşi !».
După cuvântul de întâmpinare al P. S. Episcop Gherasim a luat
cuvântul Î.P.S. Arhiepiscop Ioan care a spus următoarele :
«Acum circa douăzeci de ani am avut prilejul de a vizita această
Sfântă Episcopie şi a asista la Sfânta Liturghie chiar în catedrala în
care ne aflăm. Atunci nu mă gândeam, însă, că voi mai vizita vreodată
această catedrală episcopală. Mulţumită lui Dumnezeu, astăzi mă aflu,
încă o dată în acest loc binecuvântat. Acum douăzeci de ani, în vremea
păstoriei episcopului Iosif, am venit să participăm la o sesiune de dialog
teologic.
In acel timp Biserica Ortodoxă Română trecea prin dificultăţi din
cauza totalitarismului, dar, în ciuda acestui fapt, era foarte activă şi
avea multe realizări. Acum pot constata într-adevăr că sunt noi posi
bilităţi şi noi binecuvântări asupra Bisericii şi asupra poporului român.
Am mai spus de câteva ori, în cursul vizitei mele, că am constatat semne
de viaţă bisericească şi speranţă reală pentru Biserică şi pentru poporul
român.
De asemenea aş vrea să menţionez că îl cunosc deja pe Prea Sfinţitul
Episcop Gherasim. Totdeauna este o experienţă duhovnicească nouă să
întâlneşti oameni pe care i-ai mai cunoscut. Din datele pe care ni le-a
expus Prea Sfinţia Sa, astăzi, reiese că viaţa bisericească este foarte
puternică în această eparhie. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate
aceste realizări şi binecuvântări pe care le putem constata sub păstorirea
Prea Sfinţitului Gherasim.
Mă bucur mult că Seminarul teologic de aici este aşa de prezent şi
de activ. Sunt convins că preabunul Dumnezeu a binecuvântat şi a
revărsat cu prisosinţă harurile Sale asupra acestei Episcopii, asupra
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Bisericii din regiunea Vâlicea şi sunt recunoscător Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh că m-a adus aici:
Sunt, de asemenea, bucuros să salut prezenţa autorităţilor locale
de aici şi sunt bucuros să dau slavă lui Dumnezeu pentru prezenţa tutu
ror credincioşilor astăzi la caitedrala episcopală. într-adevăr, atât eu, cât
şi însoţitorii mei din Finlanda vom păstra amintiri deosebit de plăcute
din această vizită.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi !».
A luat apoi cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care,
adresându-se întregii asistenţe a spus următoarele :
«S-a spus, temeinic, şi s-a înţeles rostul prezenţei noastre aici. Ar
trebui acum să tragem anumite învăţăminte pentru viaţa fiecăruia din
tre noi, pentru preoţi, pentru credincioşi. Biserica Ortodoxă se confruntă
cu unele atacuri destul de grele din partea sectelor, din partea aşa-zişilor «evanghelişti» şi în faţa acestor atacuri, ea nu poate sta indiferentă,
ci trebuie să iasă in întâmpinare cu tezaurul ei de credinţă.
întâlnirile dintre Bisericile Ortodoxe, cum este şi aceasta de acum
cu Biserica Finlandeză ca şi vizita Prea Sfinţitului Episcop Nathanaiel
din America, precum şi cea de anul trecut a patriarhului ecumenic
Bartolomeu I, vor să arate că Bisericile Ortodoxe, urâte în aceeaşi cre
dinţă, se afirmă în lume cu valorile lor autentice. Deşi Biserica Finlandei
se află tocmai în nord, iar noi, cei de aici, la vărsarea Dunării în mare,
adevărurile de credinţă, viaţa, ne apropie şi ne unesc în Sfintele Taine.
Prin aceste întâlniri şi slujbe în comun, punem mai uşor
In evidenţă valorile comune ortodoxe, le putem arăta astfel şi altor
creştini, care nu au aceeaşi credinţă ca şi noi. Biserica Ortodoxă, deşi
este organizată pe naţiuni, în hotarele unei ţări, fiecare Biserică locală
deţine însă comorile doctrinare evanghelice, formulate de Sfinţii Părinţi
in sinoadele ecumenice şi le predică fiilor neamului pe care il slujeşte
îv limba lui. Prin păstrarea neştirbită a acestor învăţături şi prin sta
tornicia canonică, ele sunt unite în, Hristos, unite în credinţă şi în Taine,
formând o singură Biserică Ortodoxă. în al doilea rând, deşi o Biserică
e mai mare sau mai mică, din punct de vedere doctrinar şi canonic, ele
au aceeaşi valoare în faţa Ortodoxiei Universale şi în faţa celorlalte
Biserici creştine. în al treilea rând, deşi o Biserică locală este mai mică
în ce priveşte numărul de credincioşi, cu toate acestea, în Ortodoxie,
spre deosebire de celelalte confesiuni creştine, aceste Biserici se tratează
reciproc, de la frate la frate, de la slujitor la slujitor, în duhul dragostei
şi al smereniei creştine. Aşadar, o Biserică nu este mai mare sau mai
importantă decât celelalte, prin faptul că are mai mulţi credincioşi. Va
loarea unei Biserici o dă însăşi activitatea ei, lucrare care se îndreaptă
B.O.R. — 8
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spre promovarea valorilor evanghelice universale şi spre unitatea
creştină.
Intre noi şi Biserica Ortodoxă din Finlanda nu este nici o deose
bire din punct de vedere al credinţei, din punct de vedere al sfintelor
canoane, al lucrării noastre bisericeşti, pentru că această Biserică-soră,
deşi cu un număr mai mic de credincioşi şi care îşi desfăşoară lucrarea
n condiţii foarte grele, într-un ocean de protestantism, a păstrat Orto
doxia ca şi noi, având cărţi de învăţătură, şcoli şi operă filantropică.
Am putea spune că Biserica Ortodoxă din Finlanda, datorită ierarhilor
i preoţilor ei, este mai activă decât noi prin misiunea ei socială. Con
tactele din,tre noi, slujitorii şi credincioşii ortodocşi, ne oferă prilejul
să ne cunoaştem mai bine valorile, care ne definesc în lumea creştină.
Ori de câte ori ne adunăm, — şi ne adunăm cu valorile noastre pro
prii —, ne îmbogăţim duhovniceşte reciproc. Noi, românii, participăm
la conferinţele creştine internaţionale cu felul nostru propriu de a face
cunoscute roadele acestor valori în societatea noastră.
Suntem, iubiţi fraţi, Biserică de obârşie apostolică, având, în istorie
o vechime de aproape două mii de ani şi cu un aport chiar şi in cultura
universală, cu jertfe de martiri şi cu vrednicii de gândire şi artă bise
ricească de folos întregii Ortodoxii. în câmpul mişcării ecumenice n,e
împletim aportul spiritual cu celelalte Biserici Ortodoxe şi creştine in
general. Spre a face faţă unor asemenea situaţii, reprezentanţii Bise
ricii — ierarhi, preoţi şi laici — trebuie să fie înzestraţi cu o cultură
şi viaţă duhovnicească pilduitoare, buni teologi, cunoscători de limbi
străine etc. Biserica noastră are contribuţia sa, ca şi Biserica soră a
Finlandei, mai ales în, ultimele decenii, pentru întărirea Ortodoxiei şi
pentru afirmarea ecumenismului. înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop loan
este membru al unor foruri teologice panortodoxe de dialog şi este
cunoscut astfel în întreaga Biserică. La toate se adaugă şi statura sa
de fiu duhovnicesc al binecunoscutei, în Ortodoxie, mănăstiri «Sf. loan»
din insula Patmos, unde a depus voturile monahale. Este o bucurie să
vă spun că ne cunoaştem de multă vreme. Personal, am vizitat Finlanda
ţ-î am văzut organizarea bisericească, am vizitat şcoli şi parohii. Am
fost primit la reşedinţa înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop loan şi m-am
bucurat de ospitalitatea sa. Şi-a arătat bunătatea faţă de românii aşezaţi
in Finlanda, cărora le-a oferit paraclisul reşedinţei sale, pentru ca
păstorul lor sufletesc de atunci, părintele profesor Alexandru Ciurea,
trimis pentru comunitatea românilor din Suedia şi Finlanda, să cele
breze Sfânta Liturghie.
Iată cum Ortodoxia, pe de o parte, este bunul suprem al fiecărei
naţiuni, a cărei cultură o promovează prin scriere, gândire şi artă, iar
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pe de altă parte ea adună popoarele, unindu-le în adevărul cel veşnic.
Ne bucurăm că Înalt Prea Sfinţia Sa a acceptat această vizită m
ţara noastră. Printre însoţitorii săi se află şi părintele Matty Sidoroff,
care este membru în Consiliul de Ajutoare al Consiliului Ecumenic ăl
Bisericilor din România şi lucrează în acest organism ca reprezentant al
Bisericii sale şi care acum vorbeşte şi slujeşte româneşte. In cursul
acestei vizite, ne-am ir.iălnit şi cu pastori protestanţi, reformaţi, cu
călugări şi călugăriţe, care ne-au umplut inima de bucurie şi de mare
mângâiere pentru evlavia lor cunoscută. Am văzut cum preoţimea noas
tră se ocupă de zidirea de biserici noi, ieri sfinţind biserica din oraşul
Boldeşti de lângă Vălenii de Munte. Ca o catedrală, ca şi aceasta episco
pală, biserica sfinţită duminică este înălţată în timpul dictaturii comu
niste şi finalizată acum, după revoluţie, de către credincioşii din acea
localitate. Dumnezeu a rânduit ca această vizită care a fost de fapt pla
nificată şi altădată, precum şi sfinţirea bisericii, să fie condiţionate de
prezenţa mea. Şi Duhul Sfânt a rânduit să nu fiu numai eu singur, ci
să fiu cu înalt Prea Sfinţitul loan şi cu Prea Sfinţitul Nifon, spre
bucuria zecilor de mii de credincioşi şi a celor peste treizeci de preoţi
prezenţi la această sfinţire.
Iată numai un moment, dar care arată frumuseţea Ortodoxiei
noastre. Fac şi cu acest prilej aceste îndemnuri către Prea Sfinţitul
Episcop Gherasim şi vicarului său, Prea Sfinţitul Irineu Slătineanul,
precum şi către preoţi, către părinţii profesori, către dumneavoastră,
către elevi şi tineret, să păstraţi cu sfinţenie şi să apăraţi credinţa
ortodoxă. Să respectăm rânduielile noastre ortodoxe, să iubim Biserica,
să arătăm «predicatorilor» veniţi cu gând de dezbinare, că nu este ne
voie de ei şi că nu este loc pentru ei în această ţară creştină. Să arătăm
că suntem demni şi statornici credincioşi şi că nu avem trebuinţă de
«evanghelişti» din afară, de sectanţi, de fel de fel de predicatori, care
aăzmă lumea în stadioane sau în căminele culturale, primind cu multă
uşurinţă aprobare din partea unora din reprezentanţii autorităţilor locale.
Aceştia caută să slăbească şi unitatea şi integritatea morală a tineretului
nostru. Ortodoxia are în tezaurul ei de învăţătură tot ceea ce trebuie
să fie de folos vieţii — şi tânărului şi cărturarului şi muncitorului şi
ţăranului şi omului credincios. Biserica este în stare să răspundă la
toate aceste cerinţe fireşti ale oamenilor. Care «evanghelist» poate fi
mai învăţat, mai dotat decât preotul şi chiar creştinul care frecventează
biserica şi se împărtăşeşte cu Sfintele Taine ? ! De aceea, trebuie să
depunem multă străduinţă să ţinem piept acestui prozelitism, nădăj
duind că şi credincioşii vor fi apărătorii credinţei. Apăraţi-vă familia,
apăraţi-vă copilaşii, apăraţi-vă tinerii, căci există foarte multe capcane
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care vor să zădărnicească creşterea şi dezvoltarea vieţii noastre creştine
ortodoxe.
Nu înseamnă să urăm pe cineva sau să ne izolăm de Europa, sau
dacă noi, cele două Biserici, ne-am întâlnit acum, nu înseamnă că punem
ccva la cale contra celorlalte Biserici sau chiar împotriva celor ce există.
Ci suntem contra metodelor neloiale şi necreştine de a atrage credin
cioşii ortodocşi la cultele lor. Să le arătăm, însă, că suntem la posturile
noastre de veghere. Să pregătim credincioşii cu cunoştinţele necesare
pentru a respinge orice fel de agresiune, de prozelitism care e atât de
dăunător.
De aceea, nădăjduim că, mai ales în zona aceasta a Vâlcii, unde
Sfântul Calinic, ierarhul de odinioară de aici şi ctitorul acestei biserici,
Sfinţii Brâncoveni şi mulţi alţi sfinţi care împodobesc pământul Olteniei
cu moaştele lor, vă vor ajuta, iubiţi credincioşi şi elevi, care vă pre
gătiţi pentru a sluji sfântului nostru altar.
Vă mulţumim pentru întâmpinare şi bine v-am găsit, Prea Sfinţite
Episcop Gherasim. Bine v-am găsit, iubiţi părinţi şi iubiţi elevi, şi vă
felicit că aţi produs o aşa surpriză şi o binecuvântare pentru înalt Prea
Sfinţitul Ioan. Dumneavoastră, tuturor, vă dorim multă sănătate şi spor
să învingeţi tot ce este rău şi să mergeţi pe calea adevărului şi a vir
tuţii către o viaţă pe care o merită acest popor ce a suferit atâta în
istoria sa.
«Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi» (I Tes. 5, 28).
Hristos a înviat !».
După încheierea ceremoniei' de primire în catedrala episcopală,
Prea Sfinţitul Episcop Gherasim a oferit, în, reşedinţa episcopală, un
prânz, în cadrul căruia s-au rostiit cuvântări pline de semnificaţie.
Astfel, în cuvântul său, I.P.S. Arhiepiscop Ioan a subliniat impresia
pe care Biserica Ortodoxă Română, clerul şi credincioşii au imprimat-o
până acum în sufletul său. Peste tot unde oaspeţii s-au oprit, credin
cioşii au fost prezenţi în biserici intr-un număr foarte mare, pentru o
ţară în care, aproape jumătate de secol, a fost impusă o ideologie atee.
Mulţimile de credincioşi au demonstrat că această ideologie nu a avut
succes. Desigur, unul din pericolele cele mai mari în aceste condiţii de
libertate şi de exprimare, pe lângă multe altele, este şi pericolul sectelor
de tot felul care au năpădit şi asaltează, uneori foarte insistent, pe
credincioşi. «Văzând, in aceste zile, atâta dragoste a poporului dreptcredincios pentru Biserică — a spus I.P.S. Arhiepiscop Ioan, cred câ
nu există motiv ca cineva să se teamă de acest fenomen sectar. Cred
că iubirea pentru Biserica Ortodoxă a românilor este mai puternică
decât atacul acestor secte».
înalt Prea Sfinţia Sa a accentuat că acest pericol esite frecvent şi
în alte ţări din estul Europei, care au avut un regim totalitar comunist.
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«Şi în ţările din fosta Uniune Sovietică există multe secte americane
sau occidentale care atacă insistent şi necontenit pe dreptcredincioşii
ortodocşi. în Karelia rusească, de pildă, există mulţi finlandezi care nu
vorbesc limba rusă, ci finlandeza. Ca păstor al lor am trimis mulţi
preoţi, cântăreţi bisericeşti sau grupuri de misionari, de pildă în noap
tea învierii, să ajute la oficierea tuturor slujbelor, tocmai pentru a
contracara eventualele acţiuni ale sectarilor».
In ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă Română, înalt Prea Sfinţia
Sa a conchis : «Cred că aveţi nevoie de foarte puţin ajutor sau deloc
pentru a-i contracara şi a scăpa de aceşti sectari. Dacă Biserica Orto
doxă Română îşi urmează tradiţia ei cu fidelitate, aşa cum a făcut-o
întotdeauna în istoria sa, acesta este cel mai puternic argument împo
triva sectelor de orice fel».
în după amiaza zilei de 23 mai, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, împreună cu I.P.S. Ioan al Kareliei şi Finlandei, şi însoţitorii
lor la care s-a adăugat şi P.S. Gherasim, au pornit de la Rm-Vâlcea
spre Curtea de Argeş. Ajunşi, în cursul serii, în voievodalul oraş,
oaspeţii au vizitat, mai întâi, vestita biserică «Sfântul Nicolae Dom
nesc», după care s-au deplasat la biserica episcopală unde au fost în
tâmpinaţi de numeroşi credincioşi, preoţi, profesori şi elevi seminarişti.
S-a oficiat un Te-Deum, răspunsurile liturgice au fost date de corul
Seminarului teologic Curtea de Argeş.
P.S. Calinic, episcopul Argeşului şi Teleormanului, a adresat oas
peţilor un cuvânt de bun sosit, spunând :
«Prin purtarea de grijă a bunului Dumnezeu, catedrala episcopală
a Argeşului primeşte cu bucurie vizita Prea Fericirii Voastre, Prea
Fericite Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, dimpreună cu
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi al întregii Finlande.
Biserica aceasta, în care ne aflăm în aceste momente înălţătoare,
zidită din credinţă tare şi sfântă evlavie este expresia de netăgăduit a
geniului Creştin românesc, expresie care grăieşte celor cuminţi la cuget
şi curaţi cu inima, despre neamul gospodar care trăieşte de mii de ani
aici, în arcul carpatic, neam care a zidit cu inima şi sufletul său, acest
«potir de aur», pe care îl vedem aici la Argeş, şi nu numai aici, ctitorii,
aş putea spune, de Feţi Frumoşi din lacrimă.
în numele fraţilor mei argeşeni şi a creştinilor dreptmăritori, vă
spunem «bine aţi venit» aici, la vatra celei dintâi mitropolii a Ţării
Româneşti.
Credincioşii din eparhia noastră, în frunte cu păstorii lor sufleteşti,
s-au adunat, în această seară minunată de primăvară, pentru a vă în
tâmpina, după datina noastră străbună, în acest loc sfânt al moşilor şi
strămoşilor noştri, şi a vă asculta, în acelaşi timp, cuvânt de mult folos
duhovnicesc !
Totodată, slujitorii din eparhia noastră, credincioşii, seminariştii, vă
întâmpină şi vă arată recunoştinţa lor, avându-vă în mijlocul lor, alături
de înalţii oaspeţi din îndepărtata ţară a Finlandei.
încă o dată, Prea Fericite Părinte Patriarh, înalt Prea Sfinţite Arhi
episcop Ioan, stimaţi oaspeţi, bine aţi venit !».
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Luând apoi cuvântul, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan a spus
următoarele :
«încerc să realizez, în acest moment, care este impresia cea mai
puternică pe care o am. Impresia pe care mi-am făcut-o îndată ce am
ajuns în acest oraş şi în acest loc sfânt este că de fapt am ajuns la
rădăcinile Bisericii Ortodoxe Române.
Ştiu că istoria, de fapt, a început mult mai devreme, dar aici am
văzut dovezile cele mai timpurii care astfel sunt semne ale Bisericii
văzute Sfinte şi Ortodoxe. Aici într-adevăr sfintele rădăcini ale Orto
doxiei sunt adânc implantate în pământul românesc. Şi spun aceasta
nu numai din punct de vedere formal, exterior, personal sunt convins
că rădăcinile apostolice ale credinţei Dvs. sunt adânc înfipte în inimile
şi în sufletele tuturor. Şi trebuie să spunem că este important nu
numai să avem legături şi rădăcini istorice, dâr în acelaşi timp aceste
rădăcini sau baza profundă a credinţei noastre, trebuie să alimenteze
viaţa creştină actuală. înţelegerea ortodoxă a Tradiţiei este aceea că
deşi noi trăim în trecut, acest trecut trebuie experimentat şi trăit de
asemenea într-un prezent continuu.
S-a spus, de asemenea, că Sfânta Tradiţie înseamnă viaţa Sfântu
lui Duh care se prelungeşte mereu în prezent. 'Este convingerea şi spe
ranţa mea că rădăcinile Dvs. în istorie trebuie să rodească astăzi în
viaţa Bisericii şi în credinţa de astăzi. într-adevăr, istoria bisericească,
cât şi cea naţională, pot să întărească foarte mult pe fiecare în credinţa
sa, pot să vă ajute şi să vă sprijine în înţelegerea cea mai corectă a
credinţei pentru zilele noastre.
Implor ajutorul şi harul lui Dumnezeu ca să trăiţi credinţa aceasta
sfântă ortodoxă care vine din rădăcinile istoriei Dvs. naţionale.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi !».
A luat, apoi, cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care
a spus :
«Se află în vizită, în Biserica noastră, înalt Prea Sfinţitul Arhi
episcop Ioan din îndepărtata ţară a Finlandei. Cunoaşteţi cu toţii, de la
geografie, unde se găseşte pe hartă această mică bucată de pământ
care continua, până la Polul Nord, continentul nostru european, şi
unde cei ce trăiesc acolo duc o viaţă foarte grea luptându-se cu natura
şi mai ales cu vitregiile ei, pentru existenţă. Şi natura deci, dar şi alte
împrejurări fac pe aceşti oameni nordici să fie prevăzători, să fie în
ţelepţi şi prudenţi şi iată că Ortodoxia, de aici de la gurile Dunării, s-a
întins, după încreştinarea ruşilor, şi în părţile nordice şi astfel a luat
fiinţă această Biserică, recunoscută azi în lume ca una din Bisericile
Ortodoxe autonome.
Deşi Biserica are un număr mic de credincioşi şi preoţi cu ierarhii
şi Intâistătătorul ei, de-a lungul timpului, ea s-a făcut cunoscută prin
activitatea, prin teologia şi prin statornicia acestor oameni, care se
luptă permanent cu natura şi care păzesc tot aşa de bine Ortodoxia,
canoanele Bisericii şi tot ceea ce avem noi ca frumuseţe ortodoxă.
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Am avut legături trainice cu această Biserică. Acolo au făcut vi
zite ierarhi ai noştri şi profesori. Personal am vizitat Biserica Finlandei
şi pe înalt Prea Sfinţitul Ioan la reşedinţa sa pe când era episcop de
Helsinki. Biserica are reşedinţa în oraşul Kuopio în partea ortodoxă a
Finlandei, provincia Karelia, iar partea cea mai bogată în Ortodoxie,
cu mănăstiri şi biserici se află şi astăzi sub ocupaţie rusească. Cu toate
acestea Biserica Finlandei dăinuie şi am putea spune că, din punct de
vedere al lucrării misionare şi al activităţii caritative şi filantropice,
se află printre primele Biserici.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi al întregii Fin
lande este o personalitate teologică recunoscută în lumea noastră orto
doxă şi în lumea creştină ecumenică. înalt Prea Sfinţia Sa este bine
cunoscut în mod deosebit Patriarhiei Ecumenice şi apreciat ca un
ierarh de nădejde şi ca un valoros teolog. I.P.S. Sa participă la nu 
meroase şedinţe şi dialoguri la care Ortodoxia trebuie prezentată cu
valorile ei adevărate, cu fondul ei doctrinar, păstrat de veacuri, pentru
a nu se pierde nimic din tradiţia patristică şi cultul Bisericii Ortodoxe.
Aşadar, ne găsim pe traseul unui arc spiritual al zilelor noastre,
de aici de la episcopia Curtea de Argeş, de la rădăcinile Bisericii noas
tre, cum spunea însuşi înalt Prea Sfinţia Sa, un arc spiritual care
merge până la nordul îndepărtat, în Finlanda. Deşi puţini credincioşi,
în jur de 70.000, ei au rămas ataşaţi Ortodoxiei în lumea protestantă
din această ţară îndepărtată şi s-au înrădăcinat pe solul pământului
finlandez, în ţara miilor de lacuri, cum se mai numeşte Finlanda, încât
astăzi Biserica Finlandeză este ca şi stânca pe care se află această mică
ţară şi ca şi steaua polară care nu se mişcă niciodată din loc. Astfel
se prezintă Biserica Ortodoxă Finlandeză cu credincioşii, preoţii, cu
misiunea ei pilduitoare în lumea contemporană.
După cum spunea înalt Prea Sfinţia Sa, suntem chemaţi să aducem
roade bogate în contemporaneitate, iar dacă suntem o Biserică Apos
tolică, noi trebuie să dăm rod bogat ca în primele veacuri creştine. Cu
astfel de roade ne înfăţişăm noii Europe.
Ortodoxia, prin valorile ei spirituale, reprezintă pentru Europa o
adevărată salvare.
Tot ceea ce am moştenit: credinţă ortodoxă, viaţă, învăţătură şi
scris în graiul poporului, împlinite de evlavia românească, exprimată
în iubire şi ctitorii de biserici şi mănăstiri, ca această catedrală zidiiă
de Neagoe Basarab sau ca biserica Sfântul Nicolae-«Domnesc», ctitorită
de Nicolae-Alexandru Basarab —- fondator al Ţării Româneşti, ca Muşatinii în Moldova, şi principii din Transilvania, toate acestea arată cât
de puternică a fost apostolicitatea noastră, credinţa noastră creştin
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trăită peste veacuri, în ciuda multor agresiuni îndreptate asupra noastră
din partea acelora care au vrut să dezbine Ortodoxia şi să sfâşie trupul
Ţării. Referindu-se la perioada de astăzi, Înalt Prea Sfinţia Sa, un bun
cunoscător al spiritului şi relaţiilor ecumenice dintre Biserici, a pericole
lor care încă ameninţă Ortodoxia, ne-a învăţat şi îndemnat, în cuvântul
său, să păstrăm unitatea de credinţă. Trebuie să folosim tezaurul
patristic, tezaurul de învăţătură, să folosim tot ceea ce Biserica
păstrează din frumuseţea Bizanţului întrupată pe pământul nostru ro
mânesc in învăţătură şi trăire. Să nu risipim din acest tezaur al moş
tenirii noastre veşnice, al doctrinei ortodoxe, pe care trebuie să-l măr
turisim cu tărie lumii de azi, spre a îndeplini cuvântul Mântuitorului:
«Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ ; lucrul pe care Mi l-ai dat
să-l fac, l-am săvârşit» (loan 17, 3).
Aceasta este prima mea vizită la Episcopia Argeşului de la instala
rea Prea Sfinţitului Calinic şi mă bucur să văd tineri seminarişti
împreună cu preoţii vârstnici şi tineri, cu profesorii şi direcţiunea Semi
narului, înconjurându-ne cu bucurie şi primindu-ne în chip deosebit de
frumos. Este o zi, un semn şi o dovadă a lucrării Duhului Sfânt această
întâlnire. Am văzut copilaşii de-a lungul drumului nostru, ca şi astăzi
aici, şi mi-a spus unul dintre ei, în faţa Bisericii, că a luat nota 10 la
religie. Faptul că se studiază religia in şcoală este o roadă nespus de
preţioasă pentru Biserica noastră. De aceea trebuie ca acum, în contem
poraneitate, fiecare dintre credincioşi, nu numai preoţi, nu numai ie
rarhii Sfântului Sinod şi nu numai tinerii studenţi, seminarişti sau teo
logi, dar fiecare familie, fiecare credincios trebuie să se facă apărătorul
celor mai sfinte principii de viaţă morală care au dus-o strămoşii noştri
de-a lungul veacurilor. Nu trebuie făcute concesii păcatului sau dezmă
ţului de către tineretul nostru supus multor agresiuni morale, mai ales
din punct de vedere doctrinar sau social. Nu tot ceea ce vine din Europa
este bun. Am putea spune că dimpotrivă. Ceea ce vine, ca moravuri,
constituie de multe ori un. rău pentru noi, pentru Ortodoxie, şi pentru
valorile noastre morale, despre care vorbea Înalt Prea Sfinţitul loan atât
de frumos. Drogurile, sistemul de vieţuire, libertate prea mare, interpre
tată foarte greşit, îl aduce pe om într-o stare de înstrăinare faţă de reali
tatea vieţii spirituale. In ceea ce priveşte familia, ea este ameninţată de
pătrunderea în legislaţia noastră a unor libertăţi sub formă de «drepturi»
ale omului, dar care atentează la principiile creştine ale familiei ca
păcatul avortului, abandonarea copiilor, destrăbălarea tineretului. Toate
acestea sunt primejdii mari care ameninţă moralitatea poporului nostru.
Să păzim cuvintele Sfântului Apostol Pavel : «Nimeni să nu vă amă
gească cu vorbe deşarte, că din pricina acestora vine mânia lui Dum
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nezeu peste fiii neascultării...» (Efeseni 5, 6), «...nu fiţi părtaşi la faptele
cele nerodi'toare ale întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le făţiş...»
(Efeseni 5, 11).
Este în primul rând datoria fiecărei familii creştine de a veghea la
sănătatea ei morală şi fizică, de a cultiva aceste valori ale Ortodoxiei în
sânul ei şi de a da o educaţie sănătoasă, bazată pe învăţătura Bisericii,
copiilor, care vor deveni stâlpi de nădejde ai ei. Familia este sfântă, aşa
cum a lăsat-o Dumnezeu şi binecuvântată de Mântuitorul. Ca fii ai Bise
ricii nu vedem în cununie numai un act convenţional şi social, ci un
legământ dumnezeiesc, asemenea acelui legământ pe care-l face preotul
în sfântul altar la hirotonie. Aşa este, de asemenea, legământul pe care-l
face călugărul în faţa sfântului altar că se leapădă de lume, adică de
lumea cea deşartă, de tot ceea ce este rău şi slujeşte lui Dumnezeu şi
semenilor. Aşa este şi în cazul căsătoriei creştine, care este o taină dum
nezeiască, după cum auzim citindu-se în Apostol : «Pentru aceasta va
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi
amândoi un trup. Taina aceasta mare este ; iar eu zic, în Hristos şi în
Biserică» (Efeseni 5, 31—32).
Din. clipa cununiei, fiica nu mai este a părinţilor ei, ci devine soţie,
făcând un singur trup cu soţul cu care s-a cununat. In faţa sfântului
altar se slujeşte unirea spirituală binecuvântată de Biserică, iar între
cei doi se împlineşte unitatea tainică şi trainică a familiei şi a credinţei
strămoşeşti. Familia devine o vatră de simţire, de lumină, de credinţă„
de iubire reciprocă a soţilor, şcoală a virtuţilor, iar coroana familiei sunt
copiii, pe care părinţii sunt datori să-i crească întru învăţătura şi certarea Domnului (Efeseni 6, 4). în familia creştină se cultivă, de asemenea,,
fecioria, curăţenia trupească, care nu este numai apanajul monahilor.
Este regula de viaţă virtuoasă mare şi sfântă şi pentru cei căsătoriţi. Aşa
ne învaţă din totdeauna Sfinţii Părinţi.
Aceasta este tradiţia trăită de părinţii noştri şi ea trebuie continuată,
în practică, în zilele noastre, ca şi pe viitor. O astfel de familie româ
nească poate fi asemenea familiilor care au lăsat Bisericii noastre stră
moşeşti sfinţi, martiri, viteji şi purtători de Dumnezeu. Folosesc această
împrejurare, a întâlnirii cu înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan din Fin
landa, ca şi la alte întâlniri cu dumneavoastră, spre a vă aminti aceste
învăţături ale Ortodoxiei. Importanţa libertăţii şi felul de a o folosi spre
dezvoltarea personalităţii umane nu o poate schimba decât Mântuitorul
Iisus Hristos. Persoana umană este zidirea lui Dumnezeu, este întru
chiparea dragostei lui Dumnezeu. El l-a înzestrat pe om cu forţa aceasta,
teribilă care se numeşte libertate. Libertatea de a alege între bine şi rău
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aparţine fiecărei persoane, fiecărui credincios în parte, aşa cum spune
şi apostolul neamurilor : «Fiindcă voi, fraţilor, aţi fosit chemaţi la liber
tate ; numai să nu vă folosiţi libertatea ca prilej de a-i sluji trupului, ci
slujiţi-vă umil altuia prin iubire» (Galateni 5, 13).
Iată, iubiţilor, darul libertăţii şi răspunderea pentru folosirea aces
teia. Fiecare creştin trebuie să devină un teolog, uv„ învăţător, un făcător
de bine în obştea în care trăieşte. In felul acesta vom avea o societate
prosperă şi material şi spiritual. Anul acesta a şi fost consacrat familiei,
în Biserică familia este dumnezeiască, este sfântă.
Şi noi alcătuim familia neamului românesc în întregimea lui. în
Biserică fiecare familie în, parte este alcătuită după imaginea Sfintei
Treimi. Ea trebuie să fie un model de unitate, de iubire, de curăţenie, de
credinţă, de fapte bune, străduindu-ne ca toţi membrii familiei să
umble «ca fii ai luminii». «Pentru că roada luminii este în orice bună
tate, dreptate şi adevăr-osebind ce este bineplăcuit Domnului» (Efeseni
S—10). Mă bucur că văd tineri argeşeni aici la seminar. Ce loc minu
nat pentru un tânăr de a-şi descoperi vocaţia slujirii lui Dumnezeu, a
slujirii valorilor pe care le avem de la strămoşi şi slujirea credincioşilor
care este cea mai înaltă slujire de pe pământ, ca acest seminar şi această
vatră de spiritualitate şi istorie a neamului !
Dragi elevi, pentru aceasta trebuie să stăruiţi în învăţătură, să
cunoaşteţi pravila Bisericii noastre, să cunoaşteţi rânduielile bisericeşti,
pentru ca atunci când veţi apărea în faţa credincioşilor la amvon să
puteţi vesti Cuvântul lui Dumnezeu, dres cu mult har şi înţelepciune,
cum spune de multe ori Sfânta Scriptură. Şi aceasta se desprinde de
aici; se învaţă şi din pilda profesorilor şi preoţilor noştri. Agonisiţi ca
albina din florile câmpului numai ceea ce este bun. Nu luaţi din viaţă
exemplele rele, luaţi-le şi folosiţi-le pe cele bune. Aşa cum ne îndeamnă
Sfinţii Părinţi care au trăit cu adevărat Taina Preoţiei şi care i-au în
chinat pagini de o neasemuită frumuseţe, precum Sfinţii Trei Ierarhi.
Felicit pe Prea Sfinţitul Episcop Calinic pentru că a reuşit să înjghe
beze şcoli bisericeşti în cuprinsul Eparhiei, Seminarii şi Facultatea de
teologie din Piteşti. Este un lucru deosebit de important. Aceasta în
deamnă renaştere, pentru cerinţele noastre spirituale, renaştere sufle
tească într-adevăr, pentru cunoaşterea învăţăturii Mântuitorului Hristos.
Vă binecuvântez, dragi elevi, şi rog pe Bunul Dumnezeu să vă ajute.
Rugaţi-vă şi voi, ca să ajungeţi propovăduitori şi mărturisitori ai Cuvân
tului lui Dumnezeu. Pe părintele director şi pe părinţii profesori, de
asemenea, îi binecuvântez, cât şi pe ceilalţi preoţi care aţi venit, care
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aveţi bucuria să slujiţi în acest timp de libertate religioasă. Să împliniţi
cu râvnă ceea ce rânduieşte Sfântul Sinod al Bisericii noastre.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cu darul şi iubirea Sa de
oameni.
Hristos a înviat şi bine v-am găsit sănătoşi !».
Duipă terminarea festivităţilor din frumoasa catedrală a lui Neagoe
Basarab, oaspeţii au vizitat paraclisul episcopal şi s-au închinat la moaş
tele sfintei moceniţe Filofteiia.
Marţi, 24 mai 1994, în sala de conferinţe a Episcopiei, renumita
«sală a lui Manole», au avut loc discuţii între Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan, discuţii care
s-au desfăşurat într-o atmosferă destinsă, frăţească şi sinceră. S-a evi
denţiat faptul că, astăzi, Ortodoxia este confruntată cu foarte multe
neajunsuri, cu foarte multe potrivnicii. Catolicismul, sectele, franc
masoneria şi politicianismul sunt foarte agresive faţă de ea.
Este de remarcat faptul că, în ciuda acestei realităţi triste, Orto
doxia, fie ea majoritară sau minoritară, este mult -mai tolerantă şi mai
cooperantă decât oricare alită confesiune creştină. Şi în acest context
exemplul Bisericii Ortodoxe Române ca şi cel al Bisericii Ortodoxe din
Finlanda sunt concludente. Tot în acest context s-a subliniat ideea oă
memoriile conducătorilor bisericeşti, implicaţi, între altele, şi în rapor
turile dintre Culte, ar fi foarte utille şi ar servi oa experienţă de viaţă.
Aceste memorii ar intra în tezaurul naţional al Bisericii. Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist s-a referat la propunerile care i s-au făcut, în
preajma împlinirii vârstei de 80 de ani, de a-şi scrie şi edita' memoriile.
Oricum, s-a concluzionat, Ortodoxia trebuie să-şi păstreze şi să-şi
reafirme, prin orice mijloace, cu toată puterea, identitatea ei şi tezaurul
ei propriu de valori creştine.
în cadrul acestor discuţii s-a mai vorbilt şi despre învăţământul
religios în şcoli, despre «învăţământul confesional.» şi pericolele pe care
le prezintă pentru. Biserica noastră.
în cursul aceleiaşi zile, 24 mai, delegaţia finlandeză, însoţită de
PP.SS. Episcopi CalimiJc al Argeşului şi Nifon al Slobozitei şi Călăraşilor,
a făcut o vizită la barajul şi hidrocentralele de la Vidranu.
în după-amiaza aceleiaşi zile oaspeţii au poposit la Piteşti unde, în
biserica «Sf. Vineri», erau aşteptaţi de o mare mulţime de credincioşi
şi preoţi, profesori de teologie, seminarişti şi studenţi.
S-a săvârşit un Te-Deum, după' care decanul Facultăţii de teologie,
Pr. prof. dr. Dănuţ Mânu, a rostit un scunt cuvânt de întâmpinare, prin
prin care şija exprimat profunda bucurie pentru această înaltă vizită
şi a rugat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh să mângâie şi să întărească
cu cuvântul Prea Fericirii Sale marea mulţime de credincioşi, prezentă
in catedrală.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit următorul cuvânt
pastoral-misionar :
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«De la Domnul am primit ceea ce v-am predat şi vouă» (I Cor.
11, 23).
«Pentru prima dată de la deschiderea Facultăţii de teologie in
oraşul Piteşti, ne aflăm mai mulţi ierarhi în această sfântă biserică,
adică la Facultatea de teologie şi la Seminarul teologic. Este firească
această prezenţă. Dumnezeu a rânduit să ne întâlnim aici la biserica
«Sfânta Vineri» şi r.,u la Universitate, unde funcţionează cursurile Facul
tăţii de teologie şi ale Seminarului teologic.
Este firesc pentru că «teologie» nu înseamnă numai vorbire despre
Dumnezeu, învăţătura normelor de credinţă ale Sfintei Scripturi şi ale
Sfintei Tradiţii, ci «teologie», in adevăratul ei sens, înseamnă trăire,
rugăciune, liturghie. Şi unde în altă parte decât în biserică ar putea
tinerii sau tinerele să înveţe mai cu spor această «ştiinţă a ştiinţelor»
cum numea Sfântul Grigorie de Nazianz teologia, decât în lăcaşul cel
sfânt, participând la rugăciune şi la Sfânta Liturghie. Părinţii filocalici
spuneau : «Dacă eşti teolog, roagă-te cu adevărat; iar dacă te rogi cu
adevărat, eşti teolog».
Această dimensiune liturgică a vieţii creştine îşi arată valoarea mai
ales astăzi în, viaţa creştină ecumenică, în lumea ortodoxă, dar şi în
lumea creştină, în general. Bisericile, care datorită dezbinării lor faţă
de Trupul unic al lui Hristos, s-au îndepărtat de credinţa şi tradiţia
apostolică, acele Biserici ieşite din învăţătura lui Luther şi a urmaşilor
lui însetează azi după misterul liturgic, după frumuseţea Sfintei Litur
ghii pe care ei nu o mai au. Acum doresc să aibă icoane, care atât de
sugestiv reprezintă adevărurile de credinţă, frumuseţea şi taina întru
pării Mântuitorului Hristos, precum şi celelalte taine ale Bisericii. Ei
doresc să aibă cântarea bisericească, cea pe care Sfinţii Apostoli şi
urmaşii lor au cântat-o, au împlinit-o şi apoi Sfinţii Părinţi au desăvărşit-o, ceea ce Ortodoxia a păstrat din veac şi până-n veac, aşa cum
am moştenit-o şi noi românii. Aceste frumuseţi ale Ortodoxiei, iubiţi
credincioşi şi iubiţi studenţi şi elevi, nu le au nici «evanghelista» care
uă agresează pe dvs. şi pe noi, aceşti «celebri» predicatori care bat la
uşa apartamentului şi care invită credincioşii la adunări, sau îi cheamă
să le dea ajutoare sau diverse cărţi stricătoare de suflet, cărţi eretice.
Sfânta noastră teologie ne apropie de Dumnezeu, în primul rân d ;
dar apropiindu-ne de Dumnezeu, în acelaşi timp, ea ne apropie şi de
oameni. Nu se poate să-L iubim pe Dumnezeu şi să-i urâm pe oameni.
Nu putem să ne apropiem de Dumnezeu cu cuvântul, cu cântarea, cu
adunarea şi în acelaşi timp să ne îndepărtăm de Trupul tainic al Dom
nului, de Biserica întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este
ioarte dureros pentru acei creştini, care se leapădă de fraţii şi părinţii
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lor, aşa cum jac cei care pierd dreapta credinţă, trecând la diferite secte.
Îndeosebi, în acest timp de confuzii şi criză, în Biserica noastră, ca de
■altfel în lume, sectele şi rătăcirile religioase reprezintă un mare pericol.
Este semnificativă întâlnirea noastră în biserică şi nu în clădirea
Universităţii. Este foarte important şi felicit pe Prea Sfinţitul Episcop
Calinic şî pe părinţii profesori că au avut această idee de adevărată
comuniune în. sfântul lăcaş, nu într-un spaţiu larg, ca pe un stadion
m u o sală de spectacol, ci într-un spaţiu sfânt, dumnezeiesc, care este
biserica, lăcaş sfinţit prin puterea lui Dumnezeu.
Numai cu Biserica putem birui greutăţile vieţii, acum, când lumea
este atât de frământată şi societatea noastră românească atât de zbu
ciumată şi ca orientare şi gândire. Acum trebuie să ne înrădăcinăm
mai mult credinţa noastră, simţirile noastre, convingerile noastre, mai
ales la anii tinereţii, să ne ancorăm pe trupul Bisericii, pe învăţătura ei,
pe Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi pe Sfintele Taine. Fără valorile
ei nu se poate vorbi de un creştinism autentic, nu se poate vorbi de
credinţă adevărată. Fără jertfa Mântuitorului Hristos, fără învierea Sa
nu se poate vorbi de creştinismul renaşterii din duh şi adevăr, de nnde
încearcă să se abată marii «cunoscători» ai exegezei biblice de dincolo
de ocean sau din alte părţi ale lumii.
Cuvintele Sfântului Apostol Pavel devin de mare actualitate pentru
■noi. «Nimeni, scrie el, să nu vă înşele prin vorba amăgitoare... Luaţi
■aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filosofie şi prin
deşarta înşelăciune din predania omenească, după stihiile lumii şi nu
după Hristos. Căci întru El locuieşte trupeşte toată deplinătatea dumnezeirii» (Coloseni 2, 4, 8— 9).
Este foarte important să ţinem cont de aceste realităţi, de «semnele
vremii» cum le numeşte Sfâr.,tul Evanghelist loan în multe locuri din
Apocalipsă sau Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei în Evanghelia sa
(cap. 16). Aceste semne ale vremii noi să le întâmpinăm cu credinţă, cu
rugăciune neîncetată către Dumnezeu. Să ne silim să ţinem învăţătura
■Sfinţilor Părinţi şi să o facem cunoscută tuturor.
Fiecare păstor de suflete, fiecare slujitor, fiecare profesor şi apoi
fiecare student şi elev, care au îmbrăţişat această slujire sau cei care
doresc să o întâmpine, se cade a fi conştienţi că fără Sf. Liturghie, fără
cunoaşterea aprofundată a domeniului liturgic atât teoretic, cât şi practic,
jără lucrarea Sfintelor Taine şi a ierurgiilor nu se poate aştepta la un
progres pastoral, la un cuvânt convingător pentru cei care se află încă
in necunoaşterea credinţei ortodoxe şi pentru folosul săvârşirii faptelor
pilduitoare în faţa credincioşilor. Ca dintr-un izvor
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toate activităţile preotului săvârşind Sf. Liturghie. Cuvântul lui Iisus:
«Aşa să lumineze lumiina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă
laptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri»
(Matei 5, 16), iar Sfânta Liturghie va străluci cu mai multă bogăţie
sufletele credincioşilor.
Dacă Biserica noastră a străbătut aproape 2000 de ani înfruntând
furtuni, necredinţă, greutăţi şi cea mai dureroasă stăpânire, cea comunist-atee, şi a dăinuit, s-a datorat şi rugăciunilor credincioşilor, monahi
lor şi preoţilor, pe lângă ajutorul lui Dumnezeu. A fost o adevărată
minune dumnezeiască. Deşi apăsaţi şi nedreptăţiţi în istorie, românii
n-au părăsit credinţa în Dumnezeu, nu s-au îndepărtat de El, ci L-au
păstrat întotdeauna în sufletul lor, aşa cum l-au trăit moşii şi strămoşii
lor. Această conştiinţă trebuie să o deprindă viitorii preoţi şi profesori
de religie, pornind de aici, de la Altar, izvorul tuturor îndatoririlor
noastre pastorale. Avem încă foarte multe lipsuri în activitatea noastră.
Trebuie să facem din misiunea noastră o permanentă grijă, cum este
menirea ei din clipa hirotoniei, misiunea împlinită în felul în care cre
dincioşii să simtă cu, adevărat că trebuie să vină la biserică, în care
amvonul să strălucească prin cuvântul dumnezeiesc mântuitor, să stră
pungă inimile credincioşilor, iar faptele să fie pilduitoare.
Biserica, cuvântul dumnezeiesc şi pilda preotului revarsă în inimi
bunătatea, dragostea de oameni, ca temelii ale acţiunilor caritative, de
ajutorare, a slujirii preoţilor în spitale, în orfelinate, unde cu câţiva ani
in urmă se interziceau asemenea prezenţe. Am rânduit preoţi cu misiune
in penitenciare, în spitale, în şcoală etc. La această lucrare ne vor ajuta
şi absolventele de teologie şi teologii, care urmează facultăţile de teo
logie de profil. Cu această pregătire teologică şi liturgică trebuie să fiţi
prezenţi la parohie unde vă doresc şi vă aşteaptă credincioşii. Prin
cuvânt şi pildă, fiecare credincios să devină un purtător de v a l o r i a l
valorilor nemuritoare, ortodoxe şi româneşti. Pe acestea să le faceţi
cunoscute şi să le tălmăciţi, părinţilor profesori, acestor tineri care se
pregătesc să slujească Dumnezeiasca Liturghie şi să predice Evanghelia
lui Hristos.
Iată, iubiţii mei, unele din preocupările Sfântului Sinod privitoare
la pregătirea viitorilor slujitori ai sfintelor altare, la învăţământul teo
logic, la activitatea părinţilor profesori şi, în general, la misiunea preoţimii noastre ortodoxe. Se cuvine să fim mai prezenţi în activitatea
noastră pastorală. Nu vă lăsaţi intimidaţi în faţa aşa-zişilor «evanghe
lişti», veniţi cu gând de prozelitism, îngânfându-se că sunt «mari exegeţi
biblici», spre a semăna confuzie religioasă. Nu ştiu ei mai mult decât
Dvs. Cel mai din urmă preot, cel mai modest slujitor al Bisericii, ştie
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mai mult decât cel care vine cu mândrie satanică la adunările pregătite
de adepţii lor, uneori chiar la căminele culturale sau pe stadioane. Pe
aceştia, Sfântul Apostol Pavel îi numea «mincinoşi, lucrători vicleni care
iau chip de apostoli ai lui Hristos. Şi nu-i de mimare, continuă Apostolul
neamurilor, de vreme ce însuşi Satana ia chip de înger al luminii ; aşa
dar, nu-i mare lucru dacă şi slujitorii lui îşi iau chip de slujitori ai
dreptăţii, al căror sfârşit va fi după faptele lor» (11 Cor. 11, 13— 15).
in ce mare greşeală pot cădea creştinii care ascultă de falsele chemări
ale acestor furi de suflete ca şi cei duşi în eroare de unii pretinşi profeţi
şi pretinşi «văzători ai Maicii Domnului».
Această mândrie şi agresiune însoţită de daruri, ajutoare şi broşuri,
arată că la baza activităţii lor nu este nimic de la Dumnezeu, ci este
o acţiune diabolică. Numai diavolul dezbină; de la el este mândria,
izvorul tuturor relelor, el «umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine
să înghită» (1 Petru 5, 8); pe când Biserica, Sfânta Liturghie ne adur/ir
nu ne dezbină; ne transformă sufleteşte, ne mângâie şi ne mântuieşte
vrin Sfintele Taine. Prozelitismul de orice fel, şi din partea oricui ar
ut. ni, şi vin,e din nefericire şi din partea catolicismului şi din partea
sectelor, ca şi din partea altor organizaţii sub formă de ajutoare umani
tare, înseamnă dezbinare şi de la credinţă şi de la iubirea frăţească.
Noi trebuie să fim de strajă, la păzirea Cuvântului lui Dumnezeu, a
legăturii cu Biserica, cu teologia, cu revistele bisericeşti, cu scrierile
Sfinţilor Părinţi, tipărite cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Până acum
s-au tipărit milioane de exemplare din : Mica Biblie, Noul Testamev.,t,
Catehism., cărţi ziditoare de suflet — eparhia Argeşului ca şi cea cr
Râmnicului o.rătându-se în acest sens vrednice şi sensibile într-o astfel
'.ic activitate misionară şi culturală.
Trebuie să revenim, iubiţi părinţi, la întreţinerea şi la cercetarea
bibliotecii parohiale care este foarte preţioasă. Preotul trebuie să ştie
să ia atitudine, în problemele de apărare a credinţei, să călăuzească eno
riaşii ca un bur., păstor. în îm,plinirea acestei frumoase chemări ne în
dreaptă luarea aminte Duhul Sfânt prin cuvântul care spune ; «Buzele
preotului vor păzi ştiinţa şi din gura lui se va cere învăţătura, căci este
solul Domnului Savaot» (Maleahi 2, 7).
Mă bucur că, iată, astăzi, cum a spus părintele decan, sunt aici cu
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan al Finlandei. De pe hartă cunoaş
teţi unde se găseşte Finlanda : în punctul geografic cel mai de nord al
flanetei noastre. Acolo, însă, se păstrează de veacuri Ortodoxia. Este
'■
> Biserică mai mică, dar dinamică şi vie, cu valori tot aşa de sfinte şt
universale ca şi Biserica noastră sau celelalte Patriarhii. Este bine orga
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nizată şi avem legături frăţeşti, apropiate cu întâistătătorul ei, care,
însoţit de o delegaţie se află în vizită la noi pentru a cunoaşte mai bine
Biserica, pentru a schimba păreri în problemele care frământă astăzi
omenirea ca : prozelitismul, suferinţele din lume, criza morală, secu
larizarea, războaiele, inechităţile sociale şi bolile cu multe victime
omeneşti.
Nu putem fi indiferenţi faţă de aceste stări grave. Intervenim pe
lângă Bisericile surori sau pe lângă forurile mondiale spre a face cu
noscută prigoana fraţilor noştri din Basarabia, a lui Ilie Ilaşcu, întem
niţat împreună cu ceilalţi români. Nu ne este indiferentă nici nedrep
tatea ce li se face românilor din Bucovina, din ţinutul Herţa, pe care
trebuie să-i ajutăm.
Aveţi astăzi, iubiţi studenţi, un prilej rar. Poate unic în viaţa Dvs.,
■de elevi şi studenţi teologi. Biserica noastră se află în lumea creştină
■cu o deschidere ecumenică frăţească, de dialog. Ea poartă mesajul dra
gostei şi al păcii pe care i l-a lăsat Mântuitorul. Ne-aţi întâmpinat foarte
frumos în această biserică din Piteşti, profesori, reprezentanţi ai cul
turii locale, preoţimea vrednică de sub oblăduirea canonică a Prea
Sfinţitului Calinic. Vă felicit pentru această iniţiativă de a ne opri aici,
pe elevii şi studenţii care au cântat atât de impresionant. Ei constituie
prima serie de absolvenţi în teologie la această Uviversitate.
Iubiţi tineri, să vă îndepliniţi îndatoririle, acum pe cele studenţeşti
iar la parohie pe cele pastorale, mergând pe urmele vrednicilor preoţi
piteşteni, a vrednicilor preoţi musceleni, a vrednicilor preoţi argeşeni.
Aceste localităţi au dat spiritualităţii noastre naţionale, pe măsura iz
voarelor sfinte din străvechile ctitorii voievodale, lumină şi vigoare
neamului nostru în vremuri de primejdie.
Rog pe Bunuk, Dumnezeu să binecuvânteze strădania tuturor, a
părinţilor profesori şi a studenţilor şi elevilor Universităţii piteştene.
Transmiteţi domnului rector şi Senatului Universităţii, din partea
noastră, binecuvântări pentru ospitalitatea oferită facultăţilor de
teologie».
«HRISTOS A JNVIAT !»

A luat apoi cuvântul înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop loan, care a
spus :
«Vă aduc salutul frăţesc din partea fraţilor şi surorilor ortodoxe din
îndepărtata Finlanda. Acum aş dori să spun câteva cuvinte către stu
denţi şi elevi. Toţi cei din lumea ortodoxă ne bucurăm aşa de mult că
în România după răsturnarea dictaturii aveţi multă libertate care vă
oferă alte posibilităţi ca să cercetaţi şi să adânciţi studiul Ortodoxiei. De
asemenea, profesorilor şi studenţilor în teologie aş dori să le aduc un
salut special, frăţesc din partea Facultăţii de teologie din Joensu.
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Multele posibilităţi pe care le aveţi acum înseamnă şi multe îndato
riri. Noile posibilităţi există, dar depinde de Dvs. foarte mult dacă veţi
şti să le folosiţi când studiaţi ca să deveniţi slujitori ai Sfintei Biserici
şi de un lucru trebuie să luaţi aminte.
într-adevăr, aveţi o responsabilitate mare, încât atât preoţii, cât şi
profesorii de religie au îndatorirea sacră de a transmite bogăţia tradiţiei
către poporul român astăzi. în fond, nu este ceva mai măreţ în această
lume decât a sluji pe Iisus Hristos şi Biserica Sa astăzi.
Se vorbeşte adesea de diminuarea semnificaţiei religioase şi morale.
Poate că într-o an-umită măsură aşa este, dar înseamnă de asemenea, şi
o creştere, o dezvoltare. Prin străduinţele Dvs., ale tuturor, puteţi să
promovaţi acea creştere duhovnicească.
Rostind acesite cuvinte, rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea putere
şi voinţă adevărată de a deveni buni slujitori ai Bisericii lui Hristos.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi !».
A vorbit, apoi, P.S. Episcop Calinic al Argeşului, care a spus :
«Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, totdeauna când e vorba
de luat cuvântul în faţa unei mulţimi, spune că trebuie să sclipeşti în
idei, să spui multe idei, valoroase şi pătrunzătoare, dar în cuvinte
puţine.
Aş dori în calitatea pe care o am, aceea de episcop al Argeşului şi
gazdă a distinşilor noştri oaspeţi doar pentru puţine clipe, să văd dacă
pot să înfăptuiesc acest lucru.
Mai întâi, aş dori să subliniez că nu trebuie să ne speriem niciodată
în misiunea noastră. Spaima cea mai mare trebuie să o avem atunci când
Duhul Sfânt ne părăseşte şi nu ne mai binecuvântează viaţa ! Esenţial
este să cucerim, în această viaţă, clipă de clipă, pe Duhul Sfânt, pe
Mângâietorul vieţii noastre duhovniceşti ! Duhul Sfânt nu sălăşluieşte
decât într-o inimă curată ; nu sălăşluieşte decât dacă-1 rugăm, dacă-1
implorăm prin rugăciune adevărată, nu sălăşluieşte în noi şi nici în
Biserică dacă nu venim în Biserică.
Prea Fericirea Voastră,
Argeşenii şi autorităţile judeţului nostru, şi mai ales inspectoratul
învăţământului, au înţeles atât de rapid şi de percutant problematica
învăţământului religios în şcolile de stat şi a învăţământului religios în
general, încât tot ceea :ce am reuşit noi — şi slavă lui Dumnezeu că nu
ne putem plânge — se datorează celor cu inima bună care au pus atâta
suflet şi neprecupeţit efort pentru ca învăţământul religios să-şi reca
pete locul pe care-1 merită în societatea românească, societatea creştină
prin menirea ei !
Toţi cei care s-au ostenit pentru acest deziderat sacru nu pat avea
decât inimă curată, iar lucrarea lor nu poate fi decât binecuvântată de
Duhul Sfânt !
Nu ne rămâne decât să ne rugăm Preabunukii Dumnezeu să ne
dăruiască Duhul Său Cel Sfânt pentru a ne ajuta în eforturile noastre
de zi cu zi, în strădaniile noastre de a cuceri împărăţia lui Dumnezeu
care începe de aici, din mijlocul nostru !
Să-L rugăm să ne ajute, iar învăţământul nostru teologic să crească
în Biserică, prin Biserică şi cu ajutorul Bisericii.
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Aşa cum spunea Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist este atât
de grăitoare prezenţa noastră în «catedrala eroilor» din Piteşti ca şi
întâlnirea cu elevii şi studenţii teologi în atmosfera tainică a Bisericii,
învăţământul teologic nu se poate dezvolta fără lucrarea Duhului Sfânt
care este prezent acolo unde este Biserica !»
După încheierea festivităţii din biserica «Sfânta Vineri», supranu
mită «catedrala eroilor» din Piteşti cei doi întâistătători au binecuvân
tat mulţimea credincioşilor, pe tinerii seminarişti şi studenţii teologi,
după care întreaga delegaţie, părăsind biserica, s-a îndreptat spre Bucu
reşti.
Miercuri, 24 mai 1994, reveniţi la Bucureşti, oaspeţii finlandezi au
făcut o scurtă vizită la Ministerul Afacerilor Externe, unde au avut o
întrevedere cu dl. ministru Teodor Meleşcanu. Ei au fost însoţiţi de
P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, şi de Prof. univ.
dr. Remus Rus.
în aceeaşi zi, împreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
şi alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, oaspeţii finlandezi au vizitat
Facultatea de teologie din Bucureşti.
în aula Facultăţii de teologie, înalţii oaspeţi au fost salutaţi, în
numele profesorilor şi al studenţilor de către P.C. Pr. prof. dr. Dumitru
Popescu, decanul Facultăţii, care, referindu-se la actuala situaţie a învă
ţământului teologic ortodox, a spus :
«Avem astăzi deosebita bucurie să primim la Facultatea de teologie
ortodoxă din Bucureşti, pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop loan al Kareliei şi al întregii Finlande. Cred că este pentru prima oară când înalt
Prea Sfinţia Sa face o vizită oficială la Facultatea de teologie din Bucu
reşti. Este mare bucuria noastră şi în numele Facultăţii noastre îi spu
nem : «Bine aţi venit !».
Această vizită se desfăşoară în noile condiţii de învăţământ al
Facultăţii noastre. După o perioadă de patru decenii şi jumătate, în care
Facultatea noastră, după ce a fost îndepărtată din Universitate şi-a
desfăşurat activitatea sub oblăduirea şi grija directă a Bisericii Ortodoxe
Române.
Biserica Ortodoxă Română a făcut tot posibilul ca în această perioadă
de grea încercare, atât pentru ea însăşi, cât şi pentru învăţământul teo
logic, să pună la dispoziţia şcolilor şi instituţiilor teologice de la Bucu
reşti şi Sibiu, resursele intelectuale, spirituale şi materiale, pentru ca
acest învăţământ să se dezvolte în condiţiile cele mai bune şi să pregă
tească pentru Biserică slujitori de adevărată vocaţie care să-şi împli
nească misiunea în acea perioadă grea.
Şi trebui© să spunem că cel ce a contribuit în mod deosebit la aşe
zarea învăţământului teologic pe bazele sănătoase care i-au dat posibili
tatea să răspundă nevoilor Bisericii în acea perioadă a fost patriarhul
României, Justinian, iar cel dintâi rector al Institutului teologic, al
acelei perioade a fost Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, vrednic
ucenic al marelui patriarh amintit.
De acolo începând, învăţământul nostru s-a dezvoltat depăşind toate
aşteptările. Şi marele paradox al acelor vremuri constă în faptul că, deşi
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am trecut printr-o perioadă de ideologie atee, totuşi teologia românească
a contribuit în mod pozitiv la dezvoltarea spiritualităţii româneşti, aşa
cum nu s-a întâmplat niciodată în trecut.
Operele teologice cele mai de seamă ale unor mari profesori de teo
logie şi teologi ai noştri, oum au fost Părintele profesor Dumitru Stă
niloae, Părintrele profesor Ioan Coman, Teodor Popescu şi mulţi alţi
vestiţi şi iluştri profesori, au apărut în această perioadă, ele constituind
hrana spirituală care a dat posibilitate Bisericii să facă faţă nevoilor
vremii.
Atât prin înţelepciunea conducerii Bisericii, cât şi prin înţelepciunea
celor care au condus fostele Institute de teologie din România, în frunte
cu Prea Fericirea Sa, şi-au făcut datoria în modul cel mai deplin fiindcă,
acum după revoluţie s-a constatat un lucru extraordinar, că România
este ţara în care populaţia esite botezată în întregime. în timp ce în alte
ţări sunt sute de mii de oameni care se botează astăzi, fiindcă s-au eli
berat de sub dominaţia comunistă, în România, poporul a rămas cre
dincios, s-a botezat, s-a cununat, s-a înmormântat sub aripa ocrotitoare
a Bisericii străbune.
Cu toate încercările pe care le-a avut de înfruntat, Biserica noastră
a ştiut în aceste vremuri grele, să fie la înălţimea chemării ei. Astăzi
trăim în condiţii noi, fiindcă am fost din nou integraţi Universităţii
Bucureşti de care practic am aparţinut, am înmulţit secţiile din cadrul
Facultăţii de teologie ; avem o secţie de (teologie pastorală, o secţie de
teologie litere, o secţie de teologie asistenţă socială şi din toamnă, cu aju
torul lui Dumnezeu, vom mai înfiinţa o secţie, de patrimoniu, în vederea
restaurării.
După cum vedeţi avem astăzi în Facultatea noastră studenţi şi stu
dente, situaţie imposibil de conceput înainte de Revoluţie, şi toţi îşi
aduc contribuţia, ca pregătirea cadrelor de care are nevoie Biserica
astăzi, când este chemată să desfăşoare o activitate nu numai în lăcaşu
rile de cult, ci şi în cadrul societăţii, să desfăşoare misiune socială caritativă, de ocrotire pentru cei care au nevoie de sprijin din partea BiseŞi trebuie să spunem că Biserica noastră cu toate că trece prin grele
dificultăţi financiare a reuşit totuşi, datorită înţelepciunii celor care o
cârmuiesc, să se angajeze în această operă extraordinară şi să-şi desfă
şoare misiunea în cadrul societăţii româneşti actuale.
Suntem foarte bucuroşi că veniţi şi la noi, pentru că este o bucurie
ca să vă primim să fiţi alături de noi, ca şi pentru faptul că faceţi această
vizită Bisericii noastre şi Facultăţii noastre de Teologie în vremuri în
care suntem asaltaţi de o mişcare prozelistită fără egal în istoria Bise
ricii noastre.
Şi trebuie să Vă' spunem că suntem supuşi la presiunea unei spiri
tualităţi care este cu totul străină spiritualităţii noastre răsăritene. întâi
de toate este vorba despre o spiritualitate care caută să terorizeze sufle
tul omului cu vedenii, cu voci care vorbesc din senin, cu experienţe
extrasenzoriale sau cu sperietoarea celor eare ţipă şi se mişcă noaptea.
Există o altă spiritualitate care terorizează trupul, aşa cum s-a
întâmplat în trecut prin flagelare, sau aşa cum se vede astăzi ou ocazia
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sărbătorii Paştelui, când oamenii sunt răstigniţi pe cruce şi li se bat cuie
în mâini şi picioare, oa să imiite patimile lui Hristos.
Această spiritualitate consideră că trupul şi materia este rea, iar con
secinţa extraordinară a acesteia, care se adresează sufletului, a dus la
slăbirea extraordinară a creştinismului şi la singularizarea lui, pentru
un simplu motiv, acela: că Hristos a fost îndepărtat din sfera activităţilor
obiective şi materiale, a încetat să mai fie Hristos, Mântuitorul cosmo
sului, pentru a deveni un simplu salvator de suflete.
Astăzi mai mult ca niciodată lumea creştină are nevoie de spiri
tualitate ortodoxă, să-l aducă din nou în lumea creştină pe Hristos, ori
Hristos care are puterea nu numai asupra minţii omului, nu numai
asupra trupului, asupra întregului univers şi numai această putere
extraordinară a lui Hristos, poate să ajute lumea contemporană, poate
să aibă influenţă asupra politicii, asupra economiei pentru ca să ajute
lumea să iasă de sub dominaţia întunericului, de sub stăpânirea secula
rizării şi dominaţiei şi să tindă către comuniune, către Dumnezeu şi
Biserică.
Mesajul ortodox este mesajul lui Hristos care S-a făcut om pentru
ca omul să se înd'Uimnezekiseă. Am spus toate acestca pentru ca să vedeţi
direcţia în care se îndreaptă învăţământvil ncstru teologie şi sc dezvoltă,
ca să vedeţi că deşi Biserica nu se amestecă în treburile politice, totuşi
cu puterea lui Dumnezeu care a mântuit universul, poate să exercite o
influenţă considerabilă asupra lumii în care trăim şi să ducă lumea pe
făgaşul voit de Dumnezeu.
Puterea Ortodoxiei nu stă în înţelepciunea omenească, stă în pute
rea lui Dumnezeu, care a creat lumea. Acesta este mesajul pe care îl
adresează Ortodoxia lumii şi aceasta este educaţia pe care o dăm stu
denţilor noştri ca să fie folositori Bisericii şi neamului.
Mulţumim călduros pentru vizita pe care aţi făcut-o la Facultatea
noastră de Teologie, care va rămâne memorabilă şi scoate în evidenţă
legătura teologiei ortodoxe de pretutindeni în lume, contribuind la
latura dezvoltării legăturilor noastre, fiindcă sunteţi mesagerul unei
voite păci între popoarele noastre.
Vă mulţumim pentru vizită şi ne rugăm lui Dumnezeu, să vă dea
puterea de care aveţi nevoie ca să duceţi mai departe mesajul Orto
doxiei».
A luat apoi cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care
a spus următoarele :
«Biserica Ortodoxă a Finlandei este o Biserică răstignită in istorie
de mai multe ori. După cum aţi auzit, înalt Prea Sfinţitul poartă titlul
de «Ioan al Kareliei şi a toată Finlanda». Numele acesta, «Karelia», defi
neşte Ortodoxia nordică. Este vorba de provin.cia, odinioară ortodoxă,
sută la sută finlandeză, care a fost cotropită, ca şi Basarabia şi Buco
vina, de imperiul comunist sovietic, şi i-a rămas Finlandei numai o
parte mică din ceea ce era odinioară Karelia, unde îşi are reşedinţa
Biserica Ortodoxă — oraşul Kuopio, cealaltă parte, cu mănăstiri cele
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bre, cu parohii, cu artă bisericească, de o deosebită valoare, care repre
zintă Ortodoxia aceasta nordică, a fost, la fel cotropită, subjugată, aflându-se acum în, partea rusească.
Deşi trecută prin atâtea valuri de suferinţe, Biserica a rezistat şi
este astăzi o Biserică dinamică şi vie cu patru ierarhi, cu Facultate de
teologie, cu activitate misionară, liturgică, cu activitate caritativă, cu
activitate îndreptată cu grijă asupra educaţiei tineretului, asupra edu
caţiei moral-religioase a copiilor, activitate care, în unele privinţe, ne
poate fi pildă.
De aceea, am socotit să continuăm şi să întărim legăturile frăţeşti
cu această Biserică. Legăturile cu Biserica Ortodoxă Finlandeză dăinuiesc de mult timp. Personal am vizitat această Biserică în, anul 1971,
conducând o delegaţie ecumenică din ţara noastră, pentru că în Finlanda,
ca şi în Suedia, majoritatea locuitorilor este de credinţă luterană, iar cu
Biserica Luterană suntem, în general, în apropiate şi rodnice legături.
înalt Prea Sfinţia Sa loan continuă tradiţia înaintaşilor săi. In Insti
tutul teologic din Bucureşti, de acum 45 de ani, au studiat doi studenţi
ortodocşi, recomandaţi de Biserica Finlandei. Unul dintre ei a ajuns
pieot de parohie apreciat pentru munca sa pastorală. Cu prilejul vizitei
l-am întâlnit şi mi-a împărtăşit cât de mult i-a ajutat în pastoraţie expe
rienţa de la Bucureşti. Celălalt student, fiu de preot, înclinat spre arta
muzicală a devenit un mare dirijor şi compozitor.
în câmpul Ortodoxiei, înalt Prea Sjinţitul loan este prezent în co
misiile de dialog teologic cu Bisericile eterodoxe, implicat în ecumenismul teologic local şi în cel multilateral. In repetate rânduri este întâlnit
la diferite conferinţe sau ţinând cursuri de teologie în unele cer.,tre de
cultură din străinătate, ortodoxe, protestante sau anglicane. Este fiul
duhovnicesc al mănăstirii din insula Patmcs, calitate privilegiată cu care
înalt Prea Sfinţia Sa se prezintă în faţa auditoriului. în lumea teologică,
este apreciat ca un teolog erudit, respectat de profesorii Facultăţilor de
teologie din lume.
Deşi Biserica finlandeză este în Ortodoxie una dintre cele mai mici
Biserici totuşi valoarea ei harică, liturgică, canonică şi administrativă
este de aceeaşi importanţă ca şi a oricărei Biserici autocefale. Biserica
Ortodoxă a Finlandei este o parte a Bisericii Universale. In acest cor.,text
noi păstrăm şi dezvoltăm cu ea relaţii de frăţietate şi deplină egalitate
ca între Bisericile Ortodoxe surori. De aceea, în Ortodoxie, Bisericile nu
se apreciază după numărul parohiilor sau al credincioşilor, ci după felul
în care se păstrează neştirbit tezaurul de credinţă ortodoxă şi comuniune
cu întreaga Ortodoxie. La comisiile sau conferinţele panortodoxe cu se
diul la stavropighia Sf. Paul de la Chambesy din Elveţia, Biserica Orto
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doxă Finlandeză participă, la egalitate cu toate Bisericile Ortodoxe
surori, având drept la cuvânt şi la vot. In raport cu Patriarhia Ecume
nică de la Constantinopol ea are statut de «autonomie» cu administraţie
şi teritoriu propriu, incorporată în Biserica-mamă — ca Biserică-fiică.
Sfântul Sinod apreciază legăturile cu Bisericile Ortodoxe, în. primul
rând cu Patriarhia Ecumenică, cu celelalte Biserici şi chiar cu alte Bise
rici creştine. Nu neglijăm legăturile cu Eparhiile ortodoxe române de
peste hotare, depunând eforturi pentru a le oferi tuturor fraţilor noştri
români bucuria iubirii Bisericii-mame, de acasă. De curând am primit
vizita Prea Sfinţitului Nathaniel, episcopul celei de-a doua eparhii
româneşti «Vatra Românească» din. S.U.A., cu preoţi şi credincioşi orto
docşi români stabiliţi peste ocean. Cealaltă eparhie, organizată ca arhi
episcopie autonomă, cu reşedinţa in oraşul Detroit este condusă de înalt
Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin, membrii al Sfântului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române.
Aceste întâlniri, ca şi cele de anul trecut cu patriarhul ecumenic
dc la Constantinopol şi anul acesta cu patriarhul Alexandriei, mărturi
sesc grăitor că Ortodoxia viază şi răspunde cerinţelor vremurilor pe care
le străbatem. Dorinţa preoţilor români care au venit din America
împreună cu P.S. Episcop Nathaniel este semnificativă pentru românii
de pretutindeni, care nu pot uita plaiurile natale, părinţii şi fraţii lor.
Şi înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin şi preoţii săi, au fost în ţară
şi vor mai veni să-şi adape sufletele din frumuseţile strămoşeşti.
Tot ca expresie a legăturii Bisericii-mame cu fiii ei din Europa este
şi alegerea Înalt Prea Sfinţitului Serafim ca mitropolit al Germaniei şi
al Europei Centrale, fapt care denotă creşterea conştiinţei de comuniune
a preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români cu Biserica-mamă.
Nădăjduim că şi vizita Înalt Prea Sfinţitului Ioan şi a colaborato
rilor săi în România va aduce roade ; schimburi de studenţi, o cunoaştere
reciprocă mai bună şi un, spor în colaborarea noastră în afirmarea Orto
doxiei pe plan internaţional, deoarece, cum am mai spus, Biserica fin
landeză, prin Înalt Prea Sfinţitul Ioan este prezentă şi în Biserica pro
testantă şi în cea catolică sau anglicană.
Şi acum ca şi la Sibiu, Boldeşti-ScăierJ, Piteşti, Curtea de Argeş,
unde ne-am întâlnit cu studenţi şi studente, cu miile de credincioşi şi
copii care ne-au înconjurat cu multă dragoste, cu multă evlavie, văd că
prezenţa înalţilor oaspeţi din nord reprezintă şi pentru dvs. o mare
bucurie şi un prilej rar de a auzi cuvânt ziditor de suflet şi zel
preoţesc».
In continuare, a luat cuvântul I.P.S. Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi
Finlandei, care a spus următoarele :
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«Sunt foarte încântat să pot vizita Facultatea dvs. de teologie, în
special să vă transmit salutul Facultăţii noastre de teologie ortodoxă din
Finlanda. Acum câţiva ani aveam şi noi un seminar teologic, însă, în
cursul timpului, acest seminar a fost ridicat la rangul de Facultate sau
departament de teologie în cadrul Universităţii.
Suntem parte integrantă din tânăra Universitate din Suensi, în par
tea de răsărit a Finlandei. Deci studiile universitare au o durată de 4 ani.
Avem programe diferite. Unul din acestea este pentru cei care vor sluji
Biserica noastră în calitate de preoţi. Un alt program este pentru cei
care vor preda religia ortodoxă în şcoală. Şi în acel program sunt anga
jate şi fete, iar al treilea program este pentru muzică bisericească. La
acestea se adaugă un program special. Este vorba de preoţii care au stu
diat la Seminarul teologic şi doresc acum să-şi completeze studiile. Dacă
îi socotim pe toţi cei care participă la cele patru programe, numărul lor
se ridică la aproximativ 120 persoane. Pentru condiţiile noastre mici,
acesta este un număr suficient şi vă pot spune că atât cât a existat semi
narul nu am avut mai mult de 20 studenţi.
Sunt două lucruri pe care aş dori să vi le adresez în acest cuvânt
de salut. Le-am mai spus şi la începutul vizitei mele în România, însă
doresc, neapărat, să le repet şi în faţa dumneavoastră.
Unul din acestea se referă la rolul important pe care dvs. îl veţi
avea în viitor în lucrarea multiplă a Bisericii. Dvs. sunteţi cei care aveţi
datoria să transmiteţi mai departe credinţa ortodoxă, atât în calitate de
preoţi cât şi ca profesori de religie. Este important să nu uitaţi că
depinde de dvs. modul în care veţi păstra vie credinţa ortodoxă. Acest
lucru trebuie să vă dea mai mult elan de studiu. Prin activitatea dvs.
viitoare, valorile ortodoxe vor fi transmise poporului român.
Celălalt punct de salut al meu are în vedere un alt lucru. Este ceva
ce am învăţat personal în timpul studiilor postuniversitare la Tesalonic,
cu aproximativ 30 de ani în urmă, când ni se atrăgea atenţia că nu tre
buie să ne mulţumim numai cu cunoştinţele pe care le-am dobândit în,
vremea studiilor, oricât de exacte ar fi acestea, ci trebuie, în acelaşi
timp, să înţelegem modul în care trebuie să folosim cunoştinţele noastre
ortodoxe.
Dvs. aveţi, cred, suficiente cunoştinţe de limba greacă pentru a înţe
lege cuvântul T-vioiţ = «cunoaştere», «calea cunoaşterii». Aşadar, cu
cât veţi putea gândi mai bine, mai exact ortodox, cu atât mai mult veţi
putea transmite mai autentic valorile ortodoxe.
Cu nădejdea că am trezit interesul dvs. faţă de cele două aspecte
ale activităţii preoţeşti, aş dori să mulţumesc Prea Fericirii Sale pentru
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că a inclus in programul vizitei şi Facultatea de teologie, mulţumesc
părintelui decan şi tuturor celor prezenţi pentru deosebita amabilitate
arătată în timpul acestei vizite.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă ajute în strădaniile
dvs. studioase».
După vizitarea Facultăţii de teologie, oaspeţii s-au întors la Reşe
dinţa patriarhală, unde, la vremea amiezii, a avuit loc un moment emo
ţionant, înscrierea în Condica sfântă a Patriarhiei Române a următorului
document :

În s e m n a r e
Cu voia D om nului Celui în Treime lăudat, în zilele de
20— 25 mai 1994, Biserica Ortodoxă Rom ână a fost vizitată de
înalt Prea Sfinţitul Ioan, Arhiepiscopul Kareliei şi al întregii
Finlande, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Teoctist, Pa
triarhul României. în alt Prea Sfinţia Sa a fost însoţit de P.C.
Preot Arto Leskinen şi P.C. Diacon Jyrky Ojapelto.
în decursul celor cinci zile ale vizitei, delegaţia Bisericii
Ortodoxe din Finlanda a avut posibilitatea să cunoască viaţa
creştină din Rom ânia cu împlinirile şi problemele ei. Au fost
vizitate biserici de parohie, mănăstiri şi şcoli teologice, înalţii
oaspeţi finlandezi putând cunoaşte modalitatea în care creşti
nii ortodocşi din R om ânia trăiesc astăzi adevărul sfânt al
Evangheliei.
Astfel, după primirea frăţească de la catedrala patriarhală
din Bucureşti şi închinarea la moaştele Sfântului Dimitrie cel
Nou, în ziua de 20 mai 1994, a doua zi, de sărbătoarea Sfinţi
lor îm păraţi Constantin şi Elena şi hramul catedralei, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Înalt Prea S finţind Arhi
episcop Ioan au slujit Sfânta Liturghie şi au îm părtăşit cre
dincioşilor ldes cuvânt de învăţătură.
în aceeaşi zi a fost vizitată mănăstirea Zamfira, iar în ziua
următoare, 22 mai 1994, a avut loc sfinţirea bisericii din Boldeşti-Prahcvc, unde cei doi întâistătători au avut posibilitatea
să cunoască rodul jertfei credincioşilor din această localitate,
în dorinţa lor de a avea un nou lăcaş de închinare.
După o scurtă vizită la parohia reformată din Braşov,
următorul popas al pelerinajului a fost mănăstirea Brânco
veanu — Sâmbăta de Sus, străvechi centru de spiritualitate
ortodoxă românească şi loc de rezistenţă a ortodocşilor ro
m âni din Transilvania întru apărarea dreptei credinţe.
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Luni, 23 mai 1994, a fost vizitată catedrala şi reşedinţa
Arhiepiscopiei Sibiului, mănăstirea Cozia, străvechi aşeză
mânt monahal din Oltenia, catedrala Episcopiei din RâmnicuVâlcea, ctitorie a Sfântului Calinic de la Cernica, biserica
«Domnească» din Curtea de Argeş, unul din cele mai vechi lo
caşuri de rugăciune din România, precum şi mănăstirea
Curtea de Argeş, unde simt adăpostite moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia.
Programul şederii în România a delegaţiei ortodoxe fin
landeze a mai inclus o vizită la barajul Vidraru-Argeş, întâlni
rea în alt Prea S finţitului Arhiepiscop Ioan cu profesorii şi
studenţii Facultăţii de teologie din Sibiu, Piteşti şi Bucureşti,
precum şi o întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe al
României şi lai Ambasada Finlandei la Bucureşti.
Drept mărturie a bucuriei prilejuite de vizita în România
a în alt Prea S finţiiului Ioan Arhiepiscopul Kareliei şi al între
gii Finlande şi a momentelor de adâncă semnificaţie duhovni
ceasca trăite cu această ocazie, consemnatu-s-a această în 
semnare In Condica sfântă o. evenimentelor din Biserica Orto
doxă Română.
t TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE

f IOAN

ARHIEPISCOP AL KARELIEI
ŞI AL ÎNTREGII FINLANDE

După ce au semnat în Condica sfântă şi ceilalţi ierarhi, prezenţi la
eveniment, cei doi întâistătători au avut o întâlnire cu ziariştii şi repre
zentanţii mass-media cărora le-au acordat interviuri.
înalt Prea Sfinţitul Ioan a răspuns la următoarele întrebări :
«Reporter : înalt Prea Sfinţia Voastră, care a fost specificul vizitei în România?»
Răspuns : «Mai întâi vreau să menţionez că am venit în România la invitaţia Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române şi scopul
vizitei mele a fost mai întâi, cel oficial, de a vizita România pentru prima
dată in calitatea mea de Intâistătător al Bisericii Ortodoxe a Finlandei şi
in al doilea rând un scop concret pentru a vedea personal condiţiile noi
l-o şi problemele diverse care există în România în această perioadă».
Reporter : «Care au fost problemele abordate în cadrul discuţiilor avute cu ofi
cialităţile româneşti şi în cadrul întâlnirilor cu membrii Sfântului Sinod 5)
o i Prea Fericitul Părinte Teoctist?»
Răspuns : «Dacă ar fi să vorbesc într-un mod pozitiv, în primul rând s-a desprins
taptul că există mari speranţe pentru viitorul vieţii bisericeşti în România
şi mă refer în mod special la faptul că am discutat problemele şi speranţele
mai ales pe care Biserica le are pe tărâmul educaţiei religioase, a vieţii
mănăstireşti, a construcţiei de biserici noi ş.a.m.d.
In acelaşi timp ar trebui să reliefăm şi faptul că din discuţiile pe care
le-am avut s-a desprins şi ideea dificultăţilor care există în atingerea acestor
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deziderate ale Bisericii astăzi, fie din cauza lipsei personalului calificat care
să predea învăţământul religios în şcoli de stat şi de asemenea din cauza
lipsurilor financiare, care contribuie la dezvoltarea acestui sector al activităţii
Bisericii în societatea românească de astăzi».
Reporter: «Cum aţi simţit căldura credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române în popa
surile de suflet pe care le-aţi avut de-a lungul vizitei?»
Răspuns: «Dacă ar fi să mă refer la întâlnirile pe care le-am avut cu ierarhii şi
cu clericii Bisericii Ortodoxe Române, trebuie să spun că am fost primit cu
cea mai mare cordialitate şi dragoste.
Nu ne-am simţit nici o clipă străini aici, ci dimpotrivă am simţit dra
gostea credincioşilor. In ceea ce priveşte contactul direct cu credincioşii, deşi
nu am putut bineînţeles să discut sau să iau contact direct cu miile de oameni
care ne-au întâmpinat, totuşi am văzut aceste mii de credincioşi care au venit
să ne întâmpine peste tot unde am fost, care şi-au manifestat dragostea pe
care o au faţă de Biserică şi faţă de slujitorii săi, ierarhii şi clo:icii Bisericii.
Puterea Bisericii Ortodoxe Române, sunt sigur se bazează pe mulţi factori
şi unul din factorii cei mai importanţi este cu siguranţă dragostea şi ataşa
mentul credincioşilor săi faţă de Biserică».
Reporter: «înalt Prea Sfinţia Voastră cu ce gânduri aţi venit în România şi cu ce
gânduri plecaţi, de la Biserica soră, Biserica Ortodoxă Română?»
Răspuns : «Aşa cum aţi
spus,
aşteptările mele au fost acelea de
mai vechi ai mei,
în primul rând pe Prea Fericitul Părinte
dar şi alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, pe care i-am întâlnit cu
diferite ocazii înainte şi în acelaşi timp de a cunoaşte personal realizările ca
şi problemele cu care este confruntată Biserica Ortodoxă Română, .şi eu cred
că ambele scopuri au fost atinse foarte bine.
De altfel din discuţiile pe ca:e le-am avut s-a reliefat faptul că unele
relaţii care există intre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă a
Finlandei nu pot face decât să contribuie la continuarea bunelor relaţii între
Bisericile noastre şi la realizarea păcii în întreaga lume.
De altfel cu toată modestia vreau să spun şi să sper că această vizită
a noastră in România, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
de a vizita Biserica Ortodoxă Română, îşi va aduce contribuţia sa la conti
nuarea toartelor bune relaţii dintre Bisericile noastre Ortodoxe. In întâlnirea
de aseară cu domnul ambasador al Finlandei, dânsul a mărturisit acelaşi
lucru, faptul că vizita noastră aici va constitui o contribuţie importantă la
bunele relaţii care există între ţările şi popoarele român şi finlandez».
Reporter: «înalt Prea Sfinţia Voastră, Vă rugăm, acum, la finalul interviului, să
acordaţi un gând şi pentru ascultătorii postului naţional de radio şi in acelaşi
timp o binecuvântare».
Răspuns : «Cred că un episcop ortodox nu poate avea decât un singur cuvânt final,
acela că toţi cei care fac parte din poporul Iui Dumnezeu, fie ei clerici sau
credincioşi, trebuie să apărăm şi să promovăm tradiţia noastră ortodoxă. Fie
ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi».
La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a răspuns la următoarele
întrebări :
Reporter : «Prea Fericirea Voastră, aţi fost gazda Înalt Prea Sfinţiei Sale loan şi a
delegaţiei Bisericii Ortodoxe din Finlanda. Cum apreciaţi această vizită pe
care Înalt Prea Sfinţia Sa a făcut-o în Biserica noastră?»
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Răspuns: «Valoarea acestei vizite în câmpul Ortodoxiei este foarte însemnată.
Acum când In Europa şi în lumea întreagă apare un noian de gândiri din
cele mai neaşteptate şi acum când şi în lumea creştină se petrec mutotii,
atât în gândirea teologilor, cât şi în cea a credincioşilor, acum când Ortodoxia
este cercetată de mulţi oameni, intelectuali mai ales şi am adăuga căutată de
unii, iar de alţii contestată, putem spune că această vizită este foarte im 
portantă. De aceea apreciez că este la fel de importantă legătura şi apropierea
dintre Bisericile Ortodoxe surori. De altfel, în anii trecuţi noi am avut o
întâlnire la Constantinopol cu toti Intâistătătorii Bisericilor Ortodoxe şi acolo
am semnat un document de mare importantă unde am prevăzut aceste legă
turi ale Ortodoxiei şi contactele cât mai dese dintre Bisericile Ortodoxe.
•îndeosebi cu Biserica Ortodoxă din Finlanda, cum a spus şi înalt Prea
Sfinţitul, avem legături vechi, legături foarte apropiate, am putea să spunem
legături de suflet care depăşesc protocolul. Când am vizitat Finlanda în 1971,
am fost foarte plăcut surprins când am auzit într-o biserică, un cor dănd
răspunsurile în limba română. înaintaşul I.P.S. Ioan, arhiepiscopul Pavel, a
vizitat tara noastră în mai multe rânduri şi a luat de aici cântările bisericeşti
ale profesorului Nicolae Lungu şi le-a introdus şi în Biserica sa, unele chiar
în limba română. Sunt legături de inimă, de suflet, şi de aceea apreciez
■această vizită».
Reporter: «Prim emisiunea «Cuvânt şi suflet», de la Radio «România Actualităţi»,
Vă rugăm să transmiteţi încă o dată gândurile Prea Fericirii Voastre tuturor
ascultătorilor români».
Răspuns : «De data aceasta mi-aş împleti gândurile cu cel-e ale înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Ioan pentru a arăta, că Ortodoxia se află la un stadiu înaintat
de cunoaştere reciprocă, de cunoaştere a realităţilor din interiorul Bisericilor,
dar în acelaşi timp şi din afară. Aş adresa un cuvânt frăţesc şi părintesc,
pentru ca toti cei ce mărturisesc credinţa ortodoxă să rămână statornici pe
temeliile acestei credinţe ortodoxe. Şi aceasta nu numai prin atitudini sau
cuvinte, căci Ortodoxie înseamnă credinţă dreaptă, prin iubire şi faptă. Cre
dinţa trebuie să o mărturisim prin ataşamentul fată de Biserică, în special
fată de Sfânta Liturghie şi prin comuniunea ou Sfintele Taine ale Bisericii.
Sunt încredintat, că aşa cum aiu întâmpinat credincioşii în acest lung
turneu de două zile pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan şi cum ne-au
întâmpinat ei şi pe noi cu multă dragoste şi evlavie pentru Biserica străbună,
tot aşa vom reuşi să rămânem, şi mai departe creştini buni ca şi părinţii
noştri şi să transmitem generaţiilor viitoare valorile nemuritoare legate de
Ortodoxia noastră românească».

După acordarea acestor declaraţii în faţa reprezentanţilor mass-media, cei doi întâistătători, împreună cu delegaţiile însoţitoare, s-au
îndreptat spre cimitirul «Eroilor Revoluţiei» unde au depus flori şi s-au
rugat pentru sufletele tinerilor martiri care şi-au jertfit viaţa pentru
libertatea, demnitatea şi credinţa poporului român, apoi s-a vizitat bise
rica «Eroilor Revoluţiei», aflată în plină construcţie.
Aici, înalit Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan a rostit un scurt cuvânt,
spunând :
«Aş vrea să exprim, în numele meu şi al delegaţiei care mă înso
ţeşte, mulţumirile noastre cele mai' cordiale, Prea Fericirii Voastre, şi
tuturor celor care aiu colaborat cu Prea Fericirea Voastră.
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Această vizită a fost o experienţă foarte pozitivă care cu siguranţă
va întări şi mai mult legăturile dintre Bisericile noastre şi vreau să cred
că va întări şi legăturile dintre ţările noastre. De acum încolo aşteptăm
vizita Prea Fericirii Voastre în Finlanda».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns cu următorul
cuvânt, la invitaţia I.P.S. Ioan :
«Dacă Dumnezeu va mai dărui din bunătatea Lui încă ani şi vre
muri de pace, de aşezare, vom răspunde cu toată bucuria la invitaţia de
a vizita Finlanda. Deocamdată, suntem, aşa cum aţi văzut, in preocupări
şi griji de reorganizare a Bisericii. Acest început pe care-l avem de a se
preda religia în şcoală, cu înfiinţarea şcolilor post-liceale, a seminariilor,
a facultăţilor de teologie, ne dan griji foarte multe până vom duce
lucrul la bun sfârşit.
Suntem gata pentru constituirea organelor statutare, eparhiale şi
patriarhale, de convocarea Colegiului electoral şi al Adunării Naţionale
Bisericeşti, deoarece avem de făcut trei alegeri de noi episcopi. Acest
lucru este destul de important pentru că la organismele amintite parti
cipă şi mireni. în, toto.l simt 150 persoane, din care doar 40—50 sunt
clerici, ceilalţi sunt mireni. Cu atât mai mult acum, în stare de demo
craţie, înţeleasă uneori greşit, fiecare membru are dreptul să vină cu
păreri, iar votul se desfăşoară secret prin buletine de vot. Sunt unele
persoane apreciate ca foarte potrivite, dar votul poate aduce pe altul. Se
adaugă grija pentru reînfiinţarea de mănăstiri, pentru zidirea de biserici
noi, prezenţa Bisericii în, spitale, în penitenciare, în armată, în orfelinate,
in azile de bătrâni etc.
Aşa-zisa vacanţă de vară a profesorilor o folosim pentru a face
cursuri de metodologic pentru profesorii de religie în şcoli. Avem mai
multe centre în ţară. Toaie trebuie să pornească de la Patriarhie. Cu
ajutorul lui Dumnezeu vom duce la bun sfârşit şi această muncă.
Ar fi o mare bucurie să ne puiem intâni în Finlanda.. Desigur, ne
vom mai întâlni pe plan panortodox. Vom avea problema aceasta mare
a diasporei ortodoxe, care este dificilă, dar şi importantă.
La încheierea vizitei I.P.S. Voastre în ţara noastră rugăm pe Bunul
Dumnezeu să, vă aibă in sfânta sa pază şi să vă binecuvânteze călătoria
de întoarcere in patrie !»
După amiază, oaspeţii au fost conduşi la aeroportul internaţional
Bucureşti-Otopeni, de unde s-au îndreptat, pe calea aerului, spre
Finlanda.

Vizita în România a Inal-t Prea Sfinţitului Arhiepiscop Ioan al Kare
liei şi al întregii Finlande, însoţit de preotul Arto Leskinen şi de diaco
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nul Jyrky Ojapelto de la parohia «învierea lui Hristos» din Juyveaskyla
se înscrie, firesc, în legăturile tradiţionale dintre cele două Biserici
Ortodoxe, legături care s-au păstrat de-a lungul timpului şi au contri
buit la întărirea comuniunii ortodoxe.
Este prima vizită a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop loan în cali
tate de întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Finlanda, înalt Prea Sfin
ţia Sa fiind un ierarh apropiat de ţara şi Biserica noastră.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop loan precum şi însoţitorii săi, au
dorit să cunoască îndeaproape poporul român şi Biserica Ortodoxă, cul
tura şi spiritualitatea sa, despre care luaseră cunoştinţă cu diferite oca
zii : întruniri, conferinţe, simpozioane etc., când a avut ocazia să se
întâlnească cu ierarhi români. Arhiepiscopul finlandez a cunoscut astfel,
în mod direct, Biserica Ortodoxă Română şi credincioşii ei care, în ciuda
perioadei grele de totalitarism ateu prin care a trecut, aproape o jumă
tate de veac, este vie şi lucrătoare, cu valori ale credinţei pilduitoare şi
pentru alte neamuri creştine.
Astfel, oaspeţii finlandezi au fost impresionaţi de numărul mare de
mânăstiri şi biserici care au fost zidite sau restaurate, cu pictură deose
bit de valoroasă, întâlnite la tot pasul în ţara noastră, de numărul mare
de credincioşi care participă la sfintele slujbe pentru a se împărtăşi de
harul cel dumnezeiesc, de apropierea şi dragostea cu care au fost întâm
pinaţi, fie la mânăstiri, fie la parohiile vizitate.
De asemenea, oaspeţii finlandezi au avut ocazia să cunoască un
mare număr de preoţi, de monahi şi monahii, ca semn al credinţei ade
vărate şi al vocaţiei pentru slujirea lui Dumnezeu şi a poporului dreptcredincios.
în ceea ce priveşte învăţământul teologic, facultăţile de teologie şi
seminariile teologice vizitate în Arhiepiscopia Bucureştilor şi Arhiepisco
pia Sibiului, în Episcopia Râmnicului şi în cea a Argeşului au fost dovezi
grăitoare pentru oaspeţii finlandezi că în condiţiile actuale acest dome
niu al culturii teologice şi slujirii preoţeşti cunoaşte o deosebită înflorire
în Biserica Ortodoxă Română, ceea ce înseamnă că se manifestă cu pri
sosinţă vocaţia către Taina Preoţiei, către slujirea lui Dumnezeu şi a
semenilor. Numărul mare de elevi seminarişti sau de studenţi teologi la
diferite secţii ale facultăţilor de teologie arată cu prisosinţă chemarea pe
care o au mulţi tineri pentru preoţie şi pentru predarea religiei în şcolile
de stat.
Numărul mare de facultăţi de teologie şi de seminarii teologice,
precum şi al şcolilor de cântăreţi bisericeşti, dovedeşte grija Bisericii
străbune, în chip deosebit a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
pentru cultivarea vocaţiei pastorale, misionare şi sacerdotale, cu mul
tiplele sale aspecte în viaţa credincioşilor noştri.
De asemenea, grija faţă de viitorii slujitori ai Bisericii străbune este
o pavăză contra prozelitismului sectar, care ia amploare datorită condi
ţiilor de după decembrie 1989, din ţara noastră.
Oaspeţii finlandezi au aflat, în mod direct, de amalgamul sectelor
moderne care agresează tot mai mult credincioşii ortodocşi, căutând să-i
despartă de Biserica-mamă, aşa cum de fapt se întâmplă în toate ţările
din estul Europei. în ciuda acestor agresiuni sectare, credinţa ortodoxă
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păstrată de poporul dreptcredincios şi trăirea lui în Hristos sunt tot mai
vii şi lucrătoare.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Ioan a cunoscut îndeaproape reali
tăţile vieţii de parohie, în oraşe precum Ploieşti, Boldeşti-Scăieni, Bra
şov, unde agresiunile sectare sunt tot mai evidente. In acelaşi timp,
înalt Prea Sfinţia Sa a remarcat credinţa vie, păstrarea cu sfinţenie a
datinilor străbune, cultul bogat şi bisericile noi, care toate la un loc,
constituie o pavăză temeinică împotriva atacurilor sectare.
Delegaţia oaspeţilor finlandezi a admirat în chip deosebit spirituali
tatea ortodoxă, cu valorile ei nepreţuite, care dau veşnicie neamului
nostru. Astfel, la mănăstirile Zamfira şi Suzana, oaspeţii finlandezi au
fost impresionaţi de frumuseţea bisericilor, de valoarea picturilor, de
viaţa monahală deosebită, de numărul mare al monahiilor care îşi duc
viaţa în rugăciune şi muncă.
La mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, îmbrăcată în
noua ei haină de după sfinţirea de la 15 august 1993, oaspeţii finlandezi
au admirat geniul creator şi jertfelnic al domnitorilor martiri ai nea
mului nostru. De asemenea, au avut ocazia să admire măiestria creatoare
a poporului, oglindită în arta icoanelor pe sticlă.
De asemenea, delegaţia finlandeză a fost impresionată de numărul
mare al monahilor tineri, care vin tot mai mult spre oazele duhovniceşti
ce menţin echilibrul şi sănătatea morală a neamului nostru, locuri sfinte
ale poporului român, unde au loc adevărate pelerinaje ale credincioşilor
ortodocşi, îndeosebi la sărbătorile mari sau la hramuri. înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Ioan a apreciat relaţiile ecumenice pe care Biserica
Ortodoxă Română le are cu alte culte din ţara noastră, tradiţia acestor
relaţii şi conlucrarea ou alte Biserici creştine în forurile ecumenice. Cea
mai concludentă dovadă a fost întâlnirea celor două delegaţii ortodoxe
cu reprezentanţi ai altor culte la centrul ecumenic de la parohia refor
mată din Braşov.
Totodată, au fost apreciate relaţiile armonioase cu societatea, modul
în care Biserica Ortodoxă Română se implică în diferite domenii ale
slujirii aproapelui, precum şi interesul pe care mijloacele de comunicare
în masă l-au manifestat faţă de Biserică, faţă de viaţa religioasă, preoum
şi faţă de vizita delegaţiei finlandeze.
Atât Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cât şi înalt Prea Sfin
ţitul Arhiepiscop Ioan au răspuns pozitiv interesului arătat de presă faţă
de această vizită, faţă de cele două Biserici Ortodoxe. Astfel, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Finlanda a avut posibilitatea să ia legătură
nemijlocită cu ierarhi, ou oameni de cultură şi reprezentanţi ai autori
tăţilor locale, preoţi, credincioşi, profesori de teologie şi studenţi teologi.
Pe tot timpul vizitei, I.P.S. Arhiepiscop Ioan a purtat discuţii deo
sebit de interesante, pentru prezenţa şi mesajul Ortodoxiei în lumea de
azi, cu întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, ou ierarhi, preoţi, cre
dincioşi, cu oameni de cultură sau cu reprezentanţi ai altor culte creştine
din România.
Prin această vizită s-au adus noi contribuţii la întărirea legăturilor
dinire cele două Biserici Ortodoxe surori, la sporirea comuniunii şi a
zi.ie;dii in unitatea creştină.
Prof. LIVIU STOINA

VIZITA ÎN ROMÂNIA A PS EPISCOP NATHANIEL POPP
ÎN FRUNTEA UNEI DELEGAŢII
A EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE DIN AMEUICA
La invitaţia Patriarhiei Române, în perioada 6—25 mai 1994, o
delegaţie a Episcopiei Ortodoxe Române din America, de sub juris
dicţia Bisericii Ortodoxe Americane (OCA), a făcut un pelerinaj la
Locurile Sfinte din România.
Delegaţia, condusă de PS. Episcop Nathaniel Popp şi formată din
părinţii protopopi Richard Grabowski, Constantin Tofan, Simion Pavel,
Laurenţiu Lazăr, Constantin Alecse, Arhimandritul
Roman Braga şi
soţii Dinu şi Manuela Cruga, secretarii episcopiei, a vizitat biserici,
mănăstiri şi schituri, centre mitropolitane, arhiepiscopale şi episcopale,
şcoli teologice, aşezăminte de binefacere, alte locuri reprezentative pen
tru spiritualitatea românească, precum şi mormântul primului episcop
român ortodox al Americii, Policarp Moruşca, îngropat la mănăstirea
«Sf. Ioan Botezătorul», lângă Alba Iulia.
Scopul vizitei a fost, aşadar, pur spiritual, desfăşurându-se în cadrul
Bisericii, membrii delegaţiei căutând să se pătrundă de duhul Orto
doxiei româneşti, să vadă tăria în credinţă a românilor, în pofida celor
peste patra decenii de ateism oficial, să cunoască datinile şi obiceiurile
neamului, aşa cum se manifestă ele acasă. De asemenea, s-a avut în
vedere şi desfăşurarea programului «Ajutor pentru România», iniţiat
de P. S. Episcop Nathaniel, începând din 1990, prin care s-au adus până
acum în ţară, din America, bunuri în valoare de 50 milioane dolari —
constând în special din medicamente, alimente şi îmbrăcăminte pentru
spitale, azile şi orfelinate şi cărţi pentru elevi şi studenţi — şi stabi
lirea modalităţilor de continuare a acestui ajutor. în sfârşit, un alt
obiectiv al vizitei a fost acela al reluării legăturilor spirituale cu Biserica-mamă, căci românii ortodocşi din diaspora nu pot sta în izolare,
ci trebuie să aibă contacte permanente cu Biserica din Ţară.
Dată fiind semnificaţia deosebită a acestei prime vizite pe care o
face în România o delegaţie a Episcopiei Ortodoxe Române din America,
ce nu este sub jurisdicţia Patriarhiei Române, prezentăm o situaţie gene
rală a Ortodoxiei româneşti pe continentul nord-american.
In a doua jumătate a secolului al XlX-lea, ca o consecinţă a îm
prejurărilor politice şi economice din Transilvania, Banat şi Bucovina,
mulţi români din aceste teritorii aflate sub dominaţia străină au simţit
nevoia de a emigra. Unii au găsit adăpost, cum era şi firesc, în vechiul
Regat, cei mai mulţi au luat, însă, drumul adevăratei pribegii, îndreptându-se spre continentul american. Pe măsură ce situaţia populaţiei
româneşti din Transilvania, Banat şi Bucovina, aflate sub dominaţia
Austro-Ungariei, &e înrăutăţea şi numărul emigranţilor români în Ame
rica creştea. Spre continentul american au plecat şi români din vechiul
Regat, Macedonia şi Basarabia, aceştia din urmă concentrându-se mai
mult în Canada. Ritmul emigrării s-a intensificat pe la anul 1890, iar
numărul românilor stabiliţi pe continentul american era estimat la în
ceputul anului 1918 la circa 150.000 suflete.
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încă de la început, românii s-a.u constituit în colonii, organizarea
lor mergând pe două direcţii : economico-culturală (asociaţii de ajutor
reciproc şi societăţi culturale) şi religioasă (înfiinţarea de parohii). Ei
şi-au creat şcoli duminicale, biblioteci, coruri, au editat gazete şi ziare
în limba română, au construit biserici, cu ajutorul cărora şi-au putut
păstra datinile, obiceiurile, tradiţiile şi, mai presus de toate, graiul şi
dragostea lor pentru pământul strămoşesc.
Prima parohie românească de pe continentul nord-american a fost
«Sf. Nicolae», întemeiată în anul 1902, în oraşul Regina, Sask., Canada,
al cărei paroh avea să fie, începând din 1903, arhimandritul Evghenie
Ungureanu. în Statele Unite, prima parohie românească a fost «Sf.
Maria», constituită în 1904, în oraşul Cleveland, statul Ohio.
Legătura spirituală a fost ţinută până în anul 1818 cu Mitropolia
de la Sibiu, care a şi inspirat primele încercări de organizare biseri
cească ale românilor din America. De aici au plecat cei dintâi preoţi
misionari (Moise Balea, Simion Mihălţan, Ican Podea) care au înfiinţat
primele parohii şi au iniţiat construirea de biserici româneşti în
America.
In timpul primului război mondial, când armatele germane şi
austro-ungare au cotropit pământul strămoşesc, românii din America,
întruniţi într-un congres bisericesc, care s-a ţinut la biserica Sf. Treime
din oraşul Youngstown, statul Ohio, în zilele de 9 şi 10 martie 1918.
au hotărât să rupă orice legătură cu statul austro-ungar şi, ca să nu
mai rămână nici o urmă din trecut, au întrerupt şi raporturile ierarhice
cu Mitropolia de la Sibiu, atâta timp cât Transilvania mai rămânea sub
dominaţia austro-ungară. Totodată, ei s-au declarat pentru unirea tu
turor bisericilor româneşti din America într-o episcopie supusă juris
dicţiei Mitropoliei de la Bucureşti.
împrejurările istorice prin care trecea România în acea perioadă
n-au îngăduit adoptarea unei hotărâri cu privire la înfiinţarea unei
episcopii pentru românii americani, aşa încât, la 7 octombrie 1924,
preoţii români hirotoniţi în America de episcopi ruşi au ţinut o con
ferinţă la Pitsburg, exprimându-şi din nou dorinţa de a vedea înfiinţată
o episcopie românească, adăugând că până atunci ei se vor supune
jurisdicţiei episcopului rus Adam Filipowski.
Abia peste un deceniu, Sfântul Sinod, în şedinţa sa din 29 mai 1928,
reluând chestiunea, a hotărât, în principiu, să înfiinţeze o episcopie în
America, sub jurisdicţia Patriarhiei Române. Pentru punerea în apli
care a acestei hotărâri, a fost trimis în America preotul Trandafir
Scorobeţ, consilier la Arhiepiscopia Sibiului, care mai lucrase acolo, timp
de trei ani, ca misionar. După ce a vizitat mai multe parohii, el a con
vocat, sub preşedinţia sa, între 25— 28 aprilie 1929, la biserica «Sf.
Gheorghe» din Detroit, statul Michigan, primul congres general bisericesc-naţional, care a reafirmat hotărârea constituirii parohiilor ortodoxe
româneşti din America într-o episcopie autonomă, sub jurisdicţia Pa
triarhiei Române, care să se conducă după Statutul Bisericii Ortodoxe
Române, adaptat condiţiilor americane, iar episcopul, ce va fi ales pe
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plan local, să fie membru de drept al Sfântului Sinod. Până la alegerea
episcopului, pentru rezolvarea treburilor administrativ-bisericeşti, con
gresul a desemnat o comisie interimară, formată din 4 preoţi şi 2 mireni.
La 1 noiembrie 1930, patriarhul Miron Cristea a semnat hotărârea
nr. 10 219 prin care Episcopia Ortodoxă Română din America a fost
canonic instituită.
Din cauza grelei situaţii financiare prin care trecea România pro
vocată de marea criză economică din 1929— 1933, nu s-au putut asigura
atunci fondurile necesare pentru organizarea episcopiei. Aceasta a fost
posibilă după adoptarea de către Corpurile Legiuitoare a Legii pentru
înfiinţarea unei episcopii misionare pentru românii ortodocşi din Ame
rica, publicată în Monitorul Oficial nr. 105/8 mai 1934.
După promulgarea legii şi alocarea fondurilor bugetare trebuitoare,
Sfântul Sinod, în şedinţa sa din 26 ianuarie 1935, a procedat la ale
gerea episcopului, în persoana arhimandritului Policarp Moruşca. Hiro
tonit arhiereu la Bucureşti, în ziua de 24 martie 1935, noul episcop a
fost instalat la 4 iulie 1935 în biserica «Sf. Gheorghe» din Detroit, în
prezenţa reprezentanţilor clericilor şi credincioşilor români ortodocşi din
America şi a membrilor Legaţiei române de la Washington. Cu acest
prilej s-a citit Gramata de înscăunare emisă de patriarhul Miron Cristea,
In calitate de mitropolit al Ungrovlahiei, al cărui sufragan era noul
episcop.
Reşedinţa episcopului şi birourile eparhiale au fost stabilite iniţial
la Cleveland, Ohio, pentru câ oraşul era centrul de viaţă bisericească
românească, având parohia cea mai bine organizată, cu biserică fru
moasă, sediu cultural şi casă parohială şi tot aici apărea ziarul românesc
«America».
Cea dintâi grijă a episcopului Policarp a fost vizitarea şi sfinţirea
bisericilor româneşti, după rânduiala ortodoxă, pentru că ele, în lipsa
unui arhiereu, fuseseră numai binecuvântate şi stropite cu aghiasmă de
către preoţi. De asemenea, el a făcut mai multe călătorii misionare
pentru a cerceta şi cunoaşte toate coloniile româneşti din America şi
Canada. La 23 februarie 1936, episcopul Policarp a scos ziarul «Solia»,
foaie de zidire sufletească a episcopiei, ce apărea săptămânal, duminica,
tipărită la început la Yohagstown, Ohio, iar din toamna lui 1936, la
Detroit, Michigan. Prin purtarea sa de grijă a fost cumpărat terenul
şi s-a construit «Vatra Românească» din Grass-Lake, statul Michigan,
în apropiere de Detroit, unde s-a mutat reşedinţa şi birourile episcopale
şi în jurul căreia s-a creat apoi un adevărat aşezământ de cultură şi
educaţie creştină şi românească, inaugurat la 4 iulie 1938.
Episcopul Policarp Moruşca a rămas în America până în vara anu
lui 1939, când a venit în ţară spre a participa la şedinţele Sfântului
Sinod din toamna acelui an. El nu s-a mai putut întoarce în eparhia sa,
mai întâi, din cauza opoziţiei unor preoţi care, prin memorii înaintate
Patriarhiei şi Guvernului României, au cerut înlocuirea lui, apoi, din
pricina izbucnirii celui de-al doilea război mondial.
Timp de mai mulţi ani, Episcopia din America a rămas fără con
ducător, problemele bisericeşti-administrative fiind rezolvate de ConB.O.R. — 10
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siliul eparhial, î.n frunte cu preotul Simion Mihălţan, ce fusese numit
vicar administrativ de episcopul Policarp, înainte de plecarea sa în
România. în anul 1948, Policarp Moruşca a fost pus în retragere din
oficiu din funcţiunea de episcop al Americii. Rămaşi fără episcop titular,
românii ortodocşi din America şi preoţii lor s-au divizat în mai multe
tabere, aflate într-o continuă frământare, fiecare căutând să impună în
fruntea episcopiei persoana agreată.
Situaţia aceasta a durat până la 17 mai 1950, când congresul bise
ricesc ţinut la Detroit a ales episcop pe protopopul Andrei Moldovan
din Akron, statul Ohio, fost secretar al episcopiei timp de 8 ani. Sfântul
Sinod, în şedinţa sa din 4 octombrie 1950, a ratificat această hotărâre
şi a invitat pe cel ales să vină în ţară pentru a fi hirotonit arhiereu.
Andrei Moldovan a fost hirotonit arhiereu la 12 noiembrie 1950, în
catedrala din Sibiu, de către mitropolitul Nicolae Bălan, iar la 19 no
iembrie, acelaşi an, în sala sinodală din Bucureşti, a fost investit episcop
pentru românii din America. La 20 noiembrie 1950, noul episcop s-a
întors peste ocean, ducând ou sine Gramata de instalare emisă de pa
triarhul Justinian. El a cârmuit eparhia — nu fără unele greutăţi pri
cinuite de o dizidenţă care, în anul 1951, şi-a făcut loc printre românii
ortodocşi din America — până la 14 martie 1963, când a trecut la
cele veşnice.
Eparhia a fost condusă în continuare de Consiliul eparhial — având
vicar administrativ pe preotul Simion Mihălţan, iar din august 1964,
pe protopopul Ioan Bugariu — până la 23 aprilie 1966, când congresul
bisericesc întrunit în catedrala Sf. Treime din Detroit a ales episcop pe
arhimandritul Victorin Ursache, fost stareţ al mănăstirii Neamţ şi su
perior al Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim, de unde s-a retras
în 1956, stabilindu-se în America, pentru a funcţiona profesor la Semi
narul teologic Sf. Tihon din South Caran, Pennsylvania.
Confirmat de Sfântul Sinod la 7 iunie 1966, a fost hirotonit
arhiereu în America, în catedrala «Sf. Gheorghe» din Windsor, Ontario,
Canada, în ziua de 7 august 1966, şi a fost instalat la 21 august, acclaşi
an, în biserica «Sf. Treime» din Detroit, când s-a citit Gramata pa
triarhului Justinian. La 11 iunie 1973, Sfântul Sinod a acordat Prea
Sfinţitului Victorin rangul de arhiepiscop, iar congresul bisericesc, în
trunit la Edmonton şi la Boian, Alberta, la 21 iulie 1973, a ridicat
Episcopia Ortodoxă Română din America şi Canada la treapta de
Arhiepiscopie.
în anul 1951, după alegerea episcopului Andrei Moldovan, un număr
de parohii, gu preoţii şi credincioşii lor, refuzând să recunoască auto
ritatea episcopului ales în mod canonic, au ieşit de sub jurisdicţia Pa
triarhiei Române şi, alegându-şi episcop pe Valerian Trifa, la congresul
ţinut între 3—5 iulie la Chicago, s-au constituit într-o eparhie separată,
eu titulatura Episcopia Ortodoxă Română din America şi reşedinţa la
Vatra Românească.
Referitor la hotărârea amintitului congres, de a rupe legăturile cu
Biserica-mamă, revista «Frăţia ortodoxă», nr. 5— 7/1954, editată în
Germania sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române din America,
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găzduia în paginile sale următoarea apreciere : «... ar fi de observat că
congresul din 1951 a mers poate prea departe, atunci când şi-a pro
clamat autonomia administrativă şi spirituală în mod definitiv şi pentru
totdeauna. S-ar fi accentuat mai mult caracterul românesc al Episcopiei
şi libertatea ei, dacă congresul de la Chicago s-ar fi mulţumit cu o
autonomie condiţionată şi justificată de împrejurările politice extra
ordinare şi pentru timpul cât România şi Biserica Ortodoxă Română
se vor găsi sub robia ruso-comunistă».
Această eparhie, care a continuat să editeze gazeta «Solia», a stat
în izolare completă faţă de Biserica universală până în anul 1970, când
s-a integrat, conform Acordului din 17 decembrie 1970, Bisericii Orto
doxe din America (OCA), constituită din mai multe ramuri etnice, la
10 aprilie 1970, ca Biserică autocefală, dar nerecunoscută de toate cele
lalte Biserici ortodoxe.
Congresul extraordinar al Episcopiei de la Vatra, ţinut la Cleveland,
a ales ca episcop auxiliar al eparhiei pe preotul Nathaniel Popp, care a
fost hirotonit arhiereu la 15 noiembrie 1980, în biserica «Sf. Gheorghe»
din Detroit, Michigan, considerată catedrală episcopală, de către mi
tropolitul Teodosie, primatul Bisericii Ortodoxe din America, şi arhi
episcopul Valerian al Episcopiei româneşti.
La 28 iulie 1984, arhiepiscopul Valerian s-a pensionat şi s-a retras
în Portugalia, unde a şi murit acum câţiva ani, la o vârstă înaintată.
După retragerea arhiepiscopului Valerian, conducerea eparhiei a
fost îndeplinită de Mitropolitul Teodosie, ca locţiitor de episcop, până
la 20 octombrie 1984, când episcopul auxiliar Nathaniel a fost ales
episcop titular de către Sinodul Bisericii Ortodoxe din America şi re
prezentanţii clerului şi credincioşilor Episcopiei de la Vatra.
P. S. Episcop Nathaniel Popp, actualul conducător al Episcopiei de
la Vatra, s-a născut la 12 iunie 1940, în Aurora, Illinois, într-o familie
de emigranţi români greco-catolici.
După absolvirea Colegiului Sf. Procopie, Lisle, Illinois, şi-a luat
licenţa în teologie la Universitatea pontificală gregoriană din Roma.
Tot aici a fost hirotonit diacon şi preot, în 1966, în cadrul Bisericii cato
lice de rit bizantin, de către episcopul unit Vasile Cristea.
Intorcându-se în America, a trecut în 1968 la Ortodoxie şi s-a
ataşat, ca monah, Episcopiei de la Vatra. La 1 decembrie 1975 a devenit
preot la parohia Hermitage, Pennsylvania. De asemenea, a fost profesor,
scriitor, traducător şi redactor de publicaţii cu caracter educativ religios.
în momentul de faţă, Episcopia Ortodoxă Română din America are
59 de parohii, organizate în 10 misiuni şi 6 protopopiate, pe teritoriul
SUA şi Canadei.
După Revoluţia din 1989, Episcopia a inaugurat programele «Ajutor
pentru România» şi «Ajutor pentru copiii din România», ca modalităţi
de ajutorare a poporului român.
După o scurtă vizită la Centrul eparhial Oradea, în ziua de vineri,
6 mai 1994, unde s-au oprit la intrarea în România, în zilele de 7—9
mai, P. S. Episcop Nathaniel şi membrii delegaţiei Episcopiei de la Vatra
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s-au aflat la Bucureşti, ca oaspeţi ai Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist.
în Duminica Tomii, 8 mai, dimineaţa, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi P. S. Episcop Nathaniel, după ce s-au închinat la
moaştele Sf. Dimitrie cel Nou din catedrala patriarhală, au săvârşit
Sf. Liturghie, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Din sobor
au făcut parte, alături de slujitori de la catedrală, şi preoţii din America,
membri ai delegaţiei care l-a însoţit pe P. S. Episcop Nathaniel în vizita
în România.
La sfârşitul slujbei, Prea Ferieitul Părinte Patriarh Teoctist a
adresat un cuvânt de bun-venit în România delegaţiei Episcopiei de la
Vatra, prilej de frăţească bucurie în săptămâna pascală şi, păstrând tra
diţia împământenită în astfel de ocazii, a oferit P. S. Episcop Nathaniel
engolpionul arhieresc, iar preoţilor din delegaţie crucea patriarhală, ca
o cinste deosebită din partea Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit următoarea
euvântare :
Iubiţi credincioşi,
«In această duminică a pomenirii Sfântului Apostol Toma pentru
îndoiala sa roditoare de credinţă şi de mântuire, avem bucuria ca în
sfânta noastră catedrală să săvârşim dumnezeiasca Liturghie împreună
cu Prea Sfinţitul Episcop Nathaniel, înconjuraţi de distinşi preoţi ai
Episcopiei Ortodoxe Române din America, una dintre episcopiile ro
mâneşti de peste hotare. Pentru că Prea Sfinţitul Nathaniel o. venit
pentru întâia dată în ţară, cu dragoste şi cu râvnă, ca să cunoască Bi
serica neamului nostru românesc ai cărei fii îi păstoreşte şi calcă pen
tru prima dată pe pământul părinţilor şi strămoşilor săi, dăm slavă lui
Dumnezeu că acum, în mărturia învierii şi în lumina lui Hristos, ne
regăsim la acest străbun altar al Patriarhiei noastre ortodoxe române
împreună cu Prea Sfinţia Sa şi cu ceilalţi preoţi care îl însoţesc.
Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca acest prim pas să fie binecu
vântat cu roade duhovniceşti întru unitatea românilor de pretutindeni,
pentru care noi ne rugăm necontenit. El ne va ajuta, aşa cum a ajutat
de-a lungul secolelor neamul nostru românesc şi Biserica cea sădită in
mijlocul lui de Sfântul Apostol Andrei, ca să biruie toate greutăţile,
să slujească pe Mântuitorul Iisus Hristos, să slujească apropierea între
oameni şi pacea pe pământ.
Sfânta Liturghie să reverse asupra noastră a tuturor darurile mân
tuitoare după care pururea însetăm. Încredinţaţi de prezenţa Mântuito
rului Iisus Hristos în mijlocul nostru, să rostim împreună cu Sfântul
Apostol Toma : «Domnul meu şi Dumnezeul meu l» (Ioan, XX, 28).
Hristos a învia t!
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Iubiţi credincioşi,
Iubiţi părinţi şi fraţi,
De când l-am întâlnit la Vatra Românească, şi până astăzi, la acest
Sfânt Altar, Prea Sfinţitul Episcop Nathaniel a făcut progrese mari în
ceea ce priveşte limba română. A rostit în frumosul nostru grai o
predică tot aşa de frumoasă despre însemnătatea credinţei, despre
ceea ce l-a stăpânit pe Sfântul Apostol Toma foarte mult şi stăpâ
neşte şi astăzi foarte mulţi credincioşi şi anume curiozitatea de a-L
pipăi, de a-L vedea şi de a şti că Mântuitorul Hristos săvârşeşte
minuni cu fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem frământări sufle
teşti, avem dorinţe, avem cereri şi adresăm rugăciuni Mântuitorului
Hristos pentru împlinirea lor, deşi aceste dorinţe şi aceste cereri
sunt subiective. Ele însă sunt ale noastre şi sunt foarte impor
tante. Omul nu ştie întotdeauna ce îi este de folos şi cum să. se roage
lui Dumnezeu şi ce să ceară lui Dumnezeu ca rugăciunea să-i fie îm
plinită. De aceea, foarte mulţi dintre credincioşii noştri sunt în situaţia
Apostolului Toma. Ei doresc să se apropie, să vadă şi să pipăie, oare
cum, tainele şi Biserica, să se bucure personal de binefacerile şi minu
nile de care vorbesc Sfintele Evanghelii şi Sfinţii Părinţi. Este ade
vărat că în Biserică se săvârşesc minuni. Puţini dintre noi au credinţa
arzătoare a sfântului Apostol Toma, au acea dorinţă vie în cunoaşte
rea mai clară a voii lui Dumnezeu spre a ne bucura de aceste minuni.
Nu facem eforturile pe care le-a făcut Apostolul Toma ca să ne în
vrednicim a atinge semnele rănilor Mântuitorului Iisus Hristos în chi
purile semenilor noştri. Nu avem voinţa în a ne smeri, a îngenunchia,
a ne pocăi în faţa lui Dumnezeu, aşa cum a făcut Toma, care a căzut
înaintea Mântuitorului Hristos şi a zis: «Domnul meu şi Dumnezeul
meu /».
Până să ajungem la rostirea acestor cuvinte ale Sfântului Apostol
Toma, până să ne învrednicim de dragostea Mântuitorului Iisus Hristos,
aşa cum s-a învrednicit Toma, până atunci, zic, se cuvine să nu înce
tăm a dori şi a mărturisi statornicia lui Toma în stăruinţa de a se
convinge personal. Fiecare dintre noi trebuie să depună personal efor
turi, jertfă personală, să facă binele, să cultive virtutea în viaţă, iubi
rea faţă de semeni, credinţa puternică în Dumnezeu, chiar şi atunci
cdnd nu ni se împlinesc cererile şi dorinţele noastre, pentru că Mân
tuitorul Hristos este în mijlocul nostru, cum a fost în mijlocul Apostoli
lor, îndată după înviere şi apoi după opt zile şi în multe rânduri, când
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li s-a arătat ca să-i întărească. Inălţându-se la cer, Mântuitorul i-a în
credinţat de venirea Duhului Sfânt. Iar la Cincizecime s-a întemeiat pe
pământ Biserica, Sf. Taine, care lucrează în numele Mântuitorului
Hristos. Prin Sfântul Duh şi prin Sfintele Taine, aşadar, Hristos este
pururea în mijlocul nostru. Este minunea euharisticâ pe care nu pu
tem să o înţelegem, să o pipăim, cum a spus foarte bine Prea Sfinţitul
Episcop Nathaniel, dar care se săvârşeşte în Sfântul Altar odată cu
Sfânta Liturghie. împreună cu noi, la timpul rânduit s-ar cuveni să se
împărtăşească şi credincioşii. în acest timp cu ochii credinţei, vedem
lucruri minunate la Sfânta Masă, pe care le-au văzut şi Sfinţii Părinţi.
La rândul lor, credincioşii le văd prin puterea credinţei lor. Această
smerenie a credincioşilor de a nu vedea tot ceea ce se petrece în Sfân
tul Altar, îi determină să se concentreze în rugăciune. Acestea susţin
ceremonialul preoţilor din Altar, ei cântă, ei confirmă adevărurile pe
care le vesteşte de pe amvon predicatorul, ei, împreună cu slujitorii
bisericeşti, alcătuiesc Biserica cea vie. Credincioşii ortodocşi români, în
aceste zile de Paşti, au aprins rugurile cele nestinse în veci pe tot
plaiul românesc, prin primirea luminii învierii
şi prin mărturisirea
Bisericii că : Hristos a înviat !
Cât de statornici au fost românii de-a lungul secolelor în credinţa
învierii Mântuitorului Iisus Hristos! Cât de convingător au crezut ei
în predica Sfântului Andrei, la fel ca şi ortodocşii indieni, în predica
Sfântului Toma, ca şi grecii, în predica Sfântului Apostol Pavel, ca şi
romanii, în predica Sfântului Apostol Petru, ca şi cei din Asia Mică şi
din Africa, în predica Sfinţilor Apostoli şi a ucenicilor lor. Au fost tari
în credinţă românii, oriunde au ajuns ei. Indiferent ce motive i-au dus
departe de vatra părintească, fie în Europa, fie în America sau Aus
tralia sau Noua Zeelandă, ei au continuat să-L aibă pe Hristos în m ij
locul lor. încă de la sfârşitul secolului trecut, s-au organizat bisericeşte, având biserici proprii, iar din anul 1928 şi episcopi şi preoţi ro
mâni, în legătură spirituală cu Biserica-mamă.
Pe unii dintre preoţii de astăzi ai românilor din America, îi ve
deţi acum în dreapta şi în stânga noastră. Ei sunt fiii neamului nostru,
îndestulaţi din teologia Bisericii strămoşeşti. Peste Ocean, în Statele
Unite şi Canada, ei împlinesc o misiune deosebit de frumoasă sub că
lăuza Prea Sfinţitului Episcop Nathaniel şi a I.P.S. Arhiepiscop Victorin, pentru cei care ţin de Arhiepiscopia Ortodoxă Română cu reşe
dinţa la Detroit. în zilele Paştilor, Dumnezeu ne-a adus bucuria ca pă
rinţii de faţă, având în frunte pe Prea Sfinţitul Episcop Nathaniel, să
vină să vadă plaiul natal, să se împărtăşească din binefacerile învierii
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cu părinţii, cu neamurile, cu noi. Neamul românesc alcătuieşte o sin
gură familie unită prin credinţă, prin limbă, datini, vatră strămoşească,
in ciuda deosebirilor de păreri trecătoare. Credinţa în Dumnezeu, în
văţătura Bisericii şi rânduielile ei sunt şi rămân veşnice în veacul vea
cului.
Astăzi, fraţi creştini, ne-am bucurat să slujim împreună cu preoţii
Episcopiei de la Vatra Roviânească, de sub păstorirea Prea Sfinţitului
Episcop Nathaniel, care alături şi împreună cu Arhiepiscopia de la Detroit, condusă de înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin, asigură în
drumarea duhovnicească a românilor ortodocşi stabiliţi în America şi
Canada. Vizita de astăzi ne dă o mare nădejde fiindcă românii de peste
tot, cu preoţii şi episcopii lor, trebuie să se apropie, să se cunoască mai
bine, să se bucure unii de alţii şi să slujească împreună Sfânta Evan
ghelie, Biserica strămoşească şi credinţa ortodoxă în general.
Arătăm multă preţuire Prea Sfinţitului Episcop Nathaniel, cum
spuneam la început, care vine pentru prima dată în România, ţara pă
rinţilor şi strămoşilor tuturor românilor din cele două Americi. Prea
Sfinţia Sa va vizita sfintele mănăstiri împreună cu preoţii care-l înso
ţesc şi care cunosc mai dinainte ţara şi Biserica noastră. Mulţumim
Prea Sfinţitului Episcop Nathaniel şi părintelui
Richard Grabowski,
care a fost dintru început delegatul Prea Sfinţiei Sale pentru multele
şi feluritele ajutoare şi daruri primite din partea Episcopiei de la Vatra
Românească şi de care s-au bucurat copiii orfani, bolnavii, handicapaţii,
spitalele, studenţii şi alte instituţii de caritate din ţara noastră.
Cu acest prilej, Prea Sfinţia Voastră şi iubiţi părinţi, primiţi din
partea credincioşilor şi a noastră cele mai calde mulţumiri şi vă rugăm
să transmiteţi dragostea şi preţuirea noastră tuturor fraţilor români pe
care-i păstoriţi. Dumnezeu vă va ajuta să vă încoronaţi arhieria cu
vrednicii şi înfăptuiri netrecătoare. Păstoriţi slujitori şi credincioşi ase
menea acestora care v-au înconjurat cu bucurie astăzi în această cate
drală cărora le-aţi adresat cuvinte atdt de frumoase. Oriunde veţi merge
în ţară veţi găsi pe fraţii, rudele şi neamurile românilor de peste Ocean.
Ceea ce Dumnezeu a unit prin credinţă, prin naştere, prin leagănul pă
rintesc, nimeni nu poate despărţi. Credinţa, leagănul românesc, graiul
natal, Biserica strămoşească, dăinuiesc peste timp şi spaţiu, peste dis
tanţe, şi acestea ne leagă în sfântă comuniune. Pururea ne rugăm lui
Dumnezeu la acest altar, şi la toate altarele, pentru Prea Sfinţia Voas
tră, pentru preoţii şi pentru fraţii români de pretutindeni.
Să mulţumim deci lui Dumnezeu cu adâncă smerenie pentru aceste
momente de bucurie duhovnicească pe care le-am trăit astăzi împreună.
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Să ne gândim şi să ne rugăm întotdeauna pentru fraţii noştri români
de pe toate meridianele lumii, pentru unitatea tuturor şi pentru pacea
lumii. Bunul Dumnezeu să ne ferească de primejdiile, despre care vor
bea Prea Sfinţitul Episcop Nathaniel, de capcanele ce pândesc astăzi pe
bunii noştri creştini, care s-au ştiut din neam. în neam ortodocşi şi se
văd acum agresaţi din toate părţile de curente sectante. Stăpâniţi de
duhul dezbinării, ei bat la uşa locuinţelor creştinilor ortodocşi, îi amă
gesc cu fel de fel de promisiuni şi-i cheamă la adunările lor. Fiecare,
asemenea Sfântului Apostol Toma, trebuie să ne încredinţăm bine, să
nu ne lăsăm biruiţi de frică, de supărare, de necunoaştere şi să cău
tăm pe Mântuitorul Hristos. Să îngenunchem cu smerenie în faţa icoa
nei Lui de unde ne priveşte cu blândeţe, şi să rostim : «Domnul meu
şi Dumnezeul meu».
Dorim Prea Sfinţitului Episcop Nathaniel şi părinţilor care-l în
soţesc, fraţi de-ai noştri români de peste Ocean, sănătate şi bucurie ase
menea celei trăite astăzi în Domnul Hristos. Ca această împreună liturghisire să fie pecetluită în inima Prea Sfinţitului Episcop Nathaniel
şi să-şi aducă aminte de noi, în rugăciunile Prea Sfinţiei Sale, îi ofe
rim, din partea Patriarhiei Române, un engolpion, simbolul treptei ar
hiereşti, cu chipul Mântuitorului Iisns Hristos. Jertfa, învierea şi învă
ţătura Lui ne vor uni gândurile şi rugăciunile pentru pacea lumii.
Precum El a fost una cu Tatăl, tot aşa trebuie să fim una şi noi, fiii
neamului românesc de pretutindeni.
Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Nathaniel, oferim pă
rinţilor slujitori Crucea Patriarhiei Române, pe care înaintaşii noştri au
purtat-o şi au sfinţit-o cu viaţa lor. Această cruce a fost instituită de
cel dintâi patriarh al României, fericitul întru pomenire Miron Cristea,
şi este moştenire de dragoste şi de preţuire pentru slujitorii şi credin
cioşii lor de pe celălalt ţărm al oceanului Atlantic. V-o oferim, iubiţi pă
rinţi, cu gândul şi cu dorinţa să o purtaţi cu sănătate, pentru că aţi spri
jinit ajutorul organizat de Episcopia de la Vatra pentru copilaşi, tineret
şi credincioşii din România.
Să învăţăm, iubiţi credincioşi, din acestea, că Dumnezeu ne ocro
teşte, că întâlnirea cu fraţii noştri din America este semnul întâlnirii în
Hristos, este semnul puterii lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, a Sfin
ţilor noştri români, a Sfinţilor Brâncoveni şi a tuturor Sfinţilor. Să fim
încredinţaţi că Ei ne ajută, ne binecuvintează viaţa, neamul şi familia.
Iubiţi credincioşi,
Iată cum credinţa ne adună, ne face mai buni, mai blânzi, mai prie
tenoşi. Tot credinţa adună şi fiii neamului nostru românesc, care, în de
cursul istoriei, a suferit mult şi doar credinţa l-a bucurat. Istoria ne
arată că, în existenţa sa, neamul nostru a urcat în diferite chipuri Golgota răstignirii, dar a trăit şi momente de revelaţie dumnezeiască. Im-
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preună cu Prea Sfinţitul Episcop Nathaniel cu părintele protopop Buburuz din Basarabia şi cu părinţii din Statele Unite, am trăit clipe deo
sebit de frumoase, de adâncă simţire şi de credinţă românească.
Să avem în sufletul nostru totdeauna convingerea că Mântuitorul
Hristos ne ajută, că staulul nostru cel ceresc şi leagănul nostru matern
este Biserica Ortodoxă şi nu alt cult sau alt curent de gândire, care nă
vălesc astăzi în ţara noastră şi prihănesc pământul din care au odrăslit
viteji, eroi şi pe care s-a vărsat sânge martiric.
Dumnezeu să ne ajute tuturor ! Vă mulţumesc pentru prezenţa la
Sfânta Liturghie şi vă doresc sănătate şi bucurie duhovnicească. Din
partea noastră transmiteţi tuturor binecuvântare spre a menţine aprinsă
lumina învierii lui Hristos, pe care să o cântăm şi să o lăudăm totdeauna.
Hristos a înviat I».
Plin de emoţie, în răspunsul său, P. S. Episcop Nathaniel, după
ce s-a referit la îndoiala roditoare de credinţă a Sf. Apostol Toma, po
menit în această duminică, a mulţumit călduros Prea Fericitului Pa
triarh Teoctist pentru ospitalitatea cu care a fosit primit, spunând urmă
toarele :
Hristos a învia t!
«Să ştiţi că a?n venit din America şi nu vorbesc româneşte aşa ca
voi, dar cred că veţi înţelege ceea ce am să spun.
In această duminică, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sf. Apostol
Toma. Lumea îi spune Toma Necredinciosul. Dar să ştiţi că el n-a fost
necredincios. Măcar de-am avea noi toţi jumătate din credinţa Sf. Apos
tol Toma. El a crezut atât de mult în Fiul lui Dumnezeu încât a plecat
în India, predicând Evanghelia Lui, şi a murit acolo, fiind îngropat în
oraşul Madas.
Evanghelia spune că Apostolii erau adunaţi într-o casă, la Ierusa
lim, şi încuiaseră uşa pe dinăuntru, căci se temeau ca nu cumva să vină
iudeii să-i omoare. După ce Mântuitorul a înviat, a intrat la ei, prin uşa
încuiată şi, pentru ca să nu se sperie că văd o nălucă, le-a arătat mâi
nile şi coasta, semnele suliţei şi piroanelor. S-au bucurat ucenicii, încredinţăndu-se că este cu adevărat Mântuitorul Hristos. După opt zile,
când a venit şi Toma, Mântuitorul «n-a vrut» să-i arate şi lui semnele
piroanelor, ci a pretins ca el să creadă fără să vadă.
De ce această diferenţă de tratament? Este adevărat că Toma a
spus Apostolilor : «Nu vă cred pe cuvânt, vreau să văd şi eu, cum aţi
văzut şi voi, numai atunci vă cred» (Ioan, 20, 25). Mântuitorul Hristos
a cerut însă lui Toma să reprezinte o anumită categorie de oameni, a
celor ce cred astăzi, au crezut în trecut şi vor crede în viitor că Hristos
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este Dumnezeu, fără să-l fi văzut cu ochii fizici. Nu trupul, nu mintea,
ci Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, ne determină să strigam : «Dom
nul meu şi Dumnezeul m eu!» (loan, 20, 28). Cu simţurile trupeşti des
coperim lumea care ne înconjoară, în care orice minte sănătoasă vede
amprentele dumnezeirii, însă Dumnezeu nu cade sub simţuri, nu se
poate pipăi şi nu este nici o achiziţie a intelectului, ci Dumnezeu este
viaţă şi El se descoperă numai celor care au o autentică trăire in duhul
rugăciunii, căci Duh este Dumnezeu şi cel ce se închină Lui se închină
în duh şi adevăr. Când Duhul Sfânt a coborât peste Apostoli, nu le-au
mai trebuit argumentele ce vin prin simţuri, căci El le-a dezvăluit că
Hristos este Logosul consubstanţial cu Tatăl. Hristos le-a spus ucenici
lo r: «De Mă voi duce, vă voi trimite pe Duhul, care de la Tatăl pur
cede. El vă va învăţa toate» (loan, 26 ; 7, 13).
De aceea, «Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut» (loan, 20, 29).
Aceştia suntem, noi, creştinii de astăzi, care nu-L cunoaşten pe Hristos
prin simţuri, adică prin văz, prin pipăit, aşa cum l-a cunoscut Sf. Apos
tol Toma şi totuşi credem, iar unii au crezut atât de puternic încât şi-au
dat viaţa pentru El. Această credinţă a noastră vine de la Duhul Sfânt,
în care ne-am îmbrăcat prin botez, căci aşa zice Scriptura, câ orice măr
turisire că Hristos este Dumnezeu de la Duhul Sfânt vine.
Mai este şi un alt motiv pentru care Iisus a îngăduit lui Toma să
pipăie coasta. Noi nu trebuie să credem oricum şi orice. Mântuitorul în
suşi a spus că vor veni mulţi hristoşi mincinoşi (Mat., 24, 24 şi Marcu,
13, 22) şi vor spune că «Eu sunt». Să nu-i credeţi. Unii, vor face şi mi
nuni, ca să vă poată înşela. Ştiţi că Diavolul se poate îmbrăca chiar şi
în înger de lumină. Nu trebuie să primim orice.

Lucrurile

trebuiesc

verificate în lumina învăţăturii Bisericii şi a credinţei Sfinţilor Părinţi.
Şi aici, ca şi la noi, în America, sunt oameni care umblă după mi
nuni, după lucruri senzaţionale, ca şi cum Biserica lui Dumnezeu ar fi
un club la care ne ducem să trăim senzaţii tari. Aceşti oameni, de fapt,
nu cred în Dumnezeu, ci în minuni. Mântuitorul a condamnat 1 aspru
această atitudine, zicând : «Neamul acesta necredincios şi pervers cere
semne şi minuni, dar semne nu i se vor da lui, decăt semnul lui lona
proorocul» (Mat., 12, 39), adică semnul învierii Domnului. Căci, întradevăr, ce minune mai mare poate fi faptul că Dumnezeu S-a întrupat,
a pătimit, a murit şi a înviat pentru noi. Cea mai mare minune a Bise
ricii este Sf. Euharistie, care se petrece în fiecare duminică, pe Sf. Masă
din Sf. Altar şi nimeni nu vorbeşte de această minune. Toţi umblă după
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satisfacerea curiozităţii şi a dorinţei după senzaţional. Trăim într-o
vreme când ortodocşii sunt expuşi la curente de fals misticism, aduse
din Orient sau inventate de oameni iresponsabili.
Iubiţi fraţi întru Hristos,
Atitudinea Sf. Apostol Toma nu a fost nicicând mai actuală, mai
necesară. Se impune o verificare a credinţei, iar îndreptarul trebuie să
fie experienţa de două mii de ani a Bisericii.
Dumnezeu să vă lumineze, să vă binecuvinteze.
Hristos a înviat
In după amiaza zilei de duminică, 8 mai, PS Episcop Nathaniel şi
preoţii din America, însoţiţi de PS Episcop-vioar patriarhal Teofan Si
naitul, au fost în pelerinaj la mănăstirea Antim, unde au vizitat bise
rica, paraclisul şl biblioteca Sf. Sinod, care a servit în anii ’50 drept sală
de meditaţii spirituale grupului de induhovnicire cunosout sub numele
de «Rugul aprins», din care au făcut parte, între alţii, marele dogmatist
Dumitru Stăniloae, scriitorul Sandu Tudor, precum şi doi membri ai
delegaţiei Episcopiei de la Vatra, arhimandritul Roman Braga şi secreta
rul eparhial, Dinu Cruga.
De la. mănăstirea Antim, oaspeţii au plecat în Parcul Carol, unde
au oficiat un trisaghion la mormântul «Eroului necunoscut», iar de aici,
la cimitirul Eroilor Revoluţiei, în capela căruia au săvârşit o slujbă de
pomenire a tinerilor căzuţi in decembrie 1989. Ultimul obiectiv vizitat
in această zi a fost mănăstirea Cernica, unde oaspeţii au participat la
slujba vecerniei şi s-au închinat la moaştele Sf. Ierarh Calinic, după
care au făcut un sourt popas de reculegere şi rugăciune memorială la
mormântul preotului profesor Dumitru Stăniloae şi al preotului scriitor
Gala Galaction, îngropaţi în cimitirul mănăstirii.
A doua zi, luni, 9 mai, dimineaţa, PS Episcop Nathaniel şi membrii
delegaţiei au vizitat mănăstirea Cristiana şi Orfelinatul de fete de la
Chitila, -unde Episcopia de la Vatra a dat ajutor pentru dotarea ou cele
trebuincioase. In programul zilei a fost înscrisă şi o vizită la Atelierele
Patriarhiei de la mănăstirea Plumbuita, unde se confecţionează obiecte
bisericeşti, precum şi la tipografia Institutului biblic, ce are în dotarea
ei o maşină de tipărit (fotocopiat) donată de Episcopia de la Vatra.
La orele prânzului, PS Episcop Nathaniel şi membrii delegaţiei au
avut la palatul patriarhal o întâlnire cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi câţiva membri ai Sfântului Sinod : IPS Mitropolit Antonie al
Ardealului, IPS Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, PS Episcop Nifon
al Sloboziei şi Călăraşilor şi PP SS Episcopi-vicari patriarhali Teofan
Sinaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, în cadrul căreia s-a dialogat despre
viaţa religioasă a românilor din diaspora, discuţiile încheindu-se cu o
agapă frăţească.
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Vizita delegaţiei Episcopiei Ortodoxe Române din America, con
dusă de PS Episcop Nathaniel, a continuat în zilele următoare pe un
lung traseu, în Dobrogea, apoi, în Moldova, Ardeal, la Curtea de Ar
geş, în Oltenia şi în Banat, adică aproape în întreaga ţară.
Astfel, marţi, 19 mai, dimineaţă, oaspeţii au plecat din Bucureşti
şi s-au oprit la Târgovişte, unde au fost întâmpinaţi de IPS Arhiepiscop
Vasile, la invitaţia căruia au vizitat catedrala şi reşedinţa arhiepisco
pală, precum şi mănăstirea Dealu, apoi, au făcut un scurt popas la Slo
bozia, fiind aşteptaţi la catedrala Sf. Apostoli din localitate de PS Epis
cop Nifon al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, iar seara, au ajuns la
Constanţa şi, după ce au admirat biserica Navigatorilor din oraş, cu
hramul Sf. Nicolae, construită în ultimii doi ani, au fost conduşi de
IPS Arhiepiscop Lucian al Tomisului la mănăstirea Techirghiol, unde
au fost găzduiţi peste noapte.
Miercuri, 11 mai, străbătând prin arşiţa dobrogeană a Babadagului, Tulcei şi Isaccei şi privind în trceere istoricele mănăstiri Niculiţel,
Cocoş şi Celic-Dere, delegaţia a ajuns la Măcin, unde a trecut Dunărea
cu bacul, pe malul Brăilei, iar de aici la Galaţi, fiind aşteptaţi în ca
tedrala episcopală de PS Arhiereu Casian Gălăţeanul, locţiitor de episGop al Dunării de Jos, unde s-a oficiat un Te-Dcum, apoi un trisaghion
la mormântul Arhiepiscopului Antim Nica, trecut la cele veşnice în
prima zi de Sf. Paşti.
De la Galaţi, după o scurtă oprire la biserica «Sf. Dumitru» din
Tecuci, oaspeţii au ajuns, spre scară, la Mitropolia din Iaşi, fiind pri
miţi de IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, iar a doua zi,
joi, 12 mai, dimineaţa, s-au întâlnit cu elevii şi studenţii Seminarului
şi Facultăţii de teologie, apoi, după prânz, au vizitat biserica Sf. Trei
Ierarhi, ctitoria domnitorului Vasile Lupu, şi catedrala mitropolitană,
unde s-au închinat 1a moaştele Sf. Cuv. Paraschiva.
în aceeaşi zi, membrii delegaţiei au sosit la Suceava, unde au fost
întâmpinaţi de IPS Arhiepiscop Pimen şi au făcut un scurt popas du
hovnicesc la catedrala arhiepiscopală, în faţa moaştelor Sf. Ioan cel
Nou, apoi, însoţiţi de PS Episcop-vicar Gherasim Putneanul, prin Ră
dăuţi, au ajuns, spre seară, la mănăstirea Putna, ctitorie a binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Vineri dimineaţă, 13 mai, însoţiţi de PS Episcop-vicar Calinic Botoşeneanul, oaspeţii au vizitat istoricele mănăstiri bucovine.ne : Voroneţ,
Moldoviţa, Sueeviţa şi Dragomirna, iar după amiază, mănăstirile din
Munţii Neamţului : Agapia, Secu, Sihăstria, Neamţ şi Văratec, unde au
rămas peste noapte.
în dimineaţa zilei de sâmbătă, 14 mai, membrii delegaţiei au por
nit, prin Tg. Neamţ, spre Ardeal, făcând un scurt popas la mănăstirea
Topii ţa, iar dc aici au ajuns spre seară, la mănăstirea Sâmbăta de Sus,

VIAŢA BISERICEASCĂ

157

ctitorie brâncovenească, unde au fost găzduiţi până a doua zi, duminică,
15 mai, când au plecat la Sibiu, unde IPS Mitropolit Antonie al Ardea
lului şi PS Episcop Nathaniel au săvârşit Sf. Liturghie în catedrala ar
hiepiscopală, înconjuraţi de un impunător sobor de slujitori din care
au făcut pante şi preoţii de la Vatra.
Sosind la Alba Iulia, în după amiaza aceleiaşi zile, membrii dele
gaţiei au fost invitaţi de PS Episcop Andrei la slujba vecerniei în ca
tedrala episcopală, apoi, oaspeţi şi gazde au mers în procesiune la mă
năstirea «Sf. Ioan Botezătorul», la 2 km. de catedrală, unde au săvârşit
un parastas la mormântul primului episcop al românilor ortodocşi din
America, Policarp Moruşca.
Luni, 16 mai, dimineaţa, trecând prin Blaj, unde au vizitat noua
catedrală ortodoxă, aflată în construcţie, în locul celei vechi, ocupată
abuziv de greco-catolici după anul 1989, oaspeţii au poposit la mănăsti
rea Recea, pentru a binecuvânta azilul de bătrâni nou construit, la do
tarea căruia Episcopia de la Vatra a contribuit cu 150 de paturi şi alte
ajutoare.
După amiază, pe Valea Oltului, membrii delegaţiei s-au îndreptat
spre Episcopia Râmnicului, unde au ajuns seara târziu, fiind întâmpi
naţi de PS Episcop Gherasim, eare i-a găzduit la reşedinţa episcopală.
Marţi, 17 mai, însoţiţi de PS Episcop Gherasim al Râmnicului, oas
peţii au vizitat Mănăstirea Curtea de Argeş şi s-au închinat la moaştele
Sf. Filofteia, apoi Mănăstirea Hurezi, ctitoria voievodului martir
Constantin Brâncoveanu, iar de aici au plecat la Mănăstirea Polovragi,
unde au fost aşteptaţi de IPS Mitropolit Nestor al Olteniei, care i-a
condus la Mănăstirea Lainici şi la Mănăstirea Tismana, unde au în
noptat.
In dimineaţa zilei de miercuri, 18 mai, delegaţia a vizitat Centrul
mitropolitan Craiova, iar după amiază, Mănăstirea Jitianu şi Seminarul
teologic din Mofleni.
Joi, 19 mai, PS Episcop Nathaniel şi însoţitorii săi au pornit spre
Timişoara, unde au fost primiţi de IPS Mitropolit Nicolae al Banatului,
iar a doua zi, vineri, 20 mai, s-au închinat la moaştele Sf. Iosif cel
Nou de la Partoş, aşezate în catedrala mitropolitană, şi au vizitat şase
biserici nou construite în ultimii ani, în oraşul Timişoara şi împrejuSâmbătă, 21 mai de ziua praznicului Sf. împăraţi Constantin şi
Elena, IPS Mitropolit Nicolae şi PS Episcop Nathaniel au oficiat Sf.
Liturghie în catedrala mitropolitană din Timişoara, din sobor făcând
parte şi preoţii din delegaţia Episcopiei de la Vatra.
In după amiaza aceleiaşi zile, oaspeţii au plecat spre Episcopia Ara
dului, fiind întâmpinaţi la biserica din localitatea Şagu de PS Episcop
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Timotei, care i-a condus la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, unde au partici
pat la slujba vecerniei, fiind găzduiţi peste noapte la Mănăstirea Gai,
de lângă Arad.
Duminică, 22 mai, PS Episcop Nathaniel şi preoţii însoţitori, la in
vitaţia PS Episcop Timotei, au participat la sfinţirea bisericii cu hra
mul «Si. Dumitru» din comuna Zăbrani, Episcopia Aradului, după care
au săvârşit Sf. Liturghie la altarul special amenajat afară, pe un po
dium, dat fiind numărul mare de credincioşi prezenţi la slujbă, mulţi
şi din satele învecinate.
Pe această notă harică, vizita în România a PS Episcop Nathaniel
şi a delegaţiei Episcopiei de la Vatra a luat sfârşit, oaspeţii revenind a
doua zi la Bucureşti, de unde, miercuri, 25 mai, au plecat cu avionul
spre America.
Impresiile oaspeţilor despre vizita în România au fost clar expri
mate în scrisoarea de mulţumire adresată Prea Fericitului Patriarh
Teoctist, la scurtă vreme după întoarcerea în America, de către Episcopul
Nathaniel care, între altele, mărturisea : «Pentru noi, această vizită a
fost o necesitate şi în acelaşi timp o mare bucurie duhovnicească, pu
tând să înţelegem mai bine, acum, năzuinţele şi grijile clerului şi cre
dincioşilor noştri din trecut şi din prezent, iar din punctul nostru de
vedere personal, sentimentul nostru de a fi de origine română este mai
limpede».
In consens cu ierarhul său, părintele protopop Constantin Alecse
scria şi el în revista «Viaţa creştină», nr. 7—8/1994, a bisericii Sf. Tre
ime din Los Angeles, California, al cărei paroh este :
«Ne-am adăpat sufletul la fântâna spiritualităţii din Ţara Mamă,
rugându-ne la mănăstirile voievozilor şi în istoricele biserici româneşti,
care au ţinut flacăra credinţei nestinsă, în pofida ateismului oficial de
mai bine de 45 de ani.
M isterul este viu : bisericile sunt pline de copii, tineret şi vârst
nici, care n-au devenit creştini peste noapte, ci au învăţat religie de la
mamele şi bunicile lor, rugăciunile rostindu-le acum cu voce tare, în
biserici, pe stradă, în şcoli şi instituţii, oriunde.

Tot de credinţa lor tare, este legat şi misterul zidirii de biserici
noi, în pofida inflaţiei şi a lipsurilor materiale ce bântuie întreaga ţară...
Mănăstirile sunt populate cu călugăriţe şi călugări tineri. Se fac
mănăstiri noi...
Am văzut reînnoire şi în cadrul ierarhiei bisericeşti. Foarte mulţi
ierarhi sunt tineri...
Am găsit nou-înfiinţate episcopii, oa de pildă, la Târgovişte şi la
Slobozia...».
Din cele relatate, rezultă, aşadar, că această vizită a fost de folos
deopotrivă, Bisericii din Ţară şi Episcopiei de la Vatra.
GH. VASILESCU

ALEGEREA ŞI HIROTONIA NOULUI EPISCOP
VICAR PATRIARHAL VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
Devenind vacant unul din cele două posturi de episcop-vicar pa
triarhal, prin alegerea de către Colegiul electoral bisericesc, la 11 ianua
rie 1994, a Prea Sfinţitului Nifon Mihăiţă ca episcop al nou înfiinţatei
eparhii a Sloboziei şi Călăraşilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
având în vedere complexitatea şi varietatea activităţilor de la Centrul
patriarhal, care impun completarea imediată a acestui post cu o persoană
cu pregătire teologică corespunzătoare şi cu experienţă şi râvnă pentru
lucrarea Bisericii noastre, l-a recomandat Sfântului Sinod pe Prea
Cuviosul Arhimandrit Vincenţiu Grifoni, superiorul Aşezămintelor ro
mâneşti de la Ierusalim.
Luând în examinare recomandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din 12 ianuarie 1994 — la
propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină care, pro
cedând la cercetarea canonică a celui recomandat, a constatat că
acesta întruneşte condiţiile cerute candidaţilor la arhierie, fiind vrednic
de această chemare — a aprobat în unanimitate de voturi alegerea în
demnitatea de episcop-vicar patriarhal a Prea Cuviosului Arhimandrit
Vincenţiu Grifoni şi ridicarea sa la treapta de arhiereu, cu titulatura
de «Ploieşteanul».
Prea Cuviosul Arhimandrit Vincenţiu Grifoni a fost invitat apoi
în sala sinodală, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a adus la
cunoştinţă că Sfântul Sinod, în urma votului exprimat, l-a chemat la
treapta arhieriei şi la slujirea de episcop-vicar patriarhal şi i-a făcut
urări de deplin succes în noua funcţie care i s-a încredinţat.
Răspunzând chemării, Prea Cuviosul Arhimandrit Vincenţiu Grifoni,
în cuvinte emoţionante, şi-a exprimat, mai întâi, recunoştinţa faţă de
Bunul Dumnezeu, care i-a condus paşii în viaţă către această slujire,
apoi a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi membrilor
Sfântului Sinod, prin care s-a împlinit voinţa Celui Atotputernic în
chemarea sa la demnitatea arhieriei.
In continuare, arătând că, la recomandarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod, prin votul exprimat, l-a ales în această
nouă slujire pe temeiul cunoaşterii activităţii sale de până acum în
ogorul Domnului, Prea Cuviosul Arhimandrit Vincenţiu a scos în evidenţă
grija părintească cu care întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
înconjoară pe toţi slujitorii Sfântului Altar, nu numai aici, în ţară, ci
şi peste hotare, unde a slujit şi Prea Cuvioşia Sa timp de aproape patru
ani, în calitate de superior al Aşezămintelor româneşti din Ţara Sfântă.
Subliniind, în încheiere, că înţelege bine că de acum înainte îi
revin multe şi mari îndatoriri, Prea Cuvioşia Sa a spus că nădăjduieşte
în ajutorul lui Dumnezeu şi în povăţuirea părintească a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, care se bazează pe înţelepciune şi pe ani lungi
de experienţă, precum şi în sprijinul membrilor Sfântului Sinod. încre
dinţând pe întâistătătorul Bisericii noastre că va stărui cu tot devota
mentul şi cu tcată puterea de muncă în a îndeplini sarcinile ce i se vor
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încredinţa, nou alesul episcop-vicar patriarhal a exprimat hotărârea sa
fermă de a primi ou recunoştinţă orice sfat şi orice îndrumare pentru a
sluji cât mai bine şi cu cât mai mult folos Biserica strămoşească şi nea
mul românesc.
La sfârşit, Prea Cuviosul Arhimandrit Vincenţiu Grifoni a mulţumit
încă o dată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru încrederea
arătată, aducând «slavă lui Dumnezeu pentru toate», iar membrii Sfân
tului Sinod l-au felicitat călduros pe noul chemait la treapta arhieriei.
Nou-alesul episcop-vicar patriarhal s-a născut la 23 august 1954,
în Bucureşti, fiind unul din cei patru copii cu care Dumnezeu a înzestrat
familia inginerului Petru şi Elena Grifoni, creştini buni şi evlavioşi
(acum decedaţi amândoi), şi a primit la botez numele de Victor.
A urmat şcoala generală şi liceul la Bucureşti-. După luarea baca
laureatului, în anul 1973, la liceul Matei Basarab, a urmait, între anii
1974— 1978, cursurile Facultăţii de teologie ortodoxă din Sibiu, unde a
obţinut licenţa în teologie cu teza : Sfinţii Părinţi din secolul al IV-lea,
îndrumători ai vieţii duhovniceşti.
Dovedind reale calităţi pentru studiu, în anul 1978 a fost încadrat
la editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, unde s-a îngrijit,
între altele, fiind cunoscător al limbii engleze, şi cu pregătirea volu
melor editate în această limbă.
în toamna anului 1983 s-a transferat ca redactor la editura Ar
hiepiscopiei Craiovei, iar la scurt timp, arătând râvnă pentru viaţa
monahală, a intrat ca frate în obştea mănăstirii Lainici, unde a şi fost
tuns în monahism la 1 octombrie, acelaşi an, primind numele de Vincenţiu. La 26 octombrie 1983 a fost hirotonit ierodiacon, iar la 25 decembrie,
acelaşi an, a primit Sfânta Taină a Preoţiei.
Adâncind în mod pilduitor şi statornic ascultările la care a fost rân
duit, la 26 octombrie 1985, prin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei
Craiovei a fost hirotesit protosinghel, iar la 14 iunie 1987, la propunerea
IPS Mitropolit Nestor al Olteniei, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de
arhimandrit.
La 1 august 1990 i s-a încredinţat conducerea Aşezămintelor ro
mâneşti de la Ierusalim şi Iordan, precum şi rolul de reprezentant al
Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.
în această activitate de răspundere, punând în aplicare pregătirea
sa teologică, a arătat statornicie şi devotament în slujirea Bisericii, pre
cum şi o bună orientare în problemele vieţii bisericeşti, zidind cu înţelep
ciune, dragoste şi respect în jurul său.
Cunoscător al limbilor greacă, franceză şi engleză, a întreţinut bune
raporturi cu Patriarhia Ierusalimului, fiind apreciat atât de ierarhii
greci din Ierusalim, cât şi de reprezentanţii celorlalte culte religioase
de acolo.
Pe lângă calităţile de bun slujitor şi îndrumător al românilor orto
docşi veniţi în pelerinaj la Locurile Sfinte, s-a dovedit a fi şi un bun
chivernisitor, aducând importante îmbunătăţiri administrativ-gospodăreşti Aşezământului nostru din Ierusalim. De asemenea, s-a remarcat
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şi prin strădaniile pe care le-a depus pentru editarea publicaţiei ro
mâneşti învierea.
Pentru spiritul ecumenic de care a dat dovadă şi pentru demnitatea
cu care a reprezentat Ortodoxia românească în Ţara Sfântă, la 28 fe
bruarie 1993, Patriarhul Diodor al Ierusalimului i-a acordat ordinul
Crucea Sfântului Mormânt.
Hirotonia în arhiereu a Prea Cuviosului Arhimandrit Vincenţiu
Grifoni a avut loc în ziua de marţi, 2 februarie 1994, la praznicul Întâm
pinării Domnului, în biserica Sf. Spiridon Nou din Bucureşti.
Potrivit rânduielilor tipiconale, în ajun, luni, 1 februarie, în cate
drala patriarhală, după oficierea slujbei Vecerniei, de către P. S. Episcop
Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, şi un sobor de preoţi şi diaconi ai
catedralei, a avut loc, în prezenţa a doi dintre ierarhii rânduiţi să să
vârşească actul hirotonirii — Î.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei şi
P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor — ceremonia ipopsifierii
viitorului arhiereu. Erau prezenţi consilieri şi salariaţi de la Administra
ţia Patriarhală, preoţi, profesori şi studenţi teologi, precum şi numeroşi
credincioşi. P. C. Pr. loan Sauca, consilier patriarhal, a citit Chemarea
la treapta de arhiereu a Prea Cuviosului Arhimandrit Vincenţiu Grifoni,
după care cel chemat la arhierie a rostit cuvenitul Răspuns, în care a
mulţumit lui Dumnezeu pentru cinstea dăruită şi s-a angajat înaintea
reprezentanţilor Sfântului Sinod să respecte dreapta credinţă şi tradi
ţiile Bisericii Ortodoxe Române şi să-şi îndeplinească cu conştiinciozitate
slujirea arhierească.
Hirotonia a avut loc a doua zi, în biserica Sf. Spiridon Nou, în ca
drul Sfintei Liturghii săvârşită de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, împreună cu Î.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, P. S. Episcop
Epifanie al Buzăului, P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor şi
P. S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, în fruntea unui sobor
de preoţi şi diaconi de la catedrala patriarhală.
Au fost prezenţi la slujbă consilieri şi salariaţi de la Administraţia
Patriarhală şi centrul eparhial Bucureşti, profesori, studenţi şi elevi de
la Seminarul teologic şi Facultatea de teologie din Bucureşti, protopopi
şi preoţi din Capitală şi împrejurimi, monahi şi monahii din cuprinsul
Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi un mare număr de credincioşi.
Au mai participat, de asemenea, Dl. Victor Opaschi, consilier prezi
denţial, şi Dl. Prof. Gh. Vlăduţescu, secretar de stat la Secretariatul de
Stat pentru Culte.
Răspunsurile liturgice au fost date de corala catedralei patriarhale,
dirijată de P. C. Pr. Constantin Drăguşin.
La ora 9,00, în sunetul clopotelor, înalţii ierarhi au intrat în bise
rică, fiind întâmpinaţi, după toată rânduiala şi tradiţia, cu Sfânta Evan
ghelie şi Sfânta Cruce, apoi, înveşmântaţi în mantii arhiereşti, s-au în
chinat la sfintele icoane.
După terminarea Utreniei, înalţii ierarhi, înconjuraţi de soborul slu
jitorilor, au ieşit pe solee. Ipopsifiul, îmbrăcat în epitrahil şi felon, a
fost adus din Sfântul Altar de către diaconi, iar primii preoţi slujitori
— P. Cuv. Arhimandrit Grigore Băbuş şi P. Cuv. Arhimandrit Teofil
B.O.R. — 11
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Panait — l-au prezentat pe rând, în etape, înalţilor ierarhi, spre a face
cuvenita mărturisire publică de credinţă, zicând : «Se aduce prea iubi
torul de Dumnezeu, ipopsifiul Vincenţiu, spre a fi hitrotoni.t arhiereu,
în funcţia de episcop-vicar patriarhal, ou titlul de «Ploieşteanul».
La întrebările puse de ierarhii slujitori, ipopsifiul a răspuns citind
pe râmd trei părţi ale mărturisirii sale de credinţă. Făcând expunerea
amănunţită a dreptei credinţe a Bisericii Ortodoxe, ipopsifiul a declarat
solemn că mărturiseşte şi apără această credinţă împotriva ereziilor care,
de-a lungul timpului, au încercat să-i zdruncine unitatea. Soborul arhi
eresc l-a binecuvântat, zicându-i : «Harul Sfântului Duh să fie cu tine,
luminându-te, întărindu-te şi înţelepţindu-te în toate zilele vieţii tale»,
înaintea înalţilor ierarhi şi a tuturor celor de faţă, îngenunchind, i'popsifiul a semnat declaraţia făcută.
Soborul ierarhilor şi slujitorilor a intrat apoi în Sfântul Altar, unde
s-a săvârşit ritualul hirotonirii în arhiereu a Arhimandritului Vincenţiu
Grifoni. în faţa Sfintei Mese, punându-şi mâinile pe capul noului che
mat la slujba arhieriei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit
rugăciunile de invocare a Duhului Sfânt.
După săvârşirea actului hirotonirii, noul arhiereu a fost înfăţişat
credincioşilor, în faţa sfintelor uşi ale altarului.
In aeestt moment al slujbei1, P. C. Pr. Constantin Pârvu, consilier
patriarhad, din încredinţarea întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române,
a dat citire Actului sinodal, prin care se aduce la cunoştinţa clerului
şi credincioşilor alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit Vincenţiu Grifoni
ca episcop-vicar patriarhal, cu titlul de «Ploieşteanul», după care
Dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, a citit Decretul Preşedintelui
României, nr. 7/27 ianuarie 1994, de recunoaştere în funcţia de episcopvicar patriarhal a Prea Cuviosului Arhimandrit Vincenţiu Grifoni. Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a înmânat, apoi,* noului episcop în
semnele rangului arhieresc : sacosul, omoforul, engolpionul, mitra, man
tia şi cârja, în timp ce corul şi întreaga asistenţă au intonat imnul
«Vrednic este !».
In continuare, a luat cuvântul Prea Sfinţitul Episcop-vicar Pa
triarhal Vincenţiu Ploieşteanul, care a mulţumit Prea Fericitului
Patriarh Teoctist pentru încrederea acordată prin ridicarea sa la treapta
arhieriei şi a dat asigurări că va păzi cu sfinţenie dogmele şi canoanele
Bisericii Ortodoxe Române, având totodată în atenţia preocupărilor sale
grija pentru slujirea credincioşilor.
în încheierea cuvântului său, noul hirotonit episcop-vicar patriarhal
a spus următoarele :
«Odată ou hirotonirea întru arhiereu mi s-a rânduit ascultarea de
episcop-vicar patriarhal, urmând să-mi desfăşor activitatea în bine
cuvântata capitală a ţării noastre, unde m-am năsouit şi am trăit
mulţi ani.
Aducându-mi aminte de cuvintele Sf. Apostol Pavel, care zice :
«Mulţumesc Celui ce m-a întărit, lui Iisus. Hristos, Domnul nostru, că
m-a socotit credincios şi m-a pus să-L slujesc» (I Tim. 1, 12), voi mul

VIAŢA BISERICEASCA

163

ţumi neîncetat lui Dumnezeu., prin smerite rugăciuni, pentru bine
cuvântările pe care le-a revărsat asupra mea şi pentru mila cu care mi-a
călăuzit paşii până în acest ceas. Încredinţându-i toată viaţa şi toate
strădaniile mele, voi răspunde ca odinioară Samuil : «Vorbeşte, Doamne,
căci robul Tău ascultă» (I Sam. 3, 9), străduindu-mă să pun în lucrare
harul lui Dumnezeu pe care l-am primit prin Taina punerii mâinilor.
Voi propovădui cu timp şi fără timp Evanghelia Mântuitorului
Iisus Hristos, în aşa fel încât roadele credinţei de care vorbeşte
Sf. Apostol Pavel : «dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bună
tatea, facerea de bine, blândeţea, înfrânarea, curăţia» (Gal. 5, 22—23),
sâ fie prezente mereu în viaţa mea şi în viaţa credincioşilor.
Ştiind că arhiereul este ales dintre oameni şi sfinţit prin harul lui
Dumnezeu ca să fie de folos oamenilor spre mântuire, voi căuta să le
fiu pildă prin cuvânt şi faptă, cu dragoste şi frăţie, pentru că arhiereul
este o mărturie vie a prezenţei lui Hristos în lume.
în aceste clipe sfinte din viaţa mea îmi îndrept gândul cu recunoş
tinţă către părinţii mei trupeşti, adormiţi întru nădejdea învierii, spre
învăţătorii, profesorii, preoţii, spre toţi cei care, de-a lungul vieţii, mi-au
îndrumat paşii către Domnul.
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhilor care au
săvârşit astăzi actul hirotonirii mele întru arhiereu le datorez profundă
recunoştinţă pentru osteneala ce şi-au luat de a participa la aceste mo
mente de mare şi deosebită importanţă din viaţa mea, când am fost
chemat la o nouă slujire ca episcop-vicar patriarhal şi membru al Sfân
tului Sinod.
Făgăduiesc solemn în faţa tuturor că-mi voi face ascultarea mea
pe deplin, slujind cu toată râvna lui Dumnezeu şi Bisericii noastre dreptcredincioase. Făgăduiesc, de asemenea, să fiu un arhiereu cu inima bună
şi suflet deschis pentru toţi fiii Bisericii noastre, împlinind prin fapta
şi cuvântul meu porunca Mântuitorului : «Aşa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să
preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri» (Matei 5, 16). Amin !».
Sfânta Liturghie a continuat, apoi, potrivit rânduielilor cultice,
având în fruntea soborului de slujitori pe noul hirotonit episcop.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a rostit o cuvântare în care a pus în lumină rolul şi însemnă
tatea slujirii arhiereşti, spunând cele ce urmează :
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
Prea Sfinţite Păriv..te Vincenţiu,
în această zi de adâncă trăire duhovnicească, sărbătoarea întâm
pinării Domnului Iisus Hristos, iubiţi credincioşi, un nou frate al nostru,
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chemat de Duhul Sfânt, a primit hirotonia întru arhiereu şi însemnele
acestei slujiri a lui Hristos şi a oamenilor. Se cuvine a şti încă de la
început, iubite frate şi părinte Vincenţiu, că în această dumnezeiască
slujire, nu trebuie să ne aşteptăm la o viaţă de comoditate, odihnă şi
linişte. Niciodată, de altfel, în decursul istoriei, Biserica n-a cunoscut
liniştea, confortxd, ci, totdeauna, ea s-a aflat în luptă, a fost mereu în
stare de veghe, şi-a împrospătat continuu energiile ei cu ajutorul Duhu
lui Sfânt, ca să prelungească până-n veac lucrarea mântuitoare a Dom
nului Iisus Hristos pe pământ.
Nu vă aşteaptă, aşadar, slava omenească, care-i trecătoare. Pe un
slujitor al altarului, mai ales pe cel din treapta arhieriei, îl aşteaptă
grija şi munca de zi şi de noapte, pentru că diavolul, cel ce caută ne
încetat să câştige cât mai multe suflete pentru iad, pentru păcat, pentru
moartea duhovnicească, acest pricinuitor de rău, zic, nu doarme nici
odată, nu se odihneşte. El veghează neîncetat. De altfel, Sfinţii Părinţi
ti descriu pe satana, într-un mod foarte interesant ca având şi virtuţi,
asemenea celor pe care încercăm noi să le dobândim: privegherea,
postul, neliniştea, răbdarea, mai ales răbdarea lui de dcniă mii de ani
ca să câştige noi adepţi păcatului. Are, deci, şi el însuşiri ademenitoare,
după cum şi păcatul de toate zilele şi relele au părţile lor atrăgătoare
pentru om, pentru creştini. Satana, însă, nu are smerenie, nu are acea
stare de pocăinţă ca Dumnezeu să-l ierte pentru tot răul pe care l-a
făcut. De aceea, bătrânii noştri din mănăstiri, cuvioşi şi învăţători de
Dumnezeu, recunoşteau unele păcate de care erau acuzaţi pe nedrept,
deci chiar când nu le aveau şi suportau cu răbdare şi dragoste. Dar,
atunci cănd erau acuzaţi de erezie, de credinţă deşartă aceşti bătrâni
îmbunătăţiţi şi smeriţi reacţionau ca atinşi de lumânare şi nimic nu
recunoşteau.
Iată, iubiţii mei fraţi, cum Biserica noastră predică de două mii
de ani, în primul rând,

smerenia,

adevărul

credinţei în Dumnezeu.

Aceste veşminte luminoase pe care le îmbrăcăm pentru săvârşirea Sf.
Liturghii şi a celorlalte slujbe dumnezeieşti nu sunt rânduite la întâm
plare. Din neştiinţă, poate unii dintre fraţii noştri s-ar duce cu mintea
in a vedea în acestea ca şi în obiectele preţioase prea mult fast, prea
mult ceremonial. Ca şi sfântul lăcaş, toate odoarele şi veşmintele au
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semnificaţia lor aparte. Fiecare dintre acestea este un simbol, o călăuză
duhovnicească spre înţelesul învăţăturii şi rânduielii bisericeşti. Ca oa
meni şi fiinţe limitate avem trebuinţă de scări sau trepte materiale spre
a ne înălţa la cele nemateriale. Aceste veşminte împodobesc omul deşi
păcătos şi trecător, chemat însă de Hristos să slujească Biserica în Duhul
Sfânt. Din clipa când tânărul teolog îmbracă veşmântul diaconesc sau
veşmântul preoţesc nu mai este el ca individ, supus greşelilor sau păca
telor, ci, din clipa hirotoniei, el devine purtător de Hristos. El este altă
persoană, plin de Duhul Sfânt ca şi Apostolii după coborârea limbilor
«ca de foc» în ziua Cincizecimii. Ceea ce admirăm în arta Bisericii:
icoanelc, obiectele de cult, veşmintele, întocmirea atât de armonioasă
( lăcaşurilor de închinare, toate acestea ne îndreaptă luarea aminte că
tre frumuseţea cea dumnezeiască, către strălucirea credinţei ortodoxe,
către îndestularea din Sfintele Taine, către întruparea

cuvântului lui

Dumnezeu în siifletele noastre.
De aceea, este foarte important ca fiecare creştin să cunoască aceste
semnificaţii liturgice ale obiectelor de cult. In acest scop mântuitor şi
educativ, domnitorii şi credincioşii români ofereau adevărate comori
pământeşti: zidiri şi împodobiri de biserici la Muntele Athos, la mănăs
tirea Sf. Ecaterina de pe Muntele Sinai, sau la Sfintele Locuri de unde
vine şi unde a slujit câţiva ani Prea Sfinţitul Vincenţiu. Prin această
faptă comorile pământeşti au dăinuit şi au rămas nemuritoare. Au trecut
îv, veşnicie, ca evlavie şi ofrandă a neamului nostru românesc, la întă
rirea credinţei, la mângâierea celor ce le văd. Când am participat în
anul 1989, la aniversarea a 900 de ani de la întemeirea mănăstirii din
insula Patmos, închinată Sf. Evanghelist loan, am rămas impresionat,
văzând şi acolo darurile Domnitorului martir, Constantin Brâncoveanu
şi ale multor ierarhi români, păstrate în bună cuviinţă spre pomenirea
lor veşnică. Aproape că nu este mănăstire sau aşezământ bisericesc în
Orientul Mijlociu unde să nu se afle daniile domnitorilor români. Din
bunuri sau averi trecătoare, ei au făcut bunuri şi valori netrecătoare
pentru că le-au oferit lui Dumnezeu cu credinţă şi cu dragoste.
Aceste valori veşnice, iubiţii mei, continuă să le predice Biserica
Ortodoxă Română, de atâtea ori martiră în istorie, de atâtea ori răstig
nită şi apoi reînviată cu sprijiv.,ul şi evlavia credincioşilor. Prin jertfele
dc vieţi tinere, ca cele ale celor patru feciori ai lui Brâncoveanu sau
ca cele ale tinerilor din decembrie 1989, noi românii ne continuăm lu
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crarea aceasta de slujire a Bisericii şi a credincioşilor ei, care au ză
mislit neîncetat asemenea valori nemuritoare Europei şi lumii. Un
bărbat ca Ilie Ilaşcu din cuşca de la Tiraspol, de pildă, r.,u au multe
popoare. El nu caută avere, nu apără sete de stăpânire, ci, acest cre
dincios pe care a încercat Prea Sfinţitul Episcop Teofan şi cu părintele
Arhimandrit Sofian Boghiu să-l vadă, să-l mângâie şi să-i ducă din
partea noastră sfânta cruce, simbolul jertfei, acest Horia al zilelor noas
tre, suferă, trăieşte în smerenie, în credinţa creştină ortodoxă. Rar se
vor găsi între popoarele dezvoltate ale lumii asemenea coloane de foc
ale credinţei şi ale neamului cum am avut noi românii şi cum mai avem
şi acum din darul lui Dumnezeu. Din acest prisos de dar dumnezeiesc
dăruim mereu şi altora, iubiţii mei, nu numai ca Sfinţii Brâncovcni,
ca Ştefan, cel Mare, şi mulţi alţii, ci şi pilde de vieţuire creştină, de
bunătate şi de iubire. Astăzi se încheie acea colectă binecuvântată din
partea slujitorilor şi credincioşilor noştri pentru ajutorarea copiilor, vic
time ale războiului din fosta Jugoslavie, care după pilda văduvei, spusă
de Mântuitorul, va împlini acolo o parte din noianul de lipsuri şi sufe
rinţe. «Cei doi bănuţi» sunt simbolul solidarităţii, al comuniunii noastre
creştine, al bunătăţii, pe care românii au avut-o totdeauna în istorie,
ca, dincolo de etnie, de credinţă, să miluiască, să dăruiască, să iubească
în Dumnezeu.
Aceste frumuseţi le-am moştenit de la Biserica noastră, de la
biserica aceasta, care slujeşte şi astăzi neamul românesc. Aţi fost, iubiţi
fraţi creştini, martorii unui moment înălţător : hirotonirea unui arhiereu.
Fericiţi sunt creştinii care participă la asemenea momente, având pri
lejul să cunoască frumuseţea de învăţătură şi viaţă a Bisericii Ortodoxe.
Văzând acestea, şi mai ales cunoscându-le, credincioşii nu pot cădea
pradă prozelitismului sectant, care ne invadează Ţara. S-ar cuveni ca
fiecare creştin ortodox să cunoască acest tezaur de frumuseţi, această
artă, această poezie, această muzică a Bisericii noastre.
Prea Sfinţite Vincenţiu, vom avea foarte mult de lucru, împreună
cu Sfântul Sinod spre a ţine mereu vie această nepreţuită comoară de
învăţătură şi practică a Ortodoxiei. Străbatem vremuri grele, de în
cercări sufleteşti, de neajunsuri materiale, de mâhniri că nu izbutim să
dăm aşa cum am dori, valoare misiunii noastre pastorale, misionare,
caritative şi de răspândire a învăţăturii Sf.

Evanghelii şi a Sfinţilor

Părinţi. în miezul tuturor îndatoririlor noastre, rămâne cea legată de
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săvârşirea Sf. Liturghii cu participarea credincioşilor. Aici, ei văd viaţa
şi lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos şi aud cuvântul Său. Nu le
aud acestea şi nu le văd in altă parte decât la sfânta biserică. Strămoşii
noştri n-aveau în viaţa lor plină de necazuri alt drum mai preţios decât
drumul sfintei biserici, a Sf. Liturghii săvârşite de preotul lor apropiat
de ei după vorbă şi după port. Evanghelia, credinţa in Dumnezeu, pre
dica, cuvintele lui întăritoare, de suflet şi ziditoare de viaţă morală erau
pentru ei măsura vieţii, erau echilibrul şi statornicia lor in desele încer
cări. Călăuziţi de aceste valori, strămoşii ne-au lăsat o atât de nepreţuită
comoară de viaţă, care este Sfânta Ortodoxie. De aceea, după deceniile
de întuneric ateist şi comunist, una din primele preocupări ale Sf. Sinod
a fost formarea de păstori duhovniceşti, introducerea religiei în şcolile
de stat, pentru ca vlăstarele neamului nostru să în.veţe cradinţa încă de
mici când aceasta rămâne vie în sufletele lor. Ceea ce vedem noi că se
petrece astăzi în lume : suferinţe, vărsări de sânge, emigrări a milioane
de oameni dintr-o parte în alta de frica armelor, arată lipsa Gredinţei
în Dumnezeu, lipsa iubirii Lui şi a valorilor creştinismului. Din cunoaş
terea Sfintei Liturghii şi din împărtăşirea din darurile ei sfinţitoare,
credincioşii il redobândesc pe Dumnezeu şi îşi reînnoiesc trăirea perso
nală, în familie, în societate şi in lume.
Pe acest drum al slujirii noastre, s-a înfiinţat o episcopie nouă în
istoria Bisericii noastre, numită a Sloboziei şi Călăraşilor, cu reşedinţa
in municipiul Slobozia. Colegiul electoral bisericesc a ales în postul de
episcop pe Prea Sfinţitul Nifon, vicarul nostru de la Patriarhie. Dum
nezeu ne-a ajutat, ca în această «Ţară a pâinii», cum este numit Bără
ganul nostru strămoşesc, să avem o episcopie, iar duminica viitoare îl
vom instala pe Prea Sfinţitul Episcop Nifon. Este de la sine înţeles că
nu mă despart uşor de un colaborator preţios, pentru că lucrările de la
Sf. Patriarhie sunt numeroase şi grele. Spre a împlini acest gol, după
o adâncă gândire, am recomandat Sf. Sinod pe părintele Vincenţiu, cu
ani de ucenicie, de vocaţie în slujirea Bisericii, să fie promovat în
treapta arhierească. Această chemare la arhierie sau la preoţie se pe
trece în mod tainic sub ocrotirea lui Dumnezeu. Ca oameni, dar cu răs
pundere în faţa Mântuitorului Hristos, noi căutăm, întrebăm şi ne rugăm
Maicii Domnului pentru, a-l alege pe cel mai corespunzător. în felul

acesta Biserica se înnoieşte mereu, nu numai prin persoane, ci şi prin
învăţătură, prin bunătate, prin dragoste, prin toate valorile noastre ome
neşti, prin tot ceea ce neîncetat împlinim spre mântuire. Cu fiecare nou
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botezat, cu fiecare nouă familie cununată, cu fiecare nou preot sau
arhiereu şi cu fiecare spovedanie şi împărtăşire Biserica se înnoieşte.
Năzuim să le împlinim pe toate, iubiţi credincioşi, să dăm strălucire
vocaţiei preoţeşti, să avem preoţi buni şi devotaţi, să arătăm pretutin
deni valoarea credinţei noastre ortodoxe. De asemenea încercăm să spu
nem cuvântul Bisericii, cel din izvoarele Sfinţilor Apostoli şi Sfinţilor
Părinţi. Nu întotdeauna el este primit bine de cei care nu cunosc învă
ţătura Bisericii. încercăm să slujim şi să dăm credincioşilor noştri ceea
ce este veşnic, să le împărtăşim darurile Duhului Sfânt. Sfântul Sinod
a examinat şi a rânduit în ultimii patru ani mai mult decât înainte
pentru slujbele bisericeşti, iar credincioşii s-au arătat deosebit de înţe
legători, deosebit de râvnitori pentru tot ceea ce s-a izbutit să se facă.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute şi astăzi, când pruv.,cul
Iisus, după 40 de zile, a fost primit la templu de acel bătrân îmbunătăţit
Simeon, să ne învrednicească şi pe noi şi pe Prea Sfinţitul Vincenţiu
ca să-L primim pe Domnul Hristos la noi. în clipa aceea, când îl vom
simţi în, templul sufletului nostru, vom putea şi noi să rostim ca şi
bătrânul Simeon : «Acum, slobozeşte pe robul Tău, Doamne, în pace»
(Luca II, 29).
Mulţumesc înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nestor al Olteniei şi
Prea Sfinţitului Episcop Epifanie al Buzăului pentru participarea la
sărbătoarea de astăzi, care se înscrie nu în ordinea zilelor trecătoare,
ci se înscrie în filele veşnice ale cărţii vieţii, pentru că Duhul Sfânt
lucrează în Biserică şi în chip văzut, aşa cum aţi asistat astăzi la hiro
tonirea noului arhiereu, la acest unic ceremonial din viaţa noastră, care
trebuie să ne sădească în suflete şi în inimi dorinţa de a ne împărtăşi
cu Sf. Taine cu care s-au împărtăşit Sf. Apostoli şi Sf. Părinţi. Credinţa
noastră ortodoxă trebuie să rămână comoara cea mai de preţ a fiecărui
credincios şi a fiecărei credincioase a Bisericii noastre.
Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze şi să vă aducă sănătate
şi pace, ca să-L primiţi pe Mântuitorul Iisus Hristos în templul sufle
telor dumneavoastră. Amin !
La sfârşitul slujbei s-a oficiat un Te-Deum pentru înalţii ierarhi,
pentru soborul slujitorilor şi pentru credincioşi.
In încheiere, Prea Sfinţitului Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu
Ploieşteanul i s-au adresat felicitări pentru alegerea şi hirotonirea sa
şi i s-au făcut urări de lucrare rodnică, pentru ca, sub îndrumarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, să-şi aducă pe deplin con
tribuţia la realizarea aspiraţiilor creştineşti şi româneşti ale credincioşi
lor, atât de ataşaţi Bisericii strămoşeşti.
G E VASILESCU

ALEGEREA ŞI HIROTONIA
PREA SFINŢITULUI TEODOSIE SNAGOVEANUL
NOUL EPISCOP VICAR AL ARHIEPISCOPIEI
BUCUREŞTILOR
Prin trecerea la cele veşnice a Prea Sfinţitului Roman Ialomiţeanul, postul de episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor a devenit
vacant. Ţinând seamă de multiplele probleme pastorale, misionare şi
administrativ-gospodăreşti de la Centrul Eparhial care se cer a fi re
zolvate, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, in calitate de Arhiepiscop al
Bucureştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, a făcut demersu
rile statutare pentru ocuparea imediată a acestui post cu o persoană
având pregătire teologică corespunzătoare şi calităţi de bun organizator
şi chivernisitor. Drept urmare, la recomandarea Prea Fericitului Pa
triarh Teoctist, Sinodul Permanent a propus Sfântului Sinod plenar
alegerea în acest post a Prea Cuviosului Arhimandrit Teodosie Petrescu,
asistent universitar la Facultatea de Teologie din Bucureşti.
Sfântul Sinod plenar, în şedinţa sa de lucru din 22 martie 1994,
a luat în examinare propunerea Sinodului Permanent şi, pe temeiul
concluziilor Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, care a
constatat că cel recomandat întruneşte condiţiile cerute pentru ridica
rea la treapta arhieriei, în unanimitatea voturilor a aprobat alegerea
Prea Cuviosului Arhimandrit Teodosie Petrescu în postul vacant de
episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, acordându-i rangul de
Arhiereu. Totodată, la propunerea Sinodului Permanent, a aprobat ca
noul ales să poarte titulatura de «Snagoveanul».
Prea Cuviosul Arhimandrit Teodosie Petrescu a fost apoi invitat
în sala de şedinţe a Sfântului Sinod, pentru a primi din partea Prea
Fericitului Patriarh Teoctist înştiinţarea oficială a alegerii sale în
postul de episcop vicar la Arhiepiscopia Bucureştilor. Felieitându-1 pen
tru această alegere, Prea Fericirea Sa i-a urat bun-venit între mem
brii înaltului for de conducere al Bisericii Ortodoxe Române şi totodată
şi-a exprimat încrederea că noul ales în treapta arhieriei va desfăşura
o rodnică activitate ca episcop vicar la Arhiepiscopia Bucureştilor, răs
punzând cu demnitate încrederii ce i s-a acordat.
Luând cuvântul, Prea Cuviosul Arhimandrit Teodosie Petrescu a
mărturisit emoţia de care este cuprins aflând cinstirea ce i s-a făcut de
a fi ales în postul vacant de episcop vicar la Arhiepiscopia Bucureştilor,
arătându-şi totodată şi îngrijorarea faţă de răspunderea cu care este
împreunată această misiune. Apoi, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române pentru recomandarea făcută
Sinodului Permanent în vederea alegerii sale ca episcop vicar la Arhi
episcopia Bucureştilor, asigurându-1 pe Prea Fericirea Sa că va sta sub
ascultare si în rânduială, fiindu-i un sincer şi devotat colaborator. în
încheiere, a adus călduroase mulţumiri membrilor Sfântului Sinod pen
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tru ridicarea sa la treapta Arhieriei, exprimând întregul său devota
ment în noua slujire ce i s-a încredinţat.
Prea Cuviosul Arhimandrit Teodosie s-a născut la 12 decembrie
1955, la Vatra Dornei, fiind ultimul din cei 17 copii, dintre care 10 în
viaţă, ai familiei de agricultori harnici şi buni creştini Procopie şi
Elisabeta Petreseu, şi a primit la botez numele de Macedon.
După absolvirea şcolii generale în comuna Dorna-Arini şi a Se
minarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, între anii 1976— 1980 a
urmat Facultatea de Teologie din Bucureşti. Luându-şi licenţa în teolo
gie, în octombrie 1980 s-a înscris la. doctorat, specialitatea Studiul B i
blic al Vechiului Testament şi Limba ebraică. In timpul cursurilor de
doctorat a pregătit şi publicat unele lucrări de doctrină şi morală după
textul Sfintei Scripturi, dar mai ales al Psalmilor, iar după promovarea
examenului de admisibilitate a trecut ia elaborarea tezei sale de docto
rat intitulată : Cartea Psalmilor şi importanţa ei religios-morală în
viaţa pastoral-misionară a Bisericii.
In noiembrie 1982 a fost încadrat în postul de cântăreţ bisericesc
la Paraclisul patriarhal Antim, unde a funcţionat fără întrerupere până
la 1 octombrie 1986, când a fost titularizat prin concurs ca asistent uni
versitar la Facultatea de Teologie din Bucureşti, secţia Practică.
Ca doctorand în teologie şi ca asistent universitar, s-a distins prin
elaborarea şi publicarea în presa bisericească şi în cea laică a nume
roase studii şi articole, precum şi prin participarea la emisiunile cu te
matică moral-religioasă de la radio şi televiziune, împletind armonios
activitatea didactică şi de cercetare teologică cu cea de pregătire litur
gică şi de cântare bisericească a studenţilor teologi, viitori preoţi.
De-a lungul studiilor teologice, precum şi tot timpul activităţii de
cântăreţ bisericesc şi apoi de cadru didactic universitar a manifestat
profund ataşament pentru Biserică şi vocaţie pentru credinţa strămo
şească, dublate de o viaţă evlavioasă şi o pilduitoare trăire creştină,
ceea ce l-a determinat în anul 1987 să se închinovieze ca frate la
Mănăstirea Crasna, din judeţul Prahova, unde a şi fost tuns în mona
hism, la 6 decembrie 1990, când a primit şi numele de Teodosie. La
16 decembrie 1990 a fost hirotonit ierodiaeon pe seama Paraclisului
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, cu hramul Sf. Ecaiterina, iar în
martie 1992, ieromonah, acordându-i-se şi rangul de protosinghel. Pen
tru meritele sale deosebite şi pentru devotamentul cu care a slujit Bise
rica, pe plan teologic şi pastoral-misionar, la începutul anului 1994, la
propunerea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, în calitate de Arhiepiscop
al Bucureştilor, Sfântul Sinod l-a ridicat la treapta de Arhimandrit.
Ca slujitor bisericesc a desfăşurat o susţinută activitate liturgică
şi omiletică la Catedrala patriarhală, la Mănăstirea Antim şi la Para
clisul Sf. Ecaterina al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, iar ca preot
misionar, în cadrul programului de asistenţă religioasă şi caritativ-filantropicâ Diaconia de la Centrul Patriarhal, a fost prezent în spitale,
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orfelinate, azile şi penitenciare, antrenând La acţiunile social-caritative
pe care le-a iniţiat şi pe studenţii teologi încredinţaţi spre îndrumare.
înzestrat cu reale calităţi intelectuale şi cu o bună pregătire teolo
gică, a participat ca delegat al Patriarhiei Române la diferite confe
rinţe, simpozioane şi întruniri bisericeşti şi interreligioase. In perioada
1 octombrie 1992— 1 aprilie 1993, beneficiind de o bursă de studii în
Anglia, a urmat un stagiu de pregătire la Universitatea din Birmingham.
Plin de vigoare şi elan tineresc, >a dovedit râvnă pentru slujirea la
Sfântul Altar, experienţă şi tact pastoral şi misionar, asoultare şi res
pect pentru rânduielile bisericeşti, precum şi dragoste faţă de credin
cioşi.
Ceremonia hirotonirii în arhiereu a Prea Cuviosului Arhimandrit
Teodosie Petrescu a avut loc în ziua de 3 aprilie 1994 '('Duminica Sf.
Cruci), în cadrul Sfintei Liturghii oficiată de un ales sobor de ierarhi,
de preoţi şi diaconi în biserica Sf. Spiridon Nou din Capitală.
în fapt, această cermonie a început încă de sâmbătă seara, în Cate
drala patriarhală, după slujba Vecerniei oficiată de P.S. Episcop Teofan Sinaitul, Vicar Patriarhal şi un sobor de preoţi şi diaconi slujitori
ai Catedralei, când I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, P.S. Episcop
Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul,
Vicar Patriarhal şi P.S. Arhiereu Casian Gălăţeanul, Vicar al Episcopiei
Dunării de Jos, în prezenţa unei numeroase asistenţe formaită din pro
fesori şi studenţi ai Facultăţii de Teologie din Bucureşti, consilieri şi
salariaţi de la Centrul Eparhial, preoţi şi credincioşi, au săvârşit chema
rea Ipopsifiului Teodosie la treapta arhieriei.
După otpustul Vecerniei, în faţa ierarhilor prezenţi, s-a oficiat
slujba de ipopsifiere, apoi P.C. Pr. Ioan Sauca, consilier patriarhal, po
trivit rânduielii tipiconale, a citit chemarea Prea Cuviosului Arhi
mandrit Teodosie la treapta de Arhiereu, pentru postul de episcop vi
car al Arhiepiscopiei Bucureştilor. A urmat cuvenitul răspuns al ipop
sifiului Teodosie, care a mulţumit mai întâi Bunului Dumnezeu că l-a
învrednicit ou această chemare şi apoi Sfântului Sinod pentru alegerea
sa ca episcop vicar la Arhiepiscopia Bucureştilor, precum şi ierarhilor
ce şi-au luat osteneala de a participa la slujba hirotonirii sale întru
arhiereu, încredinţându-i că va lucra cu stăruinţă pentru întărirea
dreptei credinţe strămoşeşti, pentru unirea şi înfrăţirea bisericească Şi
românească şi pentru consolidarea libertăţii noastre, dobândită cu jertfe
atât de grele.
Duminică dimineaţa, impunătorul locaş al bisericii Sf. Spiridon
Nou, martor al atâtor evenimente bisericeşti şi naţionale, a primit în
dangătul clopotelor ce vesteau bucuria acestei sărbători, pe înalţii
ierarhi, pe oaspeţi şi invitaţi, clerici şi mireni, dimpreună cu mulţimea
credincioşilor din Capitală şi din alte părţi, veniţi să ia parte la hiroto
nirea noului episcop vicar al Eparhiei Bucureştilor. Au fost prezenţi
profesori de la Facultatea de Teologie şi de la Seminarul Teologie din

172

BISERICA ORTODOXA ROMANA

Bucureşti, membri ai Consiliului şi ai Adunării Eparhiale a Arhiepisco
piei Bucureştilor, consilieri şi salariaţi de la Centrul Eparhial şi de la
Administraţia Patriarhală, protopopii Eparhiei, preoţi din Capitală şi
din alte parohii, monahi şi monahii din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, studenţi teologi şi elevi seminarişti. De asemenea, au mai fost
prezenţi părinţii, membri ai familiei şi rude ale celui chemat la arhierie, precum şi prieteni, foşti colegi şi un grup -de credincioşi din loca
litatea sa natală. Au mai participat Dl. Victor Opaschi, consilier prezi
denţial şi Dl. Prof. Gh. Vlăduţescu, secretar de stat la Secretariatul de
Stat pentru Culte.
■Sfânta Liturghie a fost oficiată de un impresionant sobor de slu
jitori alcătuit din ieromonahi şi ierodiaconi de la Catedrala patriarhală
si preoţi şi diaconi profesori la Facultatea de Teologie şi la Seminarul
Teologic din Bucureşti, având în mijlocul lor pe Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, P.S. Episcop Calinic
al Argeşului, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, P.S. Episcop Nifon al
Sloboziei şi Călăraşilor, P.S. Episcop Teofan Sinaitul şi P.S. Episcop
Vincenţiu Ploieşteanul, Vicari Patriarhali şi P.S. Arhiereu Casian Gălăţeanul, Vicarul Episcopiei Dunării de Jos.
După slujba Utreniei, ipopsifiul, îmbrăcat în epitrahil şi felon, a
fost adus din Sfântul Altar de către Prea Cuviosul Arhimandrit_Sofian
Boghiu, stareţul Mănăstirii Antim şi Prea Cuviosul Arhimandrit Grigore Băbuş, protosul Catedralei patriarhale, înaintea ierarhilor slujitori,
rânduiţi pe solee, zicând : «Se aduce preaiubitorul de Dumnezeu ipopsifiul Teodosie, spre a fi hirotonit arhiereu, în funcţia de episcop vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul de Snagoveanul». La întrebările
puse de înalţii ierarhi asupra credinţei sale, ipopsifiul a răspuns citind
pe rând cele trei părţi ale mărturisirii sale de credinţă. După ce a
făcut prezentarea amănunţită a dreptei credinţe a Bisericii Ortodoxe,
părintele Teodosie a declarat solemn că mărturiseşte şi apără această
credinţă împotriva tuturor ereziilor care au încercat şi încearcă să-i
zdruncine unitatea, la care soborul arhieresc l-a binecuvântat cu cuvin
tele : «Harul Sfântului Duh să fie cu tine, luminându-te, întărindu-te
şi înţelepţindu-te în toate zilele vieţii tale». în faţa înalţilor ierarhi, a
soborului slujitor şi a tuturor celor prezenţi în biserică, îngenunchind,
ipopsifiul a semnat declaraţia făcută.
A început apoi slujba arhierească a Sfintei Liturghii, plină de har
şi de îndestulare duhovnicească. Răspunsurile au fost date cu deosebită
armonie şi căldură de corul studenţilor Facultăţii de Teologie din Bucu
reşti. Potrivit rânduielii, la întreita cântare «Sfinte Dumnezeule», Prea
Cuviosul Arhimandrit Teodosie Petrescu a fost condus în faţa Sfântului
Altar, unde a făcut trei metanii, apoi I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târ
goviştei şi P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, luându-1 de mâini, au
înconjurat Sfânta Masă cu cântările : «Sfinţilor mucenici...», «Mărire
Ţie, Hristoase...» şi «Isaia dănţuieşte...».
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A urmat îndată momentul culminant al hirotoniei, când cei aflaţi
sub bolta bisericii şi-au plecat smeriţi genunchii şi inima, aşteptând
coborârea harului Sfântului Duh, care pe toate cele neputincioase le
întăreşte şi pe cele ou lipsă le împlineşte. Ipopsifiul a îngenuncheat,
cu mâinile pe Sfânta Masă, şi i s-a aşezat pe cap omoforul arhieresc
şi Sfânta Evanghelie, iar Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi ierarhii
coliturghisitori, ca oarecând Sfinţii. Apostoli, şi-au pus mânile lor şi s-au
rugat invocând coborârea harului Duhului Sfânt peste cel ales să fie
slujitor şi următor Marelui Arhiereu Iisus Hristos, în succesiune ierar
hică neîntreruptă.
Noul hirotonit Arhiereu a fost apoi înfăţişat credincioşilor înaintea
Sfântului Altar, iar Prea Fericitul Patriarh Teoctist i-a înmânat însem
nele arhiereşti : sacosul, omoforul, engolpionul şi mitra, rostind în
auzul şi cu aprobarea tuturor celor de faţă tradiţionala formulă : «Vred
nic este !», repetată de trei ori.
Noul episcop a dat apoi întâia binecuvântare arhierească cu aicherul şi tricherul şi a preluat, potrivit rânduielii, protia slujbei Sfintei
Liturghii până la sfârşitul ei.
S-a citit, pe rând, Apostolul şi Evanghelia zilei, având ca pericopă
cinstirea Sfintei Cruci, după care Prea Fericitul Patriarh Teoctist a
rostit un pilduitor cuvânt de învăţătură privind înţelesurile adânci ale
Sfintei Cruci pentru viaţa creştină.
Slujba Sfintei Liturghii a continuat, după rânduială, cu deosebită
solemnitate şi adâncă pietate, iar la sfârşit, Prea Sfinţitul Teodosie
Snagoveanul a rostit o scurtă cuvântare în care a mulţumit membrilor
Sfântului Sinod în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Teoctist pentru
cinstea de a fi ales în postul de episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor şi a exprimat, totodată, hotărârea sa fermă de a lucra neobosit
în ogorul Domnului spre a îndeplini cu răspundere noua slujire ce i s-a
încredinţat.
După otpustul Sfintei Liturghii a avut loc ceremonia instalării
Prea Sfinţitului Teodosie în funcţia de episcop vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor. In faţa întregii asistenţe şi a soborului slujitor, care a
ieşit pe solee, înaintea iconostasului, P.C. Pr. Constantin Pârvu, consi
lier patriarhal, a citit actul sinodal prin care se aduce la cunoştinţa cle
rului şi credincioşilor alegerea Prea Sfinţitului Teodosie în funcţia de
episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul de Snagoveanul,
iar Dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, a citit Decretul Preşedin
telui României de recunoaştere a acestei alegeri, după care Prea Feri
citul Patriarh Teoctist a înmânat Prea Sfinţitului Teodosie cârja pasto
rală, însemn al investirii în noua funcţie şi slujire arhierească.
Felicitându-1 cu multă dragoste şi căldură pe nou-alesul episcop
vicar, menit să-i fie, de acum, cel mai apropiat sprijin şi colaborator la
conducerea Eparhiei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat
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glas simţămintelor ce le-a purtat cu acest prilej,
cuvântare :

rostind următoarea

Iubiţi credincioşi,
«Iată, s-a împlinit astăzi una din cerinţele Bisericii noastre privi
toare la Arhiepiscopia Bucureştilor. Intre nevoile mari de care a fost
lipsită Biserica în trecut, atunci când credinţa era prigonită şi îngrădită,
a fost şi lipsa de Ierarhi. Foarte greu se putea face alegere de mitro
polit sau episcop, foarte greu se puteau înfiinţa mănăstiri, mai curănd
se desfiinţau, foarte greu se înfiinţau eparhii noi şi iată, Dumnezeu
ne-a ajutat ca în acest răstimp să împlinim aceste lipsuri cu darul
Duhului Sfânt, ca să putem răspunde la aşteptările credincioşilor şi cle
rului nostru.
Astăzi, cum aţi auzit din Actul Sinodal, a avut loc hirotonirea unui
nou Ierarh al Bisericii noastre. Cele ce aţi auzit, sunt îndeajuns ca să
vă daţi seama cât de mult trebuie să fim atenţi şi să cercetăm pe cei
care se dovedesc vrednici în slujirea Bisericii noastre. Am fost şi răs
plătiţi de Dumnezeu cu multe bucurii, pentru care îi mulţumim neînce
tat Celui Atotmilostiv, dar am fost şi încercaţi, cum ştiţi, aici, la Bucu
reşti, prin trecerea la Domnul a Prea Sfinţitului Episcop Roman Ialomiţeanul, care era Vicarul meu. Gândul mi-a fost să găsesc un urmaş
vrednic în această mare răspundere pe care o avem astăzi în Biserică.
Părintele Episcop Teodosie Snagoveanul este fiu de credincioşi
români din Bucovina, a cărui mamă, surori, rude şi prieteni sunt pre
zenţi aici, în costumele lor foarte frumoase bucovinene. Este al 17-lea
copil
caţie
narul
calea

din această familie binecuvântată de Dumnezeu. Harnic, cu vo
de slujire a Bisericii, Părintele Teodosie, după ce a urmat Semi
şi Facultatea de teologie, luându-şi titlurile academice, a apucai
mănăstirii, mai întâi, la Mănăstirea Antim, apoi, la Mănăstirea

Crasna, unde şi-a depus voturile monahale şi acum s-a învrednicit ca
să primească în faţa noastră a tuturor, toiagul acesta al răspunderii
arhiereşti şi mantia de predicate a cuvântului lui Dumnezeu.
Este pentru mine o mare binfacere dumnezeiască, pentru că îmi
va fi de mare ajutor la Eparhia Bucureştilor. Prea Sfinţiţii Părinţi
Episcopi, care sunt de faţă, cunosc bine cerinţele de astăzi ale Bisericii
noastre, căci suntem chemaţi să fim prezenţi în mijlocul credincioşilor,
la spitale, azile, orfelinate, la penitenciare, în armată, în şcoli şi pretu
tindeni unde există fraţii noştri creştini ortodocşi şi chiar neortodocşi,
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spre a fi mângâiaţi de cuvântul, de puterea sfinţitoare a unui slujitor
bisericesc, li doresc Părintelui Teodosie să înceapă cu spor o altă
formă de slujire, nu numai ca preot şi ca profesor pentru studenţii
noştri, ci, de acum înainte, din treapta arhieriei. La Arhiepiscopia
Bucureştilor va avea de examinat şi de soluţionat multe şi felurite pro
bleme, fel de fel de nedumeriri şi de solicitări pe care ni le tri
mit preoţii şi dumneavoastră, credincioşii. Părinţii protopopi şi părinţii
consilieri, care sunt de faţă, cunosc zbaterile noastre ca să le rânduim
pe toate potrivit canoanelor şi reglementărilor noastre bisericeşti.
Dacă Biserica a străbătut aproape două mii de ani, iubiţii mei,
aceasta o datorăm păstrării Sfintelor canoane şi rânduielilor noastre
bisericeşti. Ceea ce aţi auzit şi aţi văzut astăzi, aici, s-a făcut după
rânduielile noastre canonice. Din mărturisirea tânărului preot care a
fost hirotonit astăzi, Părintele Florian, pentru parohia Slănic-Prahova,
aţi auzit că un preot, cănd intră la slujirea Altarului, are ca primă şi
importantă îndatorire să asculte de Ierarhul său, să respecte Sfintele
canoane, să păstreze Sf. Tradiţie a Bisericii noastre.
Acestea sunt chezăşii de mare importanţă şi ne mâhneşte, desigur,
atitudinea acelor preoţi care îşi nesocotesc chemarea şi scriu prin ziare
neadevăruri împotriva Bisericii, a Ierarhilor, încălcând astfel canoanele
şi principiile cele mai sfinte de morală la care sunt supuşi toţi creştinii
şi mai cu seamă clericii. Ne confruntăm, după cum ştiţi, şi cu asemenea
situaţii. Ne doare această lipsă de conştiinţă şi de principii morale, ori
de unde ar veni, mai ales de la foştii preoţi, pentru că faptele lor, abu
zurile lor îi scot afară din preoţie. Nu-i scoatem noi, ci, ei singuri ies
din preoţie şi de aceea, e foarte important ca bunii credincioşi să cu
noască şi să nu confunde cumva pe preot cu omul din el. De multe ori
acest dualism işi strică armonia şi omul se arată stăpânit mai mult de
cele lumeşti, de cele pământeşti, de instinct, decât de principii morale.
Or, fiecare creştin, în înţelesul Bisericii, trebuie să fie model de cre
dinţă, de conştiinţă, de conduită şi de respectare a moralei creştine.
Noi, Ierarhii Sfântului Sinod, nu putem să luptăm întotdeauna cu folos
împotriva unor astfel de abateri grave. Este ca şi cum te-ai lupta cu
vântul, pentru că avem de-a face, câteodată, cu un adevărat dezmăţ
din partea unor preoţi, cum cunoaşteţi, şi aceasta ne doare foarte mult.
Suntem recunoscători credincioşilor noştri buni şi curaţi, care res
pectă posturile, respectă rânduielile, respectă pe preot, respectă Ierarhia
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Bisericii. Nu vom avea niciodată, iubiţi credincioşi, cuvinte potrivite ca să
dăm expresie preţuirii noastre, a Sfântului Sinod, faţă de dumneavoastră,
cei care aţi fost astăzi la biserică, care aţi fost şi acum zece şi douăzeci
de ani şi de-a lungul deceniilor de întuneric prin care am trecut noi,
sub comunism. Ce credincioşi buni şi statornici a avut şi are Biserica
noastră! îm i amintesc de tinerii de atunci, credincioşii de astăzi din
Bucovina, de unde vine Prea Sfinţitul Teodosie, care erau, acolo, pre
zenţi în număr mare la biserică, la sărbători, la sfinţiri, la hramuri,
înconjurându-i cu dragoste pe preoţi şi pe Ierarhi. Credinţa vie şi
puternică în Dumnezeu se arată necontenit ! Tot dumneavoastră sunteţi
cei care şi astăzi staţi în jurul nostru.
Ce frumos exemplu aţi dat, când noi am apelat la dumneavoastră
şi aţi contribuit la ajutorarea copiilor orfani din Bosnia-Herţegovina şi
fosta Iugoslavie. Ne-a mulţumit Sanctitatea Sa Patriarhul şi episcopii
Bisericii din Serbia. Cu câtă dragoste aţi participat apoi la colecta pen
tru Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxieii cu care ajutăm
şi pe credincioşii din străinătate şi pe cei din Transilvania. Ce pildă
de evlavie creştinească arătaţi dumneavoastră, ascultând cu răbdare
slujbele noastre până la sfârşit, ca şi astăzi. De aceea, nu avem cuvinte
îndeajuns de frumoase prin care să ne exprimăm toată dragostea şi
preţuirea pentru credincioşii Bisericii Ortodoxe Române.
Veţi lucra, Părinte Teodosie, cu părinţii protopopi, consilieri, cu
membrii Adunării şi Consiliului Eparhial de faţă, şi veţi lucra, mai
ales, cu preoţii şi credincioşii, ce nu sunt din Eparhia aceasta. A rămas
încă destul de întinsă, după ce s-au desprins de la ea Arhiepiscopia Târgoviştei, Episcopiile Argeşului şi Sloboziei şi Călăraşilor. Prea Sfinţiţii
Episcopi ai acestor Eparhii, fiice ale Arhiepiscopiei Bucureştilor, sunt
de faţă şi le mulţumim cu toţii pentru dragostea ce au avut de a fi
împreună cu noi în această zi. Veţi avea de aici înainte întâlniri cu
preoţii, la protopopiate, şi cu credincioşii, la sfinţiri de biserici. Să ne
rămână nouă, Ierarhilor, întotdeauna, grija de a nu pune preoţilor, cola
boratorilor sau credincioşilor un jug pe care, mai întâi, nu l-am în
cercat noi. Trebuie să încercăm noi, mai întâi, jugul pe care-l punem
pe colaboratorii noştri. Este vorba de jugul lui Hristos, jugul slujirii
Bisericii, despre care Domnul Hristos spune: «jugul Meu e bun şi
povara Mea este uşoară» (Mat. XI, 30). Atunci când este purtată cu
dragă inimă. Nu mă îndoiesc că Prea Sfinţia Ta o vei face din tot
sufletul, pentru că ai iubit Biserica şi ai iubit studenţii, care au fost
atât de recunoscători încât au venit să cânte astăzi o Liturghie atât de
frumoasă.
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Aş vrea să mai adaug un fapt important pentru noi. Dacă Părintele
Teofan Sinaitul a venit de la mănăstire, după studiile făcute la Paris,
iar Părintele Vincenţiu Ploieşteanul a venit de la slujirea Bisericii
noastre de la Ierusalim, Părintele Teodosie Snagoveanul vine din me
diul universitar, din rândul slujitorilor Facultăţii de Teologie. Este o
mare bucurie pentru mine că, în Facultatea noastră de Teologie,
părinţii profesori au format, în ani mulţi de studiu şi de lucrare, un
teolog cu vocaţie, cu râvnă, cu devotament pentru Biserică, h aduc
felicitări Părintelui Decan aflat aici, şi celorlalţi profesori ai Facultăţii
care au contribuit, cu experienţa şi cu ştiinţa lor, la formarea teologică
a Prea Sfinţitului Părinte Teodosie Snagoveanul. Ziua de azi, cum a
predicat Prea Sfinţitul Teodosie, adâncind însemnătatea cinstirii Sfintei
Cruci şi părtăşia noastră la purtarea ei, la sprijinul pe care trebuie să-l
dăm Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos, am credinţa şi convingerea
că va rodi în viaţa Prea Sfinţiei Sale şi la Sf. Arhiepiscopie a Bucureş
tilor, unde suntem solicitaţi permanent.
Un cuvânt de mulţumire, în încheiere, aş vrea să adresez Prea
Sfinţiţilor Părinţi Episcopi din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, care,
potrivit canoanelor, dar şi dragostei noastre frăţeşti în Biserică, şi-au
lăsat treburile şi au fost astăzi alături ele noi. Mulţumesc, în acelaşi
timp, D-lui Consilier prezidenţial Victor Opaschi, pentru aducerea
Decretului de recunoaştere, D-lui Prof. Gh. Vlăduţescu, Ministru secre
tar de stat pentru culte, membrilor Adunării Eparhiale şi Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi membrilor Consi
liului profesoral al Facultăţii de Teologie din Bucureşti.
Rog pe Bunul Dumnezeu ca să ajute Părintelui Teodosie, să-i facă
parte de bucurii, de vrednicii, în drumul greu pe care-l are de străbă
tut de aici înainte.
Dumnezeu să ajute cu binecuvântările Sale şi dumneavoastră,
tuturor !
Sănătate şi pace la toţi ! Amin !».
Solemnitatea instalării noului episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor s-a încheiat într-o atmosferă sărbătorească, de mare bucurie,
prilejuind manifestarea unor simţăminte de largă deschidere sufle
tească faţă de Sfânta noastră Biserică şi faţă de neamul românesc
dreptcredincios. La ieşirea din sfântul locaş, corul studenţilor dim
preună cu credincioşii şi întreaga asistenţă au intonat un întreit «Mulţi
ani trăiască !» în cinstea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, a Ierarhilor
slujitori şi a Prea Sfinţitului Teodosie Snagoveanul.
GH. VASILESCU
B.O.R. — 12

ALEGEREA ŞI HIROTONIREA PREA SFINŢITULUI
JUSTIN SIGHETEANUL CA ARHIEREU-VICAR
AL EPISCOPIEI MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lu
cru din 22 martie 1994, examinând recomandarea Sinodului Permanent
referitoare la propunerea Prea Sfinţitului Justinian Chira pentru ale
gerea Prea cuviosului arhimandrit Justin Hodea, ca vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, a aprobat, cu una
nimitate de voturi, această recomandare urmând ca p. cuv. să fie ri
dicat la treapta arhieriei şi să poarte titulatura «Sigheteanul».
îndeplinindu-se cuvenitele rânduieli canonice şi statutare biseri
ceşti pentru ridicarea Prea cuviosului arhimandrit Justin Hodea la
treapta arhieriei, în seara zilei de 16 aprilie 1994 au început festivită
ţile solemne.
Potrivit aprobării P. S. Episcop Justinian, sâmbătă seara, un so
bor de slujitori în frunte cu P. cuv. Justin Hodea, a oficiat slujba ve
cerniei, în prezenţa I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, a
PP. SS. Episcopi Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, Andrei al
Alba-Iuliei şi loan al Oradiei, care au săvârşit şi îndătinata ipopsifiere
a candidatului la arhierie, urmând ca a doua zi, în cadrul Sfintei Li
turghii, ipopsifiul să fie hirotonit arhiereu.
Duminică 17 aprilie, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un bogat
sobor de slujitori în frunte cu I. P. S. Mitropolit Antonie al Transilva
niei, Crişanei şi Maramureşului, înconjurat de I.P.S. Arhiepiscop Bar
tolomeu al Clujului, PP. SS. Episcopi Andrei al Alba Iuliei, Calinic al
Argeşului, Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, loan al Oradiei
şi P. S. Arhiereu Emilian Arădeanul.
Au fost de faţă la această slujbă solemnă, delegaţi ai celorlalte culte,
reprezentanţi ai autorităţii de stat, centrale şi locale.
La vremea rânduită, în cadrul cântării «Sfinte Dumnezeule», trei
arhierei din sobor I.P.S. Antonie, I.P.S. Bartolomeu şi P.S. Justinian
au săvârşit hirotonirea în treapta arhieriei a ipopsifiului, P. cuv. arhim.
Justin Hodea, după care I.P.S. Mitropolit Antonie a prezentat credin
cioşilor pe noul hirotonit înmânându-i veşmintele arhiereşti (sacosul,
omoforul, engolpionul, crucea şi mitra) cu îndătinatul «Vrednic este !»
la care corurile prezente (al catedralei din Baia Mare şi al Seminarului
teologic din Baia Mare) împreună cu mulţimea de credincioşi au răs
puns : «Vrednic este !». Prea Sfinţitul Arhiereu Justin Sigheteanul a
continuat (ca protos) săvârşirea Sfintei Liturghii asistat de soborul de
ierarhi şi slujitori-.
După încheierea Sfintei Liturghii, P.C. prof. dr. Alexandru Moraru,
decanul Facultăţii de teologie din Cluj a dat citire Gramatei mitropoli
tane, iar dl. Victor Opaschi a dat citire Decretului prezidenţial de re
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cunoaştere a hotărârii Sfântului Sinod, privind alegerea, hirotonirea şi
instalarea P.S. Arhiereu-vicar Justin Sigheteanul, ca vicar al Epis
copiei Maramureşului şi Sătmarului.
Au urmat apoi cuvântările oficiale. Cel dintâi a vorbit I.P.S. Mi
tropolit Antonie care, cu bogată şi adecvată argumentare scripturistică,
s-a referit la importanţa episcopului în viaţa de totdeauna şi de astăzi a
Bisericii şi a făcut cuvenitele recomandări noului membru al ierarhiei
sinodale a Bisericii noastre.
«De voieşte cineva episcopie», spune Sfântul Apostol Pavel, «bun
lucru doreşte» dar cu câtă răspundere îşi asumă episcopia ! Aş vrea să
mă refer la unele îndatoriri specific arhiereşti. în primul rând, trebuie să
aperi adevărata credinţă, aceea care vine prin Sfinţii Apostoli de la
Mântuitorul, ou atât mai mult cu cât şi în vremea noastră, ca şi în vre
murile trecute, s-au găsit destui şi se găsesc şi azi care să falsifice ade
vărata credinţă în Dumnezeu. Chiar Timotei e prevenit de Sfântul Pavel,
atunci când a găsit necredinţă sau falsificări ale credinţei (referire la
Imeneu şi Alexandru, pe care «i-a dat satanei»). Aşadar Sfântul Apostol
Pavel previne pe ucenicii săi în legătură cu cei care învaţă altfel».
Episcopul să fie bun, iertător, să fie înţelegător şi, am să spun un
cuvânt foarte pretenţios, să fie sfânt. Lumea aceasta aşteaptă de la noi
să fim sfinţi, nimeni nu ne iartă dacă nu suntem sfinţi.
Să fiţi cu ascultare şi bun colaborator al Prea Sfinţitului Justinian,
cu ascultare către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Biserica,
asemeni ou armata, are nevoie de o conducere spirituală responsabilă
şi iată că permanent se reînnoieşte. Acestea considerăm că sunt senine
bune, că Biserica îşi cunoaşte rostul, lucrează pentru îmbunătăţirea,
pentru desăvârşirea vieţii creştine în mijlocul poporului nostru. Iar
dumneavoastră, iubiţi credincioşi, am să vă spun un cuvânt pe care în
Ardeal l-am găsit pentru prima dată, când credincioşii vorbind cu preo
tul sau cu episcopul, la sfârşit spun : «Dumnezeu să-ţi ţie harul». Aşa că,
să-i urăm toţi, împreună, Prea- Sfinţitului Justin : «Dumnezeu să-i ţie
harul !».
La sfârşitul cuvântului său, I.P.S. Mitropolit Antonie a înmânat
noului arhiereu cârja arhierească, rostind după rânduială cunoscutele
cuvinte «Primeşte toiagul acesta...».
A vorbit apoi, P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmaru
lui care a dat citire mesajului transmis de Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist:
«Înalţi Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi, Cinstiţi părinţi, iubiţi fii şi
fiice întru Hristos Domnul,
Ştiu, din invitaţia adresată de Prea Sfinţitul Episcop Justinian, că
sfinţita adunare a arhiereilor, preoţilor şi dreptmăritorilor creştini au
dorit să fiu în mijlocul lor, la acest moment sărbătoresc al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, hirotonia întru arhiereu a Prea Sfin
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ţitului Justin Sigheteanul, dar mulţimea îndatoririlor de la Patriarhie
cu care ne-a învrednicit Dumnezeu, m-au oprit să jiu în mijlocul dra
gostei voastre, pe acele binecuvântate plaiuri ale ţării.
Deşi departe cu trupul, cu sufletul sunt alături de voi, îndemnăndu-vă să vă desăvârşiţi în credinţa ortodoxă, să fiţi uniţi în cuget, să
trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
Hirotonia unui arhiereu este un moment de mare însemnătate în
viaţa Bisericii noastre Ortodoxe, de aceea, vă îndemn să vă rugaţi ală
turi de noi ca Dumnezeu să dăruiască noului arhiereu, Prea Sfinţitului
Justin Sigheteanul, duhul puterii, al dragostei şi al înţelepciunii, o viaţă
paşnică şi liniştită, toată cuvioşia şi bunăcuviinţa.
Aducându-mi aminte neîncetat, în rugăciune, de lucrul credinţei
voastre, pe acele binecuvântate plaiuri, de ostenelile iubirii şi de stă
ruinţa nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos vă binecuvântez
cu părintească dragoste, dorind Prea Sfinţitului Arhiereu Justin, Si
gheteanul, mulţi ani de arhierie lucrătoare în ogorul Bisericii noastre
strămoşeşti, iar Dumnezeul păcii să vă întărească în orice lucru bun.
în această sfântă bucurie îmbrăţişez cu dragoste frăţească pe Înalt
Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii membri ai Sfântului Sinod, pe fiecare
dintre vrednicii slujitori care înconjoară astăzi soborul cel sfinţit al
arhiereilor, pe toţi binecredincioşii creştini ortodocşi din ţara Mara
mureşului şi a Sătmarului, rugându-vă să duceţi dragostea şi preţuirea
noastră tuturor fiilor şi fiicelor Bisericii noastre strămoşeşti.

t TEOCTIST,
PATRIARHUL ÎROMÂNIEI

In cuvântul său, P.S. Episcop Justinian a rostit cuvinte de mulţu
mire către preabunul Dumnezeu, pentru tot darul pe care l-a revărsat
asupra acestor ţinuturi în această binecuvântată zi.
«Dumnezeu ne-a ajutat să sfinţim pe primul episcop născut cu ade
vărat «moroşan». Pentru acest lucru am ascultat de glasul lui Dumnezeu
ca să-l propun pe acest tânăr din Maramureş să fie ridicat, să fie trimis
să vorbească în faţa poporului în mijlooul căruia s-a născut şi în m ij
locul căruia a copilărit.
Să-i ajute bunul Dumnezeu să fie un model de ierarh, cinste pentru
întreg Maramureşul. Să ne rugăm ou toţii să trăiască în sfinţenie, aşa
cum a spus înalt Prea Sfinţitul Antonie, mitropolitul Ardealului», a
încheiat P.S. Episcop Justinian.
A vorbit apoi, P.S. Arhiereu Justin Sigheteanul, care a mulţumit,
ou smerenie, tuturor celor ce au slujit şi au participat la înălţătoarea
slujbă în cadrul căreia a avut loc hirotonia sa.
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«Nu am considerat scaunul de stareţ pe care l-am ocupat până
acum şi nici mitra arhierească şi cârja pe care le-am primit acum, ca
pe nişte favoruri, ci le consider ca pe crucea şi cununa de spini ale
Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe oare sunt adunate toate durerile
şi suferinţele oamenilor. Acum când această cruce mi-a fost pusă pe
umeri, nu se poate, iubiţi credincioşi, să uit să mulţumesc lui Dumne
zeu şi Maicii Domnului care m-a ocrotit până acum, aici, în acest loc
sfânt şi mi-au purtat de grijă.
Mulţumesc Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul nostru,
înalt Prea Sfinţitului Antonie Mitropolitul nostru, Prea Sfinţitului Jus
tinian, părintele meu, şi tuturor membrilor Sfântului Sinod şi mai ales
celor ce sunt de faţă, pentru dragostea pe care mi^au arătat-o, venind,
cu osteneală, astăzi, aici, ca să săvârşească această înălţătoare slujbă...
Nu voi uita pe părinţii mei care m-au născut şi mai ales pe mama mea
care m-a născut şi care m-a crescut singură de la vârsta de 8 ani, iar
după aceea pe drumul crucii mele m-a însoţit cu rugăciune, pas cu
pas, până aici încât m-a prezentat dumneavoastră ca să vă slujesc. Şi
pentru că este în viaţă, nădăjduiesc că şi de astăzi înainte se va ruga
pentru mine, pentru că în. faţa rugăciunilor mamei nici iadul întreg nu
poate să stea, ci se prăbuşeşte... Iar Prea Sfinţitului Justinian, care
m-a luat de mână şi m-a introdus în sala Sfântului Sinod, ca să-i fiu
adevărat fiu şi colaborator, ajutor şi sprijin, îi datorez veşnic recunoş
tinţă şi cred că Dumnezeu îmi va ajuta să fiu destul de înţelept ca să
nu-i îngreuiez ostenelile şi rodnica păstorire.
Vă rog din suflet, iubiţi credincioşi, să fiţi într-un cuget şi înitr-un
gând, să ziceţi un «Doamne ajută» pentru cel care astăzi vă stă înainte,
iar pentru înalţii ierarhi ai Sfântului Sinod să cereţi puteri sporite de
muncă, pentru că grele şi numeroase sunt sarcinile care ne poartă pe
cărările vieţii acesteia, dar avem pururea cu noi pe Dumnezeu. Amin !».
După încheierea cuvântărilor a urmat o agapă frăţească pregătită
de către monahii mănăstirii Eohia, ca semn al mulţumirii şi bucuriei.
La agapa frăţească au rostit cuvinte emoţionante : Prea Sfinţitul
Emilian Arădeanul, Prea Sfinţitul Justinian şi înalt Prea Sfinţitul Mi
tropolit Antonie, întreaga manifestare de la mănăstirea «Sf. Ana»-Rohia, încheindu-se sub semnul binecuvântării dumnezeieşti, îrutr-o at
mosferă de profundă bucurie creştină şi trăire românească.
Curriculum vitae
Prea Sfinţitul Arhiereu-vicar Justin Hodea «Sigheteanul», s-a născut la 23 iunie
1961 (în ajunul Sânzienelor) în frumoasa comună Rozavlea de pe Valea Izei In
«Ţara bisericilor de lemn» cum o numeşte autorul cărţii cu acelaşi titlu, George
Cri stea.
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A fost mare bucurie în casa bunilor credincioşi Ştefan şi Maria, care, din
mila lui Dumnezeu, la acea dată mai aveau trei copii, dar din rânduiala lui Dum
nezeu, după opt ani de zile tatăl, Ştefan, trece la cele veşnice, întreaga greutate a
ramiliei rămânând pe umerii mamei.
A absolvit 10 clase în Rozavlea, comuna natală. După terminarea clasei a 8-a
a luat contact pentru prima dată cu mănăstirea «Sfânta Ana», Rohia, unde şi-a, şi
petrecut ultimele vacanţe ale şcolii elementare. După

terminarea clasei a zecea,

în urma unei vizite împreună cu mama sa la Rohia, i-a mărturisit acesleia : «eu
aici vreau să rămân !» şi din acca clipă hotărârea a fost luată definitiv, iar mama
l-a rugat pe stareţul

de atuncial mănăstirii, arhimandritul Serafim, să-l primească

în mănăstire. Stareţul

l-a primit, iar în anul 1978 l-a trimis la Seminarul teologic de

la Craiova, de unde, după terminarea anului I, s-a transferat la Seminarul teologic
din Cluj, pe care l-a absolvit în anul 1083.
In toamna aceluiaşi an, 1983, la cererea mănăstirii şi a stareţului Serafim Man
a fost hirotonit diacon pe seama mănăstirii Sfânta Ana Rohia, iar un an mai târziu
preot celib. în

1985

a depus voturile monahale primind la călugărie numele

de

Iustin, având ca «naş» de călugărie pe însuşi P.S.-Justinian, pe atunci episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Clujului, care l-a hirotonit a'tât ca diacon, cât şi ca preot.
A continuat să lucreze la Rohia ca vietuitor cu ascultarea
cancelaria mănăstirii
hotărât

să-i

până

încredinţeze

în

anul

conducerea

1988, când

de secretar la

I.P.S. Teofil şi P.S. Justinian

provizorie

a

mănăstirii.

In

anul

au

următor,

la 24 mai 1989 a fost numit stareţ al sfintei mănăstiri Rohia. In anul 1088 se înscrie
la Institutul teologic ortodox din Sibiu, cursuri fără frecventă, pe care le-a ab
solvit în 1992, susţinându-şi teza de licenţă, cu titlul : «Mănăstirea — parte consti
tutivă a Bisericii — focar de spiritualitate şi trăire duhovnicească», lucrare întoc
mită sub supravegherea Arhid. prof. dr. loan N. Floca, de la catedra de Drept
bisericesc.
In 1990 a fost distins de către P.S. Justinian, cu treapta de protosinghel, iar
în 1993 în urma recomandării făcute tot de P.S. Justinian. Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române i-a acordat rangul de arhimandrit.
După numirea sa ca stareţ, l-a preocupat consolidarea obştii monahale de la
Rohia, care, datorită interdicţiilor, număra, la acea vreme, doar 4— 5 persoane. A
reuşit în timp scurt şi cu ajutorul Bunului Dumnezeu formarea unei obşti numeroase
din care, imediat după reînfiinţarea noilor

mănăstiri, s-au putut

desprinde câteva

nuclee, care au început viaţa monahală la Măriuş, Scărişoara Nouă şi la Rohiita.
După aprilie 1>994, când Dumnezeu l-a chemat la o nouă şi
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

l-a alei

înaltă slujire, iar
şi

seama Episcopiei, reînfiinţate, a Maramureşului şi Sătmuiului, sfera atribuţiilor s-ci
lărgit aşa după cum rezultă din Decizia 486/94 dată de P.S. Episcop Justinian.
Pr. SUĂRĂŞAN C1PRIAN,
vicar administrativ

l-a rându

SĂRBĂTORIREA Z IL E I DE NAŞTERE
A PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
Pline de adânci semnificaţii sunt aniversările în viaţa noastră de
neîncetată strădanie spre desăvârşire, căci ele se constituie în adevărate
popasuri duhovniceşti care prilejuiesc trăirea duhului comuniunii, iar
cununa acestuia este bucuria inimii pentru ceea ce s-a înfăptuit şi, ca
izvor de nădejde şi încredinţare, pentru ceea ce trebuie împlinit. Privit
prin această prismă, orice moment sărbătoresc pentru viaţa fiecăruia
dintre noi, a obştii în care trăim, a instituţiei căreia îi slujim şi a
poporului din care facem parte, este o îndreptăţită treaptă, necesară şi
firească, a permanentului urcuş spre care suntem chemaţi. El măreşte
perspectiva viitorului şi dă aură împlinirilor, adică acea strălucire şi
frumuseţe care ne face să înţelegem şi mai bine sensul vieţii şi slu
jirii noastre. De aceea, nici mu poalte fi concepută viaţa fără asemenea
momente de evaluare a strădaniilor trecutului şi de aspiraţie firesc
umană spre şi mai alese înfăptuiri. Asemenea momente negreşit poartă
pecetea timpului pe care-1 trăim, a duhului epocii în care ne este dat
să ostenim.
Un moment de bucurie duhovnicească pentru slujitorii şi credin
cioşii Bisericii noastre dreptmăritoare îl constituie ziua de 7 februarie
a fiecărui an, pentru că la acest crug de vreme are loc sărbătorirea zilei
de naştere a Prea Fericitului Părinte Teoctist, întâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române. Demn urmaş al celor patru mari patriarhi în slăvitul jilţ al Patriarhiei Române, mlădiţă a ţinuturilor botoşănene, în
cărcate de frumuseţi şi de istorie, Prea Fericirea Sa aparţine acum prin
chemare dumnezeiască tuturor, îndreptând îndemn plin de dragoste pă
rintească către toţi fiii săi duhovniceşti din ţară şi de peste hotare, întru
păstrarea dreptei credinţe, a omeniei, hărniciei şi demnităţii româneşti.
Ctitor de viaţă bisericească pe toate tărâmurile : pastaral-misionar,
social-caritativ şi ecumenic-creştin, Prea Fericitul Părinte Teoctist a
adus în ogorul Bisericii strămoşeşti, în cei şapte ani de slujire patriar
hală, frumoase împliniri care au făcut să rodească trăirea duhovnicească
a preoţilor şi credincioşilor. Dragostea pentru sfintele lăcaşuri, restaura
rea mănăstirilor, construirea de biserici noi şi repararea multor altora,
canonizarea unor sfinţi români, cărţile de slujbă noi, publicaţiile Insti
tutului Biblic, obiectele de cult, veşmintele şi podoabele artistice biseri
ceşti, larg răspândite în toate parohiile, Sf. Scriptură tipărită în ediţie
nouă revăzută, la îndemâna preoţilor şi credincioşilor, dezvoltarea şi îmbună'tăţirea învăţământului teologic, promovarea predării religiei în şco
lile de stat, sprijinirea cântării omofone care tinde ca toţi creştinii să
participe la săvârşirea sfintelor slujbe, iată atâtea motive pentru care
clerul şi credincioşii datorează recunoştinţă Prea Fericirii Sale.
Şi anul acesta, ca şi în anii trecuţi, membri ai Sfântului Sinod, re
prezentanţi ai Administraţiei Patriarhale, ai Arhiepiscopiei Bucureştilor
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şi Şcolilor de învăţământ teologic, protoierei şi preoţi din Capitală şi
împrejurimi, stareţi de mănăstiri, reprezentanţi ai tineretului creştin
ortodox, credincioşi, n-au lăsat să treacă ziua aceasta şi au urcat Dealul
Patriarhiei ca să depună, odată cu florile, mărturia dragostei şi devota
mentului lor, respectul filial duhovnicesc şi înalta preţuire întâistătătorului Bisericii noastre.
Popasul acesta sărbătoresc a fost împlinit cu simplitate, în prezenţa
Prea Fericirii Sale, într-o atmosferă de bucurie duhovnicească, reţinută
şi sobră.
Au participat din partea Sfântului Sinod : IPS Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, IPS Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, PP. SS.
Episcopi Gherasim al Râmnicului, Epifanie al Buzăului', Calinie al Ar
geşului şi Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, PP. SS. Episcopi Vicari pa
triarhali Teofan Sinaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, PP. SS. Episcopi Vi
cari Roman Ialomiţeanul al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Gherasim Rădăuţeanul al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, PS Arhiereu Vicar
Casian Gălăţeanul al Episcopiei Dunării de Jos şi PS Episcop pensionar
Valeria» Zaharia.
în Paraclisul palatului patriarhal, PS Arhiereu Vicar Casian Gălă
ţeanul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, au înălţat rugăciuni
către Atotputernicul Dumnezeu spre a revărsa asupra vieţii şi stră
daniilor Prea Fericirii Sale îndelungare de zile şi belşug de daruri ce
reşti, întru călăuzirea tuturor pe calea mântuirii.
După săvârşirea Te-Deum-ului, IPS Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei a rostit un scurt cuvânt. Tâlcuind înţelesul adânc al unei
astfel de sărbători şi punând în lumină faptele mai de seamă ce dau
conţinut slujirii patriarhale, înalt Prea Sfinţia Sa a spus următoarele :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cucernici Părinţi,
«Aniversarea zilei de naştere a unui conducător bisericesc sau pă
rinte duhovnicesc are o întreită semnificaţie.
în primul rând, aşa cum a reieşit şi din slujba Te-Deumului de
astăzi, la care am participat ou multă bucurie, cel dintâi lucru pe care
Biserica Ortodoxă îl face atunci când aniversează ziua de naştere a
unui părinte duhovnicesc este mulţumirea adusă
lui Dumnezeu pentru
darul sfânt al vieţii. Cea mai înaltă aotiviitate
a
omului
unica activitate pe care el o exprimă în modul cel mai inteligent, mai
conştient şi mai simţit, este mulţumirea adusă lui Dumnezeu pentru
darul vieţii.
în al doilea rând, din citirea Apostolului şi a Evangheliei, astăzi,
am învăţat că cinstirea pe care suntem datori să o aducem conducă-
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toruliui bisericesc sau părintelui duhovnicesc se fundamentează pe ma
rea răspundere pe care acesta o are in faţa lui Dumnezeu pentru mân
tuirea sufletelor. Sf. Apostol Pavel spune : «Cinstiţi pe conducătorii
voştri, fiindcă ei priveghează la mântuirea sufletelor voastre şi este
de folos ca aceasta să o faceţi cu bucurie şi nu cu suspin» (Ev. 13, 17).
Deci, cinsitirea conducătorului unei Biserici saiu unei comunităţi creştine
se datorează răspunderii şi, in acelaşi timp, grijii pe care el o are per
manent pentru mântuirea sufletelor celor încredinţaţi spre păstorire.
în al treilea rând, aşa cum ne-a arătat Sf. Evanghelie de astăzi, un
conducător bisericesc nu este un conducător ca oricare altul, ci este un
păstor care se jertfeşte zi de zi, punându-şi viaţa pentru slujirea se
menilor, pentru slujirea mântuirii celor încredinţaţi lui. Iată, de ce,
această solemnitate ia forma unei liturghisiri, a unei simţiri profunde
în faţa lui Dumnezeu pentru darul pe care L-a dat poporului, atunci
când I-a dat conducător duhovnicesc care să-l conducă pe calea mân
tuirii.
Ceea ce reţinem, în mod deosebit, acum, este faptul că mulţumirea
pe care i-o aducem lui Dumnezeu este mulţumirea pentru darurile cu
care El a înzestrat pe Prea Fericirea Voastră spre folosul întregului
popor român drepteredincios.
Cel dintâi dar pe care Dumnezeu îl dă atunci când doreşte să
cinstească un popor este darul înţelepciunii conducătorilor lui spirituali.
Cred că, în vremea aceasta tulbure, de schimbări, de la sfârşit de mile
niu, Dumnezeu a vrut să înzestreze poporul român, pentru credinţa şi
jertfelnicia lui, cu un patriarh care are, ca prim dar, darul înţelepciunii.
înţelepciunea nu este o simplă inteligenţă. Inteligenţă au şi de
monii, dar înţelepciune au numai sfinţii şi drepţii. înţelepciunea este
darul inteligenţei pusă în slujba mântuirii şi a vieţii. Acest dar este
foarte preţios mai ales în vremurile când libertatea poalte deveni anar
hică şi poate să se transforme în libertatea de a face răul. Este, deci,
un mare dar pentru Biserica noastră de a avea în fruntea ei un părinte
duhovnicesc ou darul înţelepciunii, al echilibrului, al inteligenţei puse
in slujba comuniunii, nu numai pe plan naţional, ci şi pe plan inter
naţional.
La Ierusalim, recent, am trăit momente de bucurie când
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episcopul de Canterbury, Primat al Bisericii Angliei, s-a apropiat de
noi şi ne-a rugat să transmitem Prea Fericirii Voastre salutările sale
calde, frăţeşti, pline de multă admiraţie şi apreciere. Acum, cu prilejul
aniversării zilei de naştere, vă rugăm să primiţi acest mesaj de apre
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ciere a străinilor pentru darurile cu care Dumnezeu a înzestrat pe
Prea Fericirea Voastră. Este o bucurie a noastră, a românilor, că Bi
serici care nu sunt imediat legate de noi, prin aceeaşi credinţă şi viaţă
liturgică ortodoxă, dar care simt unde se află darurile Duhului Sfânt,
Iac astfel de mărturisiri şi aprecieri de faţă cu alţii.
Aceeaşi stimă şi respect faţă de Prea Fericirea Voastră le-am în
tâlnit şi La Patriarhul Ierusalimului, unde Prea Fericitul Patriarh Diodor, dimpreună cu Sinodul care-1 înconjoară, are sentimente de preţuire
deosebită pentru Prea Fericirea Voastră şi, prin Prea Fericirea Voastră,
pentru întreaga Ortodoxie românească, tocmai datorită acestui dar mare
al înţelepciunii, al inteligenţei pusă în slujba iubirii faţă de Dumnezeu
şi faţă de semeni.
Suntem recunoscători Lui Dumnezeu pentru darul pe care ni L-a
dat prin personalitatea Prea Fericirii Voastre şi, în acelaşi timp, suntem
recunoscători pentru că Prea Fericirea Voastră ştiţi să construiţi, să
păstraţi şi să înfrumuseţaţi unitatea de cuget şi simţiri creştineşti- şi
româneşti, menţinând şi deschizând, totodată, Ortodoxia românească
spre comuniunea un-iversală. Ştiţi să arătaţi, mai ales, ce este fidelitatea
faţă de credinţa strămoşească în vremuri de îmceroare, pentru că adevă
rata înţelepciune creştinească este şi credincioşie sau fidelitate. în pri
vinţa aceasta, înţelepciunea este mai mult decât o diplomaţie, ea este o
mărturisire a fidelităţii faţă de Hristos şi faţă de popor. Noi, tinerii,
dorim să urmăm această înţelepciune, în care se afirmă deschiderea faţă
de valorile universale, dar nu în detrimentul valorilor naţionale, ale
identităţii noastre proprii.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască ani mulţi şi binecuvân
taţi, să vă dea putere ca să continuaţi lucrarea de rodire a talanţilor, a
darurilor pe care Dumnezeu le-a coborât asupra Prea Fericirii Voastre
pentru binele întregii noastre Biserici, pentru binele poporului nostru
dreptcredincios şi pentru mântuirea tuturor, în aceste timpuri în care
Biserica este chemată să afirme unitatea şi, în acelaşi timp, să afirme
pacea şi comuniunea de iubire pe drumul mântuirii.
Exprimăm aceste simţăminte şi aceste doriri sfinte în numele tu
turor celor de faţă şi al tuturor celor care n-au putut să vină astăzi,
aici, dar care, desigur, cu gândul şi cu rugăciunea afirmă sentimente
asemănătoare.
întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericirea Voastră !
Răspunsul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a fost mai
mult o rugăciune decât o cuvântare, mulţumind Bunului şi Atotputer-
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racului Dumnezeu oare I-a luminat cugetul şi I-a întărit braţul spre
săvârşirea tuturor acelor împliniri despre care a vorbit IPS Mitropolit
Daniel. Cu emoţia unor sfinte aduceri aminte, Prea Fericirea Sa şi-a
îndreptat apoi gândul către părinţii săi după 'trup, evocând adânca
lor religiozitate, sufletul lor cald, duios, şi sensibil ; aceştia n-au cunos
cut în viaţa lor alt dor mai mare decât acela de a-şi vedea fiul slujind
lui Dumnezeu ca preot.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit la acest popas
duhovnicesc cele ce unmea-ză :
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Daniel,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi colaboratori,
«Pentru fiecare dintre noi, ziua naşterii s-ar cere să fie mai degrabă
un moment tainic de aducere aminte, de cercetare lăuntrică şi de cre
dinţă puternică în Dumnezeu. Cei ce năzuiesc să poarte cu vrednicie
chipul lui Dumnezeu, doresc ca această zi să rămână ca o zi particulară.
Atunci ea se trăieşte în toată plinătatea ei.
Aşa s-au petrecut lucrurile şi în viaţa mea, până când cei din jur,
chemăndu-mă Dumnezeu în slujirea Bisericii, au transformat ziua naş
terii într-o întâlnire şi un moment de rugăciune prin prezenţa, dragos
tea şi semnele lor de iubire. Şi astfel liniştea personală şi reculegerea
râvnită atât de mult a fost înlocuită cu vorbe frumoase şi flori. Aşa s-a
făcut an de an, după cum a rânduit şi Biserica noastră strămoşească,
cum sublinia şi înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel.
în această situaţie ziua de naştere nu aparţine numai celui săr
bătorit, ci este şi a celor cu care el împarte grijile, necazurile şi bucu
riile de fiecare clipă. De aceea, privind-o astfel sunt bucuros că sunteţi
de faţă, în număr aşa de mare, aici, în jurul meu, ierarhi ai Bisericii şi
chiar ierarhi care nu mai ostenesc zi de zi, precum Prea Sfinţitul Epis
cop pensionar Valerian Zaharia, prezent la rugăciunea şi întâlnirea
noastră.
Este o zi de rugăciune, în primul rând, de mulţumire lui Dum
nezeu. Este şi o zi de regăsire interioară, de nostalgie, de subliniere a
năzuinţelor obştii noastre ortodoxe pe care suntem chemaţi să o slujim.
i\u este posibil să exprimi conţinutul bogat a tot ceea ce se petrece în
sufletul unui om în faţa uriaşei răspunderi care îi este dată spre a fi
împlinită pe pământ. Biserica aşa cum ştim, este de obârşie dumne
zeiască, dar rânduită de către Mântuitorul Hristos să săvârşească pe
pământ mântuirea neamului omenesc. Această misiune revine, în primul
rând, păstorilor aleşi de Biserică, ierarhilor şi, nu în mai mică măsură,
preoţilor, cu care ierarhii călăuzesc şi sfinţesc sufletele credincioşilor.
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Este, aşadar, astăzi, în primul rând, timp şi loc de rugăciune sme
rită şi fierbinte către Dumnezeu. Sunt recunoscător lui Dumnezeu şi-l
mulţumesc pentru toate câte mi-a dăruit în viaţa aceasta, cu toată ne
vrednicia mea şi cu puţinătatea fiinţei mele. Dar, Dumnezeu întotdeauna
împlineşte El, prin Duhul Sfânt, cele ce noi, ca oameni limitaţi, nu
putem să împlinim.
Nu pot, în primul rând, în această zi, să nu-mi amintesc cu multă
recunoştinţă şi cu nesfârşită preţuire de părinţii mei trupeşti, cei pe
care i-am socotit întotdeauna, şi alături de ei, pe fraţii mei trecuţi toţi
in lumea cealaltă, vrednici de a fi pururea pomeniţi pentru virtuţile
lor. Când străbatem valurile acestei vieţi, mai ales acum, la sfârşit de
secol, ne dăm seama ce deosebire mare este între lumea de astăzi şi
cea de pe vremea părinţilor noştri. Câtă virtute, câtă credinţă şi ce
viaţă duhovnicească au putut ei să aibă, gândind la Dumnezeu şi la
neamul din care se trăgeau. Aşa i-am văzut pe părinţii mei preocupaţi
de-a lungul puţinilor ani de petrecere alături de ei plecând la mănăstire
la 14 ani. I-am socotit în rândul celor cu adevărat vrednici să stea în
apropierea lui Dumnezeu. Nu le lipsea din viaţă credinţa, biserica, iu
birea de semeni, nu le lipsea conştiinţa că Dumnezeu este pururea în
familie şi că El poartă de grijă celor zece copii, de asemenea tuturor,
câţi eram noi, cu nepoţii la wn loc, în 1915; în condiţiile grele ale Mol
dovei din preajma primului război mondial nu ne lipsea nimic. N-am
auzit în casa părinţilor mei de lipsuri, n-am auzit de spaimă, de grija
zilei de mâine, de nimic din ceea ce constituie astăzi atăta îngrijorare.
E adevărat că între timp s-a înmulţit păcatul şi s-a împuţinat credinţa.
De aici vine şi această mare deosebire între cei care slujesc Domnului
şi cred în El, cu frică şi cu cutremur, şi ceilalţi, care slujesc noilor idoli
ai vieţii de la sfârşitul mileniului acestuia.
Ei, părinţii, moşii şi strămoşii noştri, sunt temelia vieţii şi cre
dinţei noastre. Atăta vreme cât noi rămânem înlăuntrul vieţii şi învă
ţăturii lor, în cadrele vieţii şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi ai Bisericii
noastre, nu ne vom clinti şi nimic nu ne va zdruncina nădejdea şi cre
dinţa în Dumnezeu. Trăim vremuri tulburi, de nesiguranţă, din, toate
punctele de vedere. Suntem datori să alergăm la Mântuitorul Hristos,
ca odinioară Sfinţii Apostoli care, fiind cuprinşi de furtună pe mare, au
strigat : «Doamne, măntuieşte-ne, că pierim» (Matei VIII, 25). Atăta
vreme cât noi îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos şi Biserica ne dă
această ir„credinţare, arătăndu-ne cărările pe unde să călcăm în viaţa
aceasta, nu avem a ne teme, nici înfricoşa de tot ceea ce s-ar putea
întâmpla, căci Mântuitorul Hristos este Domnul şi Stăpânul vieţii noas
tre şi al lumii.
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Să mulţumim lui Dumnezeu cu multă smerenie şi cu multă recu
noştinţă. Dar, alături de aceasta, mulţumesc tuturor ierarhilor Sfântului
Sinod, clerului, bunilor credincioşi, tineretului nostru sârguivxios, şco
larilor care au ajuns acum să cunoască credinţa cea adevărată. Este
îmbucurător să auzim cum pruncii îşi învaţă părinţii să-şi facă sfânta
crace, să postească sau să se închine la icoane. Este minunea cea mare,
iubiţii mei, care s-a petrecut, ca rod al jertfei tinerilor din decem
brie 1989, să vedem aceste virtuţi întrupate în viaţa copilaşilor noştri.
Am fost în şcoli, în orfelinate, în spitale, aşa cum au fost toţi ierarhii
noştri. Şi am ieşit de acolo întărit sufleteşte, cu mai multă putere de
a sluji Biserica.
Dumnezeu a rânduit să trec pragul anilor rânduiţi de psalmist în
ceea ce priveşte limita obişnuită a vârstei date omului pentru a sluji
pe pământ Biserica şi neamul său. Numai cu darul lui Dumnezeu se
depăşeşte această vârstă, ca Dumnezeu să-şi arate şi întru aceasta
puterea lui purtătoare de grijă pentru noi toţi. Pe El să-l avem în cugete
şi în suflete. Să nu uităm de datoria slujirii Sfântului Altar, a păstrării
dreptei credinţe, de sporul întru slujirea sfintei Biserici ortodoxe stră
moşeşti, atât de învăluită în această vreme încât are nevoie de vâslaşi
înţelepţi, virtuoşi, veghetori. Şi de aceea, sunt recunoscător ierarhilor,
clerului şi credincioşilor noştri de felul cum vâslesc prin valurile
acestei lumi.
Biserica noastră işi continuă cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrarea ei,
cum aţi auzit şi din cele spuse despre recenta întâlnire a înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Daniel, la Ierusalim, cu reprezentanţii altor
Biserici. Astăzi o delegaţie a Sf. Sinod, alcătuită din înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Antonie al Ardealului şi Prea Sfinţitul Episcop-Vicar pa
triarhal Teofan Sinaitul, împreună cu părintele profesor Abrudan, de
canul Facultăţii de teologie din Oradea, a plecat la o altă întâlnire.
Biserica se află la datorie şi dacă noi vom fi stăpâniţi de râvna împo
dobirii darului sfânt al vieţii, dată de Dumnezeu fiecăruia dintre noi,
dacă vom preţui viaţa ca dar al lui Dumnezeu, El ne va ajuta şi va
împlini lipsurile spre a putea închina viaţa Lui.
Mulţumesc din toată inima înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel
pentru cuvântul plin de înţeles teologic şi pastoral rostit cu acest prilej,
înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Părinţi pentru prezenţa de astăzi
fi tuturor colaboratorilor care ne sunt preţioşi în toate laturile slujirii
noastre bisericeşti: în învăţământul teologic, în, activitatea editorială,
în administraţie, în domeniul disciplinei bisericeşti şi în toate celelalte
activităţi ale Bisericii noastre strămoşeşti.
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Vă doresc tuturor sănătate, ca fiecare să aveţi parte de câte o rază
de bucurie, ca atunci când ajungem la o anumită treaptă a vieţii şi
întoarcem privirea înapoi să constatăm că viaţa n.-a trecut zadarnic, că
anii au adunat cu ei şi câteva roade pentru sfânta noastră Biserică,
Cu sănătate şi pace, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi cu
toţi. Amin !
După rugăciunea din Paraclis a urmat o recepţie în sala alăturată,
încăperea era luminată de 80 de garoafe albe, aşezate într-o mare vază,
pe masă ; 79 pentru anii care s-au împlinit, una pentru anul care a
început.
Deschis sufleteşte, binevoitor şi famiiiar, mereu pregătit pentru
discuţii ziditoare şi ou răspunsurile cele maii potrivite, Părintele Patriarh
Teoctist s-a întreţinut, apoi, cu toţi cei de faţă, interesându-se înde
aproape de rezultatele strădaniilor lor puse în slujba Bisericii şi împăr
tăşind fiecăruia îndemnuri pentru activitatea viitoare.
Sărbătorirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la împlinirea
vârstei de 79 de ani, a constituit pentru toţi cei prezenţi un moment de
mulţumire duhovnicească, un popas aniversar de omagiere a unei bogate
activităţi în ogorul Bisericii strămoşeşti şi o rugăciune sinceră şi caldă
adusă lui Dumnezeu pentru sănătatea, îndelunga înzilire şi bunul spor
lucrător al Intâistătătorulud Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru mulţi, vârsta aceasta constituie semnalul bătrâneţii, pentru
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, căruia îi este cunoscută tine
reţea sufletească, vigoarea şi puterea de muncă, credem şi nădăjduim
că aniversarea aceasta este numai un popas spre vârsta patriarhilor
biblici, popas care îi dă prilejul unui rodnic bilanţ, dar şi unor noi
proiecte de viitor.
Vlăstar viguros al acestui pământ şi al acestui neam, asemenea unui
stejar pe coamă de deal, pe care vânturile şi vijeliile l-au făcut să-şi
înfigă şi mai adânc rădăcinile în pământul frământat, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a imprimat amprenta personalităţii sale pe
epoca în care păstoreşte, rămânând mereu în actualitate şi fiind în
stare a răspunde la toate .cerinţele vieţii creştine, supusă în aceste
vremuri de răscruce la grele încercări. Bunul Dumnezeu care I-a dat
viaţă, L-a înzestrat cu toate darurile de eârmuitor destoinic şi L-a
rânduit întâistătător al Bisericii Sale pentru neamul românesc, să-i dă
ruiască mai departe aceeaşi robustă sănătate ca să ducă Biserica noastră
spre noi împliniri.
Legându-se să-i urmeze pilda şi îndemnurile, slujitorii bisericeşti şi
dreptmăritorii creştini urează Prea Fericirii Sale ani mulţi de rodnică
arhipăstorire, cu deplină sănătate, cu aceleaşi frumoase satisfacţii şi
realizări, spre slava Bisericii strămoşeşti şi a întregii Ortodoxii.
întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !
GHEORGHE VASILESCU

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE
PENTRU UNITATEA CREŞTINĂ
(17—24 ianuarie 1894)

Anul acesta., la fel ca şi în anii trecuţi, în perioada 17—24 ianuarie
s-a organizat în România, ca de altfel în întreaga Lume creştină, Săp
tămâna de rugăciune penitru unitatea creştină, cu participarea credin
cioşilor şi slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Catolice
de ambele rituri, Episcopiei Armene, Bisericii Anglicane, Bisericii Evan
ghelice C.A., Bisericii Evanghelice-Luterane S.P. şi Bisericii Reformate
(Calvine).
Tema Săptămânii de rugăciune de anul acesta s-a intitulat : «în
casa lui Dumnezeu suntem chemaţi să avem o singură inimă şi un sin
gur cuget», ea fiind preluată din Faptele Apostolilor (IV, 23— 37).
Programul de rugăciune ecumenică s-a desfăşurat pe parcursul a
şapte zile, în diferite comunităţi creştine din ţara noastră, care au înde
plinit, pe rând, oficiul de gazdă, şi a cuprins slujbe liturgice, cu cântări,
urmate de citirea unor pericope biblice şi de câte o meditaţie duhov
nicească. Slujbele au fost oficiate, de fiecare dată, de slujitorii comu
nităţii respective, iar în predici s-a insistat asupra cunoaşterii în respect
reciproc a cultelor creştine între ele, pentru a putea aduce în lume măr
turia dezideratului unităţii de credinţă.
La Bucureşti, Săptămâna de rugăciune s-a deschis în seara zilei
de 17 ianuarie, la catedrala patriarhală, în prezenţa Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, printr-o slujbă oficiată de P. S. Episcop Teofan
Sinaitul, vicar patriarhal. Au participat profesori de la Facultatea de
teologie ortodoxă şi Seminarul teologic din Bucureşti, protoierei şi
preoţi din Capitală, studenţi teologi, monahi, şi numeroşi credincioşi.
Au mai fost, de asemenea, prezenţi, Î.P.S. Arhiepiscop loan Robu al
Bisericii Romano-Catolice şi Î.P.S. Arhiepiscop Dirair Mardichian al
Bisericii Armene, precum şi slujitori şi credincioşi ai celorlalte Biserici
creştine.
La sfârşitul slujbei, Preo. Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, într-o
meditaţie duhovnicească, punând în lumină nădejdile de unitate pe care
le nutresc creştinii şi dorinţa lor de a-şi aduce, în sprijinul acestui măreţ
angajament al zilelor noastre, căldura inimilor, entuziasmul şi convin
gerea că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie unii de alţii, a spus
cele ce urmează :
înalt Prea Sfinţite Părinte Arhiepiscop loan
al Bisericii Romano-Catolice,
înalt Prea Sfinţite Părinte Arhiepiscop
Mardichian al Bisericii Armene,
Iubiţi fraţi ai celorlalte Biserici, in Hristos Domnul,
Ne întâlnim, deocamdată destul de rar, în lumina învăţăturii Mân
tuitorului Hristos şi în lumina poruncilor Bisericii noastre. Cu toţii sun
tem sădiţi în «Casa lui Dumnezeu», în Biserica lui Dumnezeu, deşi
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mărturisim învăţătura Mântuitorului Hristos în diferite forme şi graiuri:
aparţinând in acelaşi timp diferitelor etnii. Hristos însă, Domnul nostru,
şi Biserica întemeiată de El ne sunt călăuze comune şi scumpe. Fără
Biserica Mântuitorului Hristos, fără jertfa Sa de pe cruce, fiecare din
noi, oricât de zeloşi am fi, oricât de credincioşi am fi, oricât de mult
ar prisosi cunoştinţele noastre, dacă nu îl avem pe Mântuitorul Hristos
şi Evanghelia Sa, nu dobândim mare lucru pe pământ şi nu ne chezăşuim mântuirea. Păcatele omenirii, păcatele noastre, ne-au dezbinat şi
ne-au separat în ceea ce priveşte credinţa şi învăţătura Sa cea sfântă,
dar dragostea faţă de Mântuitorul Hristos, şi mai ales, Jertfa Sa pentru
mântuirea noastră, dragostea arătată faţă de noi încă înainte de a fi
noi, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul (I Ioan 4, 19), ne apropie.
Ne apropie în gândire, ne apropie în rugăciune, cum esie şi aceasta
din această seară, ne apropie în calitatea noastră de slujitori ai Mântui
torului Hristos şi ai Bisericii Lui, în calitatea noastră de fiinţe omeneşti.
Să păstrăm iubiţi fraţi în Domnul, acest dar dumnezeiesc — lucrare
a iubirii între noi — pentru a ne regăsi ca fraţi adevăraţi rugându-ne
Domnului Hristos şi mărturisind Evanghelia Sa, împreună, in Biserica
Sa cea sfântă. Este darul cel mai mare pe care îl putem dobândi uneori
împotriva îndoielilor noastre, împotriva distanţelor

noastre

sufleteşti,

împotriva neînţelegerilor dintre noi. Suntem încredinţaţi că lumina lui
Hristos care s-a arătat la Betleem şi la Iordan ne luminează gândurile
şi căile vieţii. Cu atât mai necesară este lumina Bisericii cu cât căile
pe care le avem fiecare de străbătut nu

sunt întotdeauna pline de

lumină sau presărate de iubirea lui Hristos. Dar «lumina Sa luminează
în întuneric» (Ioan 1, 5), luminează căile n,oastre şi iată, ne regăsim,
laolaltă, în Biserica slavei Sale, în aceeaşi rugăciune, în aceeaşi credinţă
în Mântuitorul Hristos şi în cuvântul Său cel mântuitor. Se cuvine să
fim pe deplin recunoscători Bunului

Dumnezeu că ne-a dat această

tărie, ne-a dat această putere ca să învingem multele piedici văzute şi
nevăzute în calea unităţii Bisericii Mântuitorului Hristos ca să adăugăm
şi noi, cei de la sfârşitul acestui secol, atât de frământat, o picătură
din ofranda credinţei noastre curate pentru ca Trupul lui Hristos să fie.
întreg, aşa cum a fost la naşterea Sa, în viaţa Sa, pe Golgota, în mor
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mânt, la înviere şi în învăţătura Sa. Să fim recunoscători milostivirii
lui Dumnezeu că ne regăsim în aceste seri, în această binecuvântată
săptămână de rugăciune pentru unitatea Bisericii, pentru pacea lumii,
pentru uşurarea suferinţelor fraţilor noştri creştini şi, în general, ale
tuturor o,celora care suferă chiar în aceste clipe când ne rugăm. Credem
cu tărie că rugăciunile înălţate în seara aceasta, mâine şi în serile ur
mătoare, vor turna balsam vindecător, mângâietor, peste rănile acelor
fraţi ai noştri, creştini sau necreştini, care îşi pierd viaţa în BosniaHerţegovina sau în alte părţi ale lumii. Rugăciunile şi iubirea noastră
se vor revărsa asupra acelor copilaşi, făpturi ale lui Dumnezeu, chipuri
îmbrăţişate de Mântuitorul Hristos. Acestea, rugăciunile, invocând nu
mele lui Iisus Hristos, vor uşura suferinţele şi durerile părinţilor lor.
Iar rugăciunea, împreuna-noastră rugăciune, nu numai a doi sau trei,
ci a tuturor celor ce, cu mila lui Dumnezeu, ne aflăm în această cate
drală, slujitori ai Sfântului Altar, credincioşi şi mai ales tineri, elevi
şi studenţi, va face să se pogoare peste noi şi peste lume îndurarea lui
Dumnezeu şi pacea Lui. Darul acesta al rugăciunii va da roade îmbel
şugate în sufletele noastre constituind pentru noi, cei ce-L mărturisim
pe Hristos şi Evanghelia Sa, una din căile de cunoaştere a lui Dum
nezeu şi de mulţumire pentru toate binefacerile Sale. Din cauza în
străinării de Dumnezeu omenirea nu mai este în stae să vadă prezenţa
lui Dumnezeu în lume. Nu numai omul dar şi întreaga făptură se zbate
şi suspină, cum spune Sfântul Apostol Pavel (Romani 8, 20), pentru
pacea şi ordinea dumnezeiască, pen.tru restaurarea «chipului lui Dum
nezeu» în om (Facere 1, 26).
De aceea să păstrăm cu sfinţenie aceste clipe de împreunâ-rugăciune, acest timp sfânt hărăzit nouă, slujitorilor Bisericii lui Hristos,
timp poate unic, de apropiere a inimilor, a sufletelor şi dragostei între
noi, faţă de lume şi faţă de toţi cei care aşteaptă de la noi, de la slujitorii
Bisericii lui Hristos, ca de la Hristos însuşi, acel cuvânt dumnezeiesc
şi dătător de nădejde «îndrăzniţi, Eu am biruit lumea» (Ioan 16, 33).
El ni-l adresează neîncetat, iubiţi fraţi, şi mai ales ni-l rosteşte în cli
pele acestea când îl invocăm şi în următoarele momente de rugăciune
când ne regăsim, când împreună — ierarhii, preoţii, slujitorii şi cre
dincioşii —, constituim Trupul lui Hristos.
Să păstrăm această clipă. Să o dăruim lui Hristos şi semenilor
noştri. Să dăruim grija, dragostea şi rugăciunea noastră, tuturor fraţilor
creştini, copiilor nevinovaţi, seceraţi chiar şi în aceste zile nu numai m
Bosnia-Herţegovina dar şi în alte părţi ale lumii. Cu multă durere prlB.O.R. — 13
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vim la «copiii străzii» din Bucureşti, cerşind şi vieţuind in locuri în
care cu groază poate privi ochiul omenesc.
Să ne adunăm gândurile şi cugetele, să ne adunăm posibilităţile
noastre, ca nu numai cu rugăciunea ci şi cu ofranda noastră să ajutăm
aceste «chipuri ale lui Dumnezeu», fraţi ai noştri, de aproape şi de
departe. Bunul şi Milostivul Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre,
ale tuturor. El să dăruiască putere şi nădejde în lucrarea noastră pasto
rală pentru a ne apropia cât mai mult de Unicul Trup al Bisericii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a ne apropia cât mai mult
unii de alţii, in dragoste, In frăţietate şi in mărturisirea identităţii
noastre de slujitori ai Evangheliei Mântuitorului Hristos.
El, cu darul şi cu milostivirea Sa, să ne ajute, să ne ocrotească,
spre a păşi cu curaj împreună pe valurile acestei vieţi, spre a împlini
voia cea sfântă a Sa, Cuvântul Său cel dumnezeiesc din marea şi ultima
rugăciune pentru lume şi pen,tru ucenici: «Dar nu numai pentru aceştia
mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede in Mine, prin cuvântul lor, ca
toţi să fie una» (Ioan 17, 21). Amin !».
Săptămâna de rugăciune ecumenică., s-a desfăşurat, în continuare,
după următorul program : marţi, 18 ianuarie, în biserica armeană
«Sf. Mihail şi Gavriil® ; miercuri, 19 ianuarie, în biserica reformată
«Calvineum» ; joi, 20 ianuarie, în biserica anglicană ; vineri, 21 ianuarie,
în biserica luterană ; sâmbătă, 22 ianuarie, în biserica greco-catolieă
(str. Sirenelor nr. 39) şi s-a încheiat luni1, 24 ianuarie, printr-o slujbă
ecumenică în catedrala romano-catolică «Sf. Iosif» din Bucureşti
Dorind să contribuie la apropierea şi cunoaşterea reciprocă, Săp
tămâna de rugăciune din anul acesta a prilejuit creştinilor din ţara
noastră trăirea bucuriei frăţeşti, aşa cum îndeamnă şi Psalmistul : «Cât
de bine este, şi cât este de frumos când fraţii sunt împreună» (Ps. 132, 1).
Totodată, ea a pus în lumină responsabilitatea fiecărui credincios şi
slujitor de a apăra dreapta credinţă, astăzi, atât de încercată de proze
litismul sectar, şi a evidenţiat încă odată, în chipul cel mai limpede, că
eoumenismul exclude prozelitismul, iar deschiderea unora faţă de cei
lalţi, trebuie să fie sinceră, altfel zidurile care încă mai separă pe creştini
nu vor putea fi dărâmate. De asemenea, Săptămâna de rugăciune ecu
menică a făcut dovada1că prin strădanii comune se poate realiza acea
unitate în diversitate, care preocupă în zilele noastre pe toţi creştinii
din lume, reafirmând adevărul că unitatea izvorăşte din chemarea Mân
tuitorului Hrisitos de a fi una, iar diversitatea este legată, negreşit, de
respectul reciproc şi de păstrarea propriei identităţi.
GHEORGHE VASILESCU

IN ZIUA ÎNVIERII A PLECAT DINTRE NOI
ARHIEPISCOPUL ANTIM NICA
AL DUNĂRII DE JOS
Duminică, 1 mai 1994, în prima zi a Sfintelor Paşti, Arhiepisco
pul Antim Nica al Dunării de Jos a trecut la Domnul, la reşedinţa sa
din oraşul Galaţi. Dumnezeu i-a rânduit o plecare liniştită, după a doua
înviere, la ceas de vecernie, cum la puţini se dă în viaţa aceasta. In
tr-adevăr, este o 'binecuvântare de la Dumnezeu să mori în Ziua În
vierii, de fapt, să înviezi odată ou Cel înviat, căci «Dumnezeu, Care a
înviat pe Domnul Hristos, oum spune Sf. Apostol Pavel, ne va învia şi
pe noi, prin puterea Sa» (I Cor., 6, 14).
Om de aleasă cultură şi fineţe rar întâlnită, ou o remarcabilă pre
gătire civică, împlinitor conştiincios al tuturor însărcinărilor şi vredni
ciilor la care a fost chemat, Arhiepiscopul Antim Nica a trecut la cele
veşnice încununat nu numai cu podoaba celor 86 de ani de viaţă dă
ruiţi de Dumnezeu, ci şi cu binecuvântata mulţumire pe care o dă con
ştiinţa datoriei împlinite. Sfârşitul vieţii sale pământeşti l-a aflat pre
gătit şi plin de aceeaşi seninătate ce nu l-a părăsit niciodată. împăcat
cu Dumnezeu, împăcat cu semenii şi cu sine însuşi, el s-a stins din
viaţă ca o lumânare la altar, fiind pregătit din vreme ou sufletul pen
tru drumul cel mare către Cetatea cea din ceruri.
Deşi suferind fizic de mai multă vreme, căci grijile care împovă
rează viaţa unui chiriarh, râvnitor de o păstorire harnică, zdruncină
mai mult decât se crede chiar o sănătate din cele mai robuste, vlădica
Antim s-a aflat tot timpul prezent sufleteşte alături de clerul şi cre
dincioşii eparhiei sale. Şi nu se poate tăgădui că Arhiepiscopul Antim,
în cei 21 de ami de slujire neîntreruptă la Galaţi, a cunoscut odihna în
lucrarea pentru buna chivernisire a eparhiei şi vrednica ocârmuire a
clerului. Din tot ce a izbutit să înfăptuiască în acest răstimp, a arătat
că şi-a înţeles chemarea, şi-a cunoscut îndatoririle legate de greaua mi
siune a vlădiciei şi astfel a păşit cu cinste pe urmele înaintaşilor săi în
scaun, care au ostenit, eu aceeaşi râvnă pentru buna sporire a vieţii
duhovniceşti
Dar nU numai la Eparhia Dunării de Jos, ci şi pretutindeni pe
unde a trecut, prin diferite demnităţi bisericeşti pe oare le-a avut în
cei 50 de ani de arhierie, vlădica Antim şi-a dovedit cu prisosinţă în
suşirile sale de bun îndrumător şi priceput chivernisi tor. Ca unul care
călătorise mult, făcuse studii în Orient şi în Occident şi cunoştea bine
confesiunile protestante, vlădica Antim a intrat cu uşurinţă în atmos
fera ecumenică, relansată, după 1948, şi a fost promotorul ecumenismului la noi, contribuind, în: calitate de episcop-vicar patriarhal, la
reintegrarea Bisericii Ortodoxe Române, în 1961, în Consiliul Ecumenic
al Bisericilor.
în aceeaşi măsură vlădica Antim şi-a agonisit o preţuire deosebită
pentru chibzuinţă şi priceperea cu care a îndrumat generaţii de sluji
tori ai sfintelor altare, fiind un competent sfătuitor pe drumul binelui
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şi al adevărului şi un arhiereu de a cărui păstorire înţeleaptă a benefi
ciat Biserica noastră.
Prin sinceritatea şi devotamentul de care a fost stăpânit faţă de
Biserică şi neam, arhiepiscopul Antim Nica s-a apropiat de slujitori şi
de credincioşi cu dragoste de părinte şi de frate şi i-a ajutat cât i-a
stat în putinţă. N-a pus la inimă răul şi nu l-a făcut niciodată cu bună
ştiinţă. N-a pizmuit şi n-a osândit. N-a măsurat dragostea cu litera
pravilelor, n-a drămuit şi n-a izgonit omenia din casa sa şi nici din rela
ţiile sale ou semenii. Cinstindu-i pe alţii, se cinstea pe sine şi dându-le
tuturor respectul cuvenit, învăţa pe fiecare să cunoască măsura lucru
rilor.
Fiu al ţărănimii noastre păstrătoare de datini, iubitoare de Bise
rică, apărătoare a gliei strămoşeşti şi izvor nesecat de viaţă şi de pu
tere, vlădica Antim şi-a iubit şi respectat ţara şi neamul, ou toate co
morile lor de valori naţionale. Cumpănit şi respectuos cu alte neamuri
şi confesiuni, el nu a fost de acord cu acţiunile prozelitiste şi a mani
festat totdeauna o robustă sensibilitate faţă de orice atingere a dem
nităţii naţionale şi a Ortodoxiei poporului nostru.
Nici ezitare, nici precupeţire a vremii sau a sănătăţii, nici îngâm
fare şi nici ţesătură de lucruri ascunse n-a pus între el şi credincioşi.
A stat drept şi senin alături de norod şi de preoţime şi a căzut ca un
ostaş la datorie. De aceea, pomenirea lui va fi din neam în neam.
Regretatul arhiepiscop Antim s-a născut la 24 februarie 1908, în
satul Bogzeşti, judeţul Orhei, din Basarabia, în familia lui Anania şi
Anastasia Nica şi a primit la botez numele Alexandru.
Tatăl său, decedat în 1939, a fost învăţător şi diacon de sat, iar
mama casnică. Având de întreţinut o familie cu mulţi copii, părinţii
săi s-au îndeletnicit şi cu agricultura, cum, de altfel, făceau mai toţi
intelectualii de la sate.
După terminarea şcolii primare în satul natal, a urmat Seminarul
teologic la Chişinău, pe care l-a absolvit în anul 1927 şi tot acolo şi-a
continuat studiile la Facultatea de teologie, luându-şi licenţa în 1931,
ou o monografie de istoria artei bisericeşti, intitulată Biserica din Bogzeşti-Orhei, publicată în anul 1937. Paralel cu studiile teologice a ur
mat, la Iaşi, cursurile Facultăţii de drept şi ale Facultăţii de litere, iar
in 1932 a absolvit Seminarul pedagogic universitar.
în anul 1932, obţinând prin concurs o bursă de stat, a plecat peste
hotare, pentru specializare în vederea doctoratului în teologie. A stu
diat, mai întâi, între anii 1932— 1934, în Franţa, în centrele universi
tare de la Paris şi Strasboujrg, apoi, între 1934— 1935, în Anglia şi în
Siria, la Beirut.
La i25 iunie 1935 a fost primit în monahism, luând numele An
tim. A fost hirotonit ierodiacon, la 15 august 1935 şi ieromonah, la
11 aprilie 1936. I s-a acordat rangul de protosinghel, la 21 mai 1939 şi
pe cel de arhimandrit, la 2 noiembrie, acelaşi an.
între 1 septembrie 1935— 15 octombrie 1936 a funcţionat ca dia
con şi preot la catedrala arhiepiscopală din Chişinău, iar de la 15 oc
tombrie 1936 la 20 decembrie 1937 a deţinut postul de spiritual la
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internatul teologic din Cernăuţi, apoi, începând din 20 decembrie 1937
şi până la 20 iunie 1940 a îndeplinit însărcinarea de eclesiarh al cate
dralei din Bălţi şi exarh al mănăstirilor din Episcopia Hotinului.
în urma stadiilor de specialitate, in anul 1940 şi-a susţinut teza de
doctorat la Facultatea de teologie din Chişinău, ou subiectul Misiona
rismul creştin printre mahomedanii din Orientul Apropiat, fiind de
clarat doctor în teologie. Luorarea a fost publicată în acelaşi an.
De la 15 iulie şi până la 20 noiembrie 1940 a funcţionat ca preot
la mănăstirea Antim şi la catedrala patriarhală din Bucureşti.
La 20 noiembrie 1940 a fost numit asistent universitar la Faculta
tea de teologie din Chişinău, mutată la Iaşi, post în care a rămas până
la 15 septembrie 1941, când a trecut, tot ca asistent universitar, la Fa
cultatea de Teologie din Bucureşti, catedra de Omiletică şi Cateheti-că.
în noiembrie 1941 a fost detaşat locţiitor al şefului Misiunii religi
oase peste Nistru, cu reşedinţa la Odesa, de unde a demisionat la 15
august 1943, întorcându-se la activitatea sa de cadru didactic la Facul
tatea de teologie din Bucureşti. La 23 decembrie 1943 a fost delegat ou
conducerea acestei Misiuni, tot prin detaşare, dar la 7 ianuarie 1944
a fost rechemat la Bucureşti, în vederea alegerilor episcopale de la în
ceputul acestui an.
La 14 ianuarie 1944 a fost ales episcop al Cetăţii Albe-Ismail. Hi
rotonit arhiereu la Bucureşti, în 23 ianuarie 1944, a fost instalat la
Ismail, la 10 martie, acelaşi an. Păstorirea sa în Eparhia Cetăţii AlbeIsmail, întreruptă de operaţiunile militare, a durat până la 23 august
1944.
între 20 decembrie 1944— 15 decembrie 1945 a fost utilizat ca
episcop-locotenent la Episcopia Galaţilor, apoi, de la 15 decembrie 1945
şi până la 20 septembrie 1947, a funcţionat în postul de director al In
ternatului teologic din Bucureşti, pentru oa, la 20 septembrie 1947 să
fie trimis din nou episcop-locotenent la Galaţi, unde a rămas până la
1 mai 1950, când a fost numit episcop vioar patriarhal la Bucureşti.
La 10 iunie 1973, Sfântul Sinod şi Colegiul Electoral Bisericesc
l-au ales episcop titular al Episcopiei Dunării de Jos, iar la 16 octom
brie 1975, când Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la treapta de
arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Tomisului ;;i Dunării de Jos
episcopului Antim Nica i s-a acordat de Sfântul Sinod rangul de ar
hiepiscop, pe care l-a păstrat şi după înfiinţarea Arhiepiscopiei Tomi
sului, care s-a desprins, î.n 1990, de Episcopia Dunării de Jos.
în Eparhia Dunării de Jos, prin purtarea sa de grijă, s-au reparat
şi s-au zidit biserici, s-au restaurat mânăstiri, iar clerul a fost îndea
proape îndrumat în misiunea lui duhovnicească şi iubitoare de neam.
A predicat, a conferenţiat şi a mânuit cu destoinicie condeiul. Cunos
când bine limbile franceză, rusă şi engleză, a publicat numeroase stu
dii şi articole în revistele bisericeşti.
în câmpul scrisului teologic, vlădica Antim s-a făcut cunoscut, mai
întâi, cu două lucrări importante : Ortodoxia în Siria şi la Locurile
sfinte, tipărită în 1936 şi Rugăciunea lui Iisus (încercare critică asupra
misticii isihaste), publicată în 1939, apoi, prin studiile date la iveală
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între anii 1945— 1947, după ce a fost ales episcop, şi anume : Pe ur
mele apostolatului românesc. Misionari străini în România şi Prietenii
Sionului (povestiri hagiografice).
Arhiepiscopul Antim Nica, în toată viaţa şi activitatea lui, a fost
misionarul care, urmându-şi îndeaproape credincioşii, i-a învăţat şi i-a
îndrumat spre tot lucrul cel bun. şi de folos, povăţuiindu-i să se dove
dească pururea fii vrednici ai Bisericii strămoşeşti. Misionarismul vlă
dicii Antim a avut rădăcini adânc înfipte în dragostea pentru neamul
românesc şi pentru credinţa lui ortodoxă. El a rămas ca un stejar pu
ternic, neabătut, în faţa tuturor potrivniciiilor.
Cu cât stăruim să descifrăm mai bine personalitatea distinsului vlă
dică dispărut, cu atât durerea pentru pierderea lui răscoleşte mai adânc
sufletele noastre. De aceea, în aceste momente de pioasă aducere
aminte, cu privire la tot ce s-a străduit şi la tot ce a putut realiza el
în slujba Sfintei noastre Biserici, ne plecăm ou evlavie fruntea înaintea
Bunului Dumnezeu, Căruia îi înălţăm rugăciunile noastre fierbinţi, să-l
odihnească ou drepţii întru Împărăţia Sa şi să-i răsplătească la dreapta
judecată pentru tot binele pe care cu atâta dărnicie l-a împrăştiat pre
tutindeni pe unde a trecut, de-a lungul vieţii sale pământeşti.
Dangătul de jale al clopotelor catedralei episcopale a fost cel din
tâi purtător al dureroasei ştiri peste întinderile oraşului de reşedinţă,
iar mănăstirile şi schiturile, bisericile din târgurile şi satele eparhiei au
făcut să pătrundă întristarea şi suspinul în chiliile călugărilor şi în
casele credincioşilor până departe, la marginile eparhiei, căci vlădica
Antim străbătuse, cu timp şi fără timp, meleagurile de la Dunărea de
Jos şi cucerise dragostea multor inimi, prin firea sa deschisă, senină şi
plină de duioşie.
După deces, 'trupul neînsufleţit al ierarhului, îmbrăcat în veşmin
tele sale arhiereşti şi aşezat în sicriu, a fost depus cu ceremonialul cu
venit în catedrala episcopală din Galaţi. Numeroase coroane de flori au
fost rânduite în jurul catafalcului, ca semn al dragostei şi preţuirii de
care s-a bucurat în viaţă, iar clerul catedralei şi preoţii din oraş au
stat de strajă zi şi noapte şi au înălţat rugăciuni pentru odihna sufle
tului său.
Un sobor de slujitori, în frunte cu PS Arhiereu Casian Gălăţeanul, vicarul Episcopiei Dunării de Jos, a săvârşit o slujbă pentru odihna
sufletului înaltului ierarh răposat întru Domnul. La sfârşit, PS Arhiereu-vicar Casian Gălăţeamul, în cuvinte emoţionante, a dat expresie
durerii încercate de colaboratorii apropiaţi ai arhiepiscopului Antim
Nica, în urma încetării lui din viaţă, aducând un vibrant omagioi de pre
ţuire şi recunoştinţă memoriei celui adormit.
In nopţile şi zilele ce au urmat până la înmormântare, preoţii, că
lugării, elevii şi profesorii Seminarului teologic din Galaţi au prive
gheat pe fostul lor chiiriarh, săvârşind rugăciuni de pomenire, precum şi
îndătinatele citiri din Noul Testament şi din Psaltire, în timp ce, prin
faţa catafalcului s-au perindat numeroşi credincioşi pentru a-şi lua un
ultim rămas tun de la iubitul lor arhipăstor duhovnicesc.
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Ceremonia înmormântării s-a desfăşurat în ziiua de joi, 5 mai 1994,
in prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a IPS Mitropolit
Antonie al Ardealului, IPS Arhiepiscop Lucian al TomisuM, IPS Petru,
locţiitor de mitropolit al Basarabiei, PP.SS. Episcopi Gherasim al Râm
nicului, Ca linie al Argeşului, Epifanie al Buzăului şi Eftimie al Roma
nului şi Huşilor, precum şi a numeroşi clerici, monahi şi monahii, a
membrilor Consiliului eparhial, a autorităţilor locale civile şi militare
şi a câtorva mii de credincioşi.
După slujba Sfintei Liturghii, săvârşită de dimineaţă în catedrala
cpiscopală de către un sobor de slujitori, în frunte ou PS Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, la ora 10,00, sicriul cu trupul neînsufleţit al Ar
hiepiscopului Antim Nica a fost scos din biserică şi aşezat pe un po
dium, în vederea prohodirii, dat fiind numărul mare de credincioşi, oare,
dornici să petreacă pe ultimul drum pe fostul lor arhipăstor, au umplut
până la refuz catedrala şi curtea din jurul ei.
Slujba prohodirii, săvârşită de soborul ierarhilor, în frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjuraţi de un mare număr de
preoţi din Galaţi şi împrejurimi, a fost impresionantă, participanţii as
cultând cu evlavie rugăciunile şi cântările slujitorilor şi răspunsurile
date de corala catedralei.
La sfârşitul slujbei înmormântării, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a rostit următoarea cuvântare de omagiere a vieţii şi activităţii
celui cate a fost arhiepiscopul Antim Nica :
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
«Trăim şi astăzi, in ziua cea luminată din joia de după înviere, bucu
ria învierii Domnului nostru Iisus Hristos şi bucuria duhovnicească a
trecerii la cele veşnice a I.P.S. Arhiepiscop Antim. Dar trăim, in ace
laşi timp, şi durerea despărţirii trupeşti şi vremelnice de cel care ne-a
fost — o viaţă — prieten, conslujitor, colaborator şi multă vreme împreună-ostenitor la conducerea Patriarhiei Române, alături de ferici
tul întru pomenire patriarhul Justinian Marina. în această zi, mân
gâiată de Bunul Dumnezeu cu soarele acesta pământesc, dar mai cu
seamă cu soarele cel ceresc al învierii lui Hristos, care a călăuzit paşii
şi inimile credincioşilor la această catedrală, spre a fi împreună cu noi,
se cuvine să aducem omagiu plin de respect pentru strădaniile, vredni
cia şi chipul regretatului arhiepiscop Antim Nica.
Ne cunoaştem de-o viaţă, din anul 1936, când era spiritual la in
ternatul teologic din Cernăuţi al Mitropoliei Bucovinei. Cel pe care îl
avem în faţă, aşezat după cuviinţă în sicriu, a fost un mare ierarh, un
teolog şi ecumenist de primă mărime al Bisericii Ortodoxe Române.
Odrăslit ps străvechiul pământ românesc al Basarabiei, într-un sat din
ţinutul Orheiului, în familia binecuvântată de Dumnezeu cu 11 copii a
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smeritului diacon şi învăţător Anania Nica, tânărul Alexandru a izbu
tit prin osteneală şi tenacitate să urmeze înalte studii; mai întâi la Fa
cultatea de teologie din Chişinău, apoi, in Franţa, la Paris şi Strasbourg, în Anglia şi a continuat în Siria şi în Liban. Întors în ţară, de
la studii, în anul 1935, a intrat în cinul monahal, vocaţie trezită de Gala
Galaction, primind numele de Antim. A fost hirotonit ieromonah, iar la
scurtă vreme a primit rangul de arhimandrit. A funcţionat ca preot la
catedrala din Chişinău şi exarh al mănăstirilor din Episcopia Bălţi-Hotin. După obţinerea titului de doctor în teologie, cu lucrarea Misiona
rismul creştin printre mahomedani în Orientul Apropiat, a fost numit
asistent universitar la Facultatea de teologie din Chişinău, mutată la
laşi în 1940, apoi a trecut în acelaşi post la Facultatea de teologie din
Bucureşti, la catedra de Omiletică şi Catehetică.
Dumnezeu i-a purtat paşii în slujirea Bisericii strămoşeşti pe o arie
geografică largă şi în vremuri grele. Să-l însoţim o clipă, iubiţii mei,
prin primejdiile războiului cotropitor de ţară şi de neam din răsărit,
atunci -când şi ierarhii ţării cu binecuvântarea patriarhului Nicodim
Munteanu, au păşit în vara anului 1941 în teritoriile româneşti unde
hoardele barbare dărâmaseră sfintele biserici şi întinaseră sufletul româ
nesc în Basarabia şi în Bucovina, pentru a încuraja ostaşii şi pentru a
redeschide sfintele biserici. Părintele Antim Nica, pe atunci arhimadrit,
împreună cu fostul mitropolit de pioasă memorie Visarion Puiu al Buco
vinei şi cu arhimandritul şi profesorul luliu Scriban au condus Misiunea
ortodoxă peste Nistru, pentru a mângâia şi sfinţi sufletele românilor
scăpaţi de război. înfruntând multe primejdii pe prima linie a frontidui,
a predicat, a zidit biserici din nou, a împărtăşit credincioşii ortodocşi,
români, ruşi şi ucraineni, până departe în ţinuturile Bugului. Nu era
uşor ca în timp de război să se parcurgă distanţe nelimitate, pline de
primejdii pentru opera misionară.
Tânărul arhimandrit nu a pregetat. întru aceasta a fost îndemnat de
conştiinţa sa preoţească şi chemarea tainică a pământidui străbun şi al
neamului românesc. Rugăciunile maicii sale l-au ajutat şi Dumnezeu «nu
l-a dat morţii», cum zice psalmistul. în ianuarie 1944, bucurându-se de
multă dragoste şi preţuire din partea Sfântului Sinod şi a Colegiului
Naţional Bisericesc, a fost ales la dorinţa credincioşilor din sudul Ba
sarabiei, ca episcop al Cetăţii Alba-Ismail. Pe bolta Ortodoxiei româ
neşti, atât de înnourată de ameninţarea dinspre răsărit, apărea chipul
celui mai tânăr episcop al Bisericii noastre, rânduit să păstorească acolo
unde viforul încercărilor era cel mai puternic, la Ismail. Ştia în ce
vâltoare se aruncă şi stăpânit de credinţa în Dumnezeu nu s-a înfri
coşat, deşi primejdia nu fusese înlăturată, ci, dimpotrivă, se apropia
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— cum din nefericire s-a şi întimplat. Şi-a îmbrăţişat misiunea deplin
când pământul Basarabiei sortit, în atâtea rânduri, de istorie, răstignirii
şi jertfei, a fost din nou cotropit pentru care izvorul lacrimilor şi al
reîntregirii lui cu vatra neamului nu se va sfârşi.
împreună am slujit alături de patriarhul Justinian Marina în vremuri
foarte grele, din 1950 până în 1962, când fiind ales episcop la Arad
am plecat la eparhie, iar dânsul a rămas în continuare, încă zece ani,
episcop vicar la Patriarhie. Aici, am stat amândoi de strajă la Altarul
nostru românesc şi al sufletului neamului, străduindu-ne alături de acest
mare patriarh, împărtăşindu-i multele clipe de nelinişte, de griji, de
înfrigurare pe care le trăia pentru soarta Bisericii noastre, pentru uni
tatea şi sporul credinţei noastre. Anii aceştia au însemnat ani de sufe
rinţă grea. Vlădica Antim, care vorbea bine limbile : engleză, franceză
şi rusă şi cunoştea personal mari teologi şi oameni de cultură, a devenit
în acest timp, maestrul «politicii» noastre externe bisericeşti, în înţe
lesul frumos al acestui cuvânt, de refacere a legăturilor cu toate Patriar
hiile ortodoxe, cil toate forurile bisericeşti internaţionale, cu toată lumea
creştină. A călătorit mult în această calitate şi a dus peste mări şi ţări,
atât în Occident, cât şi în Orient, imaginea Bisericii noastre şi a repre
zentat Ortodoxia românească. I.P.S. Sa, însuşi, fiind un profund cunos
cător al teologiei ortodoxe, a apărat cu dârzenie credinţa străbună neramânând niciodată fără răspuns în faţa acelora care atunci ca şi astăzi
ne agresează, acasă şi peste hotare, cu scop de dezbinare, confuzie reli
gioasă şi prozelitism. A trăit şi a predicat Ortodoxia aşa cum au trăit-o
şi au predicat-o Sfinţii P ărinţi; aşa cum sunt şi aceste momente la
care participăm astăzi, ca la înviere, ca la Paşti. Pentru noi, sărbătoarea
Paştilor este trecerea din moarte la viaţă, este bucurie şi pace în Duhul
Sfânt, este comuniune de dragoste şi de preţuire. Teologia aceasta a
bucuriei pascale, a comuniunii, a statorniciei în credinţă a unui popor,
încreştinat de Sfântul Apostol Andrei, a slujit-o, şi o slujeşte Biserica
noastră şi astăzi şi pe aceasta a făcut-o cunoscută neobosit, cu toate
frumuseţile ei, decenii la rând, vlădica Antim.
Am fost, aşadar, ca fraţii. Am locuit sub acelaşi acoperământ, am
avut prieteni comuni, mari ierarhi şi profesori ai timpului. Ne-am
împletit rugăciunile, mai ales, la sfântul altar al catedralei patriar
hale, al mănăstirii Sf. Ierarh Antim sau la biserica Sfântul Spiridon-Nou.
în tot acest timp, i-am descoperit virtuţi alese şi calităţi sufleteşti deose
bite, specifce unui fiu al sfintei noastre Basarabii. Nu spun o noutate
astăzi, am. mai spus-o şi în alte împrejurări, că personal am învăţat mult
din experienţa sa pastorală, din cunoştinţele agonisite în viaţa sa de
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studiu, de slujire şi încercări. Acestea m-au călăuzit la căpătâiul său,
chemat tainic nu numai de îndatoririle şi responsabilităţile ce le am în
Biserica noastră, dar şi ca frate şi prieten de inimă, ca împreună cu alţi
membri ai Sf. Sinod şi împreună cu fiii săi duhovniceşti din această
eparhie, să-i privim chipul senin pe drumul cel fără întoarcere. Senină
i-a fost fruntea toată viaţa, în ciuda multor frământări care au preocupat
fiinţa ierarhului care, peste două decenii, a trebuit să împărtăşească, de
d.eparte, darurile fiilor săi duhovniceşti, înrobiţi de o stăpânire străină.
Despre seninătatea chipului său, care inspira nădejde, la şedinţa Cole
giului electoral bisericesc din 14 ianuarie 1944, marele teolog şi scriitor
Nichifor Crainic, arătând spre tânărul arhimandrit Antim Nica, ales
episcop al Cetăţii Alba-Ismail, spunea celor de faţă : «Priviţi la chipul
păstorului de mâine, ce frunte senină are ! Priviţi-l, că această frunte
ne dă curaj în lucrarea alegerii sale. Este fruntea senină, plină de nă
dejde a românului, a unui fiu al Bisericii Ortodoxe care merge de strajă
la graniţa de răsărit a ţ ă r i i A d i c ă în Basarabia, unde primejdia era
încă mare, unde tăvălugul puterii sovietice ameninţa să se năpustească
din nou peste acest ţinut şi care n-a întârziat să cuprindă şi să înro
bească ţara.
In ciuda meritelor sale, a doctoratului în Teologie, a activităţii
sale, scrierilor sale, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Antim Nica, nu a
putut fi promovat, timp de aproape 23 de ani, la o episcopie. însă a înţe
les situaţia, iar la Sf. Patriarhie, ca episcop-vicar a pus temelii trainice
activităţii ecumenice a Bisericii noastre, ajutându-l mult pe patriarhul
Justinian. Dumnezeu i-a rânduit apoi să păstorească aici, la Galaţi,
aproape de reşedinţa tinereţii sale din Ismail. Să rânduiască în eparhia
Dunării de Jos şi în Dobrogea viaţa bisericească din Galaţi, unde adie
vântul de dincolo de Prut, aducând şoaptele strămoşilor, a martirilor
neamului, a celor care au rămas în închisorile Siberiei şi a celor care,
asemenea vitejilor lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, s-au jertfit până la Bug
şi până la Stalingrad pentru credinţă şi pentru neam. Vlădica Antim le-a
trăit pe toate acestea, le-a simţit adânc şi nu puţine au fost momentele
când, vorbind împreună, lăcrima, aducându-şi aminte de călugării vred
nici şi cuvioşi din Basarabia, de preoţii cucernici şi de bunii credincioşi
creştini, pomenind în rugăciunile sale fruntaşii Sfatului Ţării de la Chişi
nău.
Acum, vrednicul Ierarh al Dunării de Jos, ne părăseşte trupeşte în
zi de Paşti, în zi de bucurie. Dumnezeu i-a rânduit ca această plecare
spre cer să nu întristeze prea mult inimile atât de calde ale credincio
şilor gălăţeni, ale preoţilor şi ale călugărilor din această eparhie şi din
ţară, ci să împletească durerea lor cu bucuria Paştilor; să împletească

VIAŢA BISERICEASCĂ

203

despărţirea vremelnică dând valoare comuniunii sufleteşti fără hotare,
plecarea cu adunarea noastră liturgică. Participarea dumneavoastră şi a
reprezentanţilor autorităţilor de stat centrale şi locale, a întărit în rugă
ciune unitatea noastră naţională, unitatea Ortodoxiei. Prin Ortodoxie
înţelegem şi naţiunea cu tot tezaurul ei de valori. Această unitate o
trăim şi astăzi, afirmată atât de frumos în faţa acestei catedrale, unde
sunt prezenţi şi reprezentanţii clerului şi credincioşilor din Basarabia,
în frunte cu I.P.S. Petru, locţiitor de mitropolit, aducând de dincolo de
Prut odată cu lacrimile şi suferinţele lor mărturia unităţii noastre
naţionale.
Este important să ne dăm seama că trăim unitatea noastră de cre
dinţă şi înţelegem că această unitate trebuie să o păstrăm prin ajutorul
Duhului Sfânt. Nimeni n-o poate zdruncina, iubiţi credincioşi, oricât de
mulţi evanghelizatori ar veni să predice în România şi să făgăduiască o
uită cale de mântuire. Singura cale este Hristos, este Biserica Sa. Bise
rica şi Hristos constituie chezăşia mântuirii noastre. In Biserică se
lucrează şi este călăuzită viaţa noastră prin Sfintele Taine, care ne fac
să înţelegem adevărul (Ioan 14, 16). Nu există altă temelie decât cea
pusă de Mântuitorul Iisus Hristos, de Sfinţii Apostoli (I Cor. 3, 11) şi de
Sfinţii Părinţi. La aşezarea acestei temelii şi la înfăptuirea chipului lui
Hristos în sufletele oamenilor s-a ostenit adormitul în Domnul, I.P.S.
Arhiepiscop Antim Nica, şi la această lucrare ostenim şi noi să aşezăm
strădaniile în comuniune cu dumneavoastră, cu fraţii noştri români din
Ba.sarabia, din Bucovina şi de pretutindeni. Numai în Biserică şi prin
Biserică avem garanţia păstrării integrităţii şi purităţii învăţăturii apstolice şi unităţii de cuget, care constituie bucuria Sf. Ap. Pavel (Filip. 2, 2).
Am venit astăzi împreună cu ceilalţi ierarhi ai Bisericii noastre stră
moşeşti, ca să împlinim voia lui Dumnezeu şi să facem ceea ce se cuvine
pentru o astfel de plecare, nu dureroasă, ci o ^ lecare duioasă, în nădejdea
dreptei răsplătiri, o plecare triumfală chiar, în sensul cel frumos al
Ortodoxiei înmormântarea fiind petrecere către înviere. Să asculte şi să
vadă cei care predică o altă credinţă, cei care vin la uşile dumneavoastră
şi vă încearcă statornicia în credinţă, stăruind să vă atragă la adunările
lor. Păstraţi statornicia în credinţa strămoşească. Nu este o altă temelie,
nu este o altă uşă de intrare în împărăţia lui Dumnezeu decât Mântuitoiu I Iisus Hristos, care spune: «Eu sunt uşa: de va intra cineva prin
Mine, se va mântui» (Ioan 10, 9). Nu există, deci, o altă intrare, o altă
predică, nu există o altă Evanghelie, ci este o singură Evanghelie, cea a
Mântuitorului Iisus Hristos şi numai cei patru Evanghelişti care ne-au
transmis-o prin ajutorul Duhului Sfânt. Aici, în oraşul Galaţi de sub
ocrotirea Sf. Apostol Andrei, păstraţi numele de creştin ortodox român.
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Fiţi tari în nădejde şi nu vă împuţinaţi. Creştinul nu se împuţinează în
suferinţă, pentru că orice suferinţă sau încercare în viaţă rodeşte îmbu
nătăţire, îndreptare. Neamul nostru a urcat în istoria sa, de mai multe
ori Golgota. El a suferit, s-a jertfit şi are înscrise în cer cete de eroi, de
viteji, cete de sfinţi şi martiri adevăraţi şi din părţile acestea, din
Moldova, din Basarabia, din Ardeal şi din celelalte laturi ale ţării
noastre.
Aducem, aşadar, iubitului şi scumpului nostru frate întru arhierie,
I.P.S. Arhiepiscop Antim Nica, cuvânt de cinstire şi de preţuire, iar
dumneavoastră tuturor, credincioşilor, preoţilor de la parohii, monahilor
şi monahiilor din mânăstiri şi schituri, întristaţi cu inima, vă aducem
cuvânt de mângâiere, cuvânt de încredere şi de bărbăţie. în această
clipă de lumină a învierii, Dumnezeu îl primeşte pe vlădica Antim în
ceata drepţilor şi bineplăcuţilor Săi. Acolo el nu ne va uita în rugăciunile
ce le face pentru fiecare fiu duhovnicesc şi fiică duhovnicească din
această de Dumnezeu păzită eparhie a Dunării de Jos. Despre cei care
mor în Domnul, Sf. Apostol şi Evanghelist loan spune : «Fericiţi sunt
morţii care de acum înainte mor întru Domnul ! Da, grăieşte Duhul,
odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor îi însoţesc» (Fapte 14,13).
Dumnezeu să-l ierte şi veşnică să-i fie pomenirea !
Hristos a înviat !»
Amintirea înaltului ierarh a mai fost evocată de IPS Mitropolit
Antonie al Ardealului, IPS Petru, locţiitor de mitropolit al Basarabiei
şi de PS Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, care au pus în lumină fru
museţea staturii sale sufleteşti, de om blând, dar viguros şi falnic, brad
verde sub omătul vârstei, stând neclintit în vitregia vremurilor, ce a
liturghisit şi a propovăduit cu râvnă tinerească, fără a cunoaşte îndo
iala şi ezitarea, ca unul ce sorbise viaţa din izvoarele mereu limpezi şi
proaspete ale satului românesc, obişnuindu-1 cu munca pentru pâine şi
lupta pentru dreptare.
Sfârşindu-se cuvântările, corul a cântat
«Veşnica pomenire !»,
apoi, sicriul ou trupul neînsufleţit al regretatului vlădică Antim, pur
tat, pe rând, pe umeri de protoiereii şi preoţii eparhiei, urmat de sobo
rul ierarhilor şi de mulţimea credincioşilor, a înconjurat catedrala, în
sunetul clopotelor şi glasul litaniilor de înmormântare, după datina Bi
sericii noastre, făcându-se cele trei stări obişnuite, cu rugăciuni pentru
pomenirea ierarhului decedat.
După ocolirea îndătinată, sicriul ou rămăşiţele pământeşti ale ar
hiepiscopului. Antim a fost adus din nou în catedrală şi coborât în
cripta pregătită pentru a-1 primi, în aşteptarea învierii celei de obşte,
Lar deasupra (mormântului, acoperit cu o lespede de piatră, .a flost
aprinsă o candelă, care a rămas să privească pe înaltul ierarh adormit
întru Domnul.
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Agapa de pomenire, ce a udmat ceremoniei de înmormântare, a
constituit încă un prilej de aducere aminte şi de evocare a memoriei
celui ce vreme de 21 de ani a fost arhipăstorul clerului şi credincioşi
lor din eparhia Dunării de Jos, participanţii care au luat cuvântul —
înalţi ierarhi şi colaboratori apropiaţi ai celui dispărut — mărturisind
despre harul duhovnicesc şi despre virtuţile de excepţie ale arhiepis
copului Antim Nica.
Evocând activitatea sa pilduitoare de adevărat
ierarh
ortodox,
osârdia pentru Biserică, dragostea faţă de credincioşi, înţelepciunea şi
tactul pastoral, precum şi darurile cu care a fost înzestrat de Dumne
zeu : blândeţea, smerenia şi nerâvnirea la cele lumeşti, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a spus următoarele :
Iubiţii mei,
«Potrivit rânduielii liturgice,
şi la această «agapă» a dragostei
(Fapte 2, 4), am înălţat rugăciuni şi am ascultat cuvântări de cinstire a
personalităţii arhiepiscopului Antim, aşezat acum în noul său locaş
până la obşteasca înviere. Deşi, în ultimul timp nu putea participa ia
şedinţele Sfântului Sinod, eram convins că iniţiativele şi lucrările noas
tre erau apreciate de acest excepţional cunoscător al vieţii bisericeşti
din zilele noastre. I.P.S. Antim a trecut prin viaţă nu ca un spectator,
ca un admirator al celor bune din viaţă sau ca un om temător de asprimele administraţiei bisericeşti, ci a trecut prin viaţă implicăndu-se
mereu şi căutând, atunci când vremurile erau foarte grele, potrivnice,
posibilităţi de rezolvare a ceea ce se cădea rezolvat. Şi am rămas şi eu,
ca mulţi alţii, şi încă poate pentru multă vreme, am rămas sufleteşte cu
o rupere de persoana sa, care ştia că Biserica viază şi el se bucura de
ceea ce împlinea Sf. Sinod. împreună cu sfinţiile voastre, de la Du
nărea de Jos, cu părinţii consilieri, cu părinţii protopopi şi cu P. S. Ca
sian, rezolva lucrările de cancelarie, iar când sănătatea l-a ajutat, că
lătorea dintr-un capăt al altuia al Dobrogei, cu spiritul său pastoral,
totdeauna înnoitor şi creator şi, aşa cum s-a spus aici, cu distincţia sa
de gândire, lua atitudini şi hotărâri statutare fără cale de întoarcere.
Am participat astăzi cu dragoste şi respect la înmormântarea sa.
Vă sunt tuturor recunoscător că slujba de la biserică şi agapa de pome
nire au constituit, în realitate, prin cuvântările rostite, o pagină nouă,
de desţelenire a unor noi lucrări pe care le avem de îndeplinit şi aici,
la Galaţi, ca şi în întreaga noastră Biserică. Vremurile, cu nestatornicia
lor, sunt de aşa natură, încât ceea ce se poate realiza astăzi, să fie
bun făcut. Dar ceea ce gândeşti, ceea ce doreşti şi mai ales, ceea ce
poţi face azi pentru mâine sau mâine pentru poimâine, pentru viitor,
este şi mai preţios. Aşadar, ceea ce se poate face în clipa de faţă, sigur
nu se mai poate împlini în alt timp. Condiţiile de lucru se schimbă ver
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tiginos. De pe o zi pe alta, vedem cum pe harta lumii dispar şi apar
popoare noi. Dispar şi apar principii noi de viaţă. Dispar şi apar valori
sau, mai ales, nonvalori, interpretate într-un fel sau altul.
în astfel de condiţii, Biserica este foarte solicitată şi este chemată
să-şi împlinească rolul ei călăuzitor, unificator şi sfinţitor. Preoţimea
şi slujitorii învăţământului teologic trebuie să fie forţa motrice a Bi
sericii. La baza organizării Bisericii, la parohie sau mănăstire, la şcolile
de învăţământ teologic, acolo unde se plămădeşte adevărata viaţă a
Bisericii, odată cu rugăciunile şi jertfa euharistică, se gândeşte şi se
confruntă năzuinţele şi uneori dezamăgirile, unde preoţii cu credincioşii
in consiliile şi comitetele parohiale se frământă şi găsesc soluţiile multor
probleme. Noi, membrii Sf. Sinod, se cuvine să fim cu mare luare aminte
şi să ne implicăm în împlinirea năzuinţelor şi iniţiativelor adoptate de
ei. De fapt, aceste preocupări constituie o permanentă grijă în toate
şedinţele Sfântului Sinod. Este greşită părerea unora că Sfântul Sinod,
ierarhii sunt rupţi de aceste realităţi. Este de asemenea descurajant să
se creadă că Biserica nu şi-a aflat încă rolul aşteptat după decembrie
1989 sau că ea este lipsită de legătură cu intelectualii; şi că unii chiar
ne întreabă încotro merge Biserica ? Chiar prilejul de astăzi, când
ne-am adunat ierarhi, preoţi, călugări, călugăriţe, credincioşi, tineret,
oameni ai credinţei şi ai culturii în număr atât de mare, împreună cu
reprezentanţii forurilor centrale şi locale, ne arată viaţa plenară a Bi
sericii în mijlocul societăţii noastre.
A plecat cineva astăzi de aici cu un gol în suflet, cu un gând de
regret, de nedumerire ? A plecat cu impresia că ne aflăm într-un gol
sau rupţi de credincioşi ? Nu pot bănui că cineva a putut spune : N-am
înţeles ce-a vrut să spună cutare cuvântător sau ce-a spus celălalt ?
Ar fi foarte dureros dacă cineva a rămas în confuzie şi noi n-am fost ex
pliciţi în cuvântările noastre.
Biserica se află într-o continuă lucrare, de adunare a fiilor ei în
unicul trup al lui Hristos Domnul. Dacă am lua în considerare prezenţa
Religiei în şcolile de stat cu rezultate atât de binefăcătoare, am vedea
unul din aspectele foarte importante ale misiunii clerului în renaşterea
morală a poporului. Cred că în Eparhia Dunării de Jos, sunteţi primii
în acest domeniu. E acesta un capitol mare, care nu-i apreciat îndeajuns
nu numai de cei ce nu cunosc activitatea ierarhiei; ci chiar şi de unii
pretinşi apărători ai Bisericii. Există un mare număr de biserici în con
strucţie, mănăstiri înfiinţate, cum aveţi în această eparhie, există preoţi
care restaurează sau pictează biserici, care slujesc în spitale, în peni
tenciare şi în orfelinate.
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Am participat la 1 Decembrie din anul trecut la Alba Iulia, îm 
preună cu înalţi ierarhi ai Bisericii noastre spre a mulţumi lui Dum
nezeu, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la Unirea Transilvaniei cu
Ţara mamă. Alături de noi, au slujit episcopii catolici de rit bizantin
şi au fost de faţă şefi de culte ai Bisericii Romano-Catolice, români şi
maghiari, şeful rabin din Bucureşti, Prea Sfinţitul Petru, locţiitor al
mitropoliei Basarabiei, preoţi, tineri din Basarabia şi Bucovina şi mulţi
alţi români veniţi de peste hotare. Unde, în altă parte oare trebuia să
fie în acea zi sfântă pentru neamul românesc Biserica ? Sigur că luăm
act cu toată înţelegerea şi întâmpinăm cu toată dragostea creştinească
unele nedumeriri din presă, din partea unor ziarişti care nu cunosc
realităţile noastre bisericeşti. Biserica şi noi slujitorii ei, dorim să con
tinuăm legăturile cu intelectualitatea iubitoare de cultură şi de cre
dinţă. Structura şi organizarea bisericească rezervă un număr însemnat
de locuri mirenilor — cei mai mulţi intelectuali. în ceea ce mă pri
veşte, printre satisfacţiile netrecătoare, din slujirea mea, au fost cele
rămase din prietenia cu toţi cei înzestraţi cu darul cunoştinţelor într-o
mai mare măsură ca mine, mânuitori ai sci'isului, poeziei, ştiinţei, artei
etc., începând cu neuitatul meu învăţător din satul natal, Gheorghe Romanescu şi cu profesorii de Seminar, cu cei de la Universitate şi până
la numeroasele personalităţi culturale, întâlnite în lungul meu itinerar
bisericesc, tuturor le-am dăruit respect şi dragoste. Pe toţi îi port în
sufletul şi în recunoştinţa mea. De altfel dorul cunoştinţelor, al înţelep
ciunii venite de sus, curată, paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină
de milă şi de roade bune, neăndoielnică şi nefăţarnică» (Iacov 3, 17),
l-am descoperit la toţi credincioşii şi credincioasele Bisericii. După cum
ştim, o instrucţiune deosebită sau acumularea unor cunotşinţe nu în
dreptăţeşte pe cineva să se considere aparte — mai ales în Biserică —
faţă de ceilalţi fraţi. O astfel de înţelepciune este «nebunie înaintea lui
Dumnezeu» (I Cor. 3, 19). Adevărata înţelepciune, adevăratele cunoş
tinţe acumulate de intelectuali nu trebuie să-i distanţeze de ceilalţi creş
tini, ci dimpotrivă : să ofere Bisericii agonisita lor ştiinţifică după pilda
Sfinţilor Apostoli şi Părinţi ai Bisericii lui Hristos. Marii pedagogi
din secolul al IV-lea şi în continuare, marii gânditori şi plămăditori de
cultură şi fiinţă românească aşa au procedat. Oare părintele Arhim.
Cleopa de la Sihăstria nu este un intelectual, când cuvântul său con
vinge protestanţi şi necredincioşi despre adevărul Ortodoxiei ? Izola
rea de Biserică a unei categorii de credincioşi sub numele de intelec
tuali este străină tradiţiei ortodoxe şi ar fi foarte păgubitoare, căci pe
intelectuali Biserica îi preţuieşte şi îi va preţui pururea. De vreme ce
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mărturisim că Biserica este una, cum Unul este Capul ei, atunci şi
trupul trebuie să fie unul. «Căci o pâine, un trup suntem cei mulţi,
spune Sfântul Apostol Pavel, fiindcă toţi ne împărtăşim dintr-o pâine».
La această împărtăşire îi aşteaptă biserica pe toţi fiii ei, spre a fi slu
jită cu tot ceea ce Dumnezeu i-a înzestrat. Unora care m-au întrebat
personal despre rolul şi locul Bisericii în societate, le-am răspuns că...
Biserica este acolo unde a întemeiat-o prin Duhul Sfânt, însuşi Mân
tuitorul Iisus Hristos şi împlineşte pe pământ poruncile Lui. Biserica
lucrează aşa cum a învăţat-o Mântuitorul Iisus Hristos, Sfinţii Apostoli
şi Sfinţii Părinţi sub călăuza Duhului Sfânt. Biserica este acolo unde
este poporul cel păstorit cu care ea face un singur trup ! Ea gândeşte
ca acest popor, se bucură cu acest popor, suferă cu el şi înviază cu
el. Aceasta este Biserica noastră.
Aici, la Galaţi, am simţit această unitate între cler şi credincioşi,
împreună cu noi au participat profesori universitari, reprezentanţi ai
armatei, directori de combinat etc., la un loc cu noi şi cu credincioşii.
Astfel se înţelege taina comuniunii şi sufletul mare şi credincios cil
zecilor de mii de muncitori, a căror contribuţie este atât de determi
nantă la restaurarea Catedralei episcopale. Municipiul Galaţi nu a trăit
zguduiri sociale pe măsura celor din Bucureşti. Iată unde este Biserica.
Şi iată roadele pe care le aduce Biserica. Am ascultat aici pe dl. Pre
fect, prof. univ., atât rândul trecut cât şi astăzi, vorbind despre reface
rea catedralei. N-ar strica să întâlnim şi în altă parte asemenea stări.
Am primit cu emoţie cuvintele : «Părinte Patriarh, iată, ne-am gândit
să sprijinim cutare sau cutare lucrare a Episcopiei !». Dacă în trecut
Biserica ar fi abandonat opera de restaurare a mănăstirilor şi biserici
lor, acestea ar fi acum în paragină. Cum ştiţi foarte bine şi în Dobrogea,
în Moldova, Transilvania şi Oltenia s-au restaurat bisericile şi mănăs
tirile, cu sprijinul credincioşilor, dintre care şi intelectuali. Dacă n-am
fi pus umărul împreună cu preoţimea şi credincioşii noştri minunaţi,
am fi rămas fără multe din aceste comori de credinţă şi de artă. Mâine,
la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, la mănăstirea Brâncoveanu, va vedea
această operă din Ţara Făgăraşului, rectitorirea acestei mănăstiri, mi
nunea Brâncovenilor, a sfinţilor brâncoveni făcută în condiţii nespus
de grele. Unde-i Biserica ? Iată unde a fost Biserica ! O dată cu aceste
restaurări, ierarhii luptau, prin aceasta, la întărirea credinţei şi la com
baterea comunismului ateu.
S-au rostit astăzi cuvântări foarte preţioase.
Am nădejdea în colaborarea rodnică dintre P.S. Casian şi preoţime
şi consider că nu este necesar să mă ocup personal de dinguirea ros
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turilor acestei episcopii, până la alegerea titularului, aşa cum prevede
Statutul Bisericii noastre. De aceea, dăm cuvântul Părintelui vicar
Constantin Pârvu, pentru a citi Decizia noastră de numire a Prea Sfin
ţitului Arhiereu Casian Gălăţeanul, în calitate de episcop-locotenent al
Eparhiei Dunării de Jos.
Iubiţi părinţi şi fraţi, păstraţi duhul colaborării frăţeşti şi a uni
tăţii bisericeşti. Participarea mulţimii de credincioşi la slujba înmor
mântării fericitului întru pomenire I.P.S. Antim Nica, ne arată că
aceştia sunt iubitori ai Bisericii şi ai unităţii ei. Este una dintre în
datoririle cele mai de seamă ale noastre, ale slujitorilor altarelor de
la parohii şi mănăstiri. Să luăm aminte la pilda de unitate a credin
cioşilor. Astăzi am avut în faţa ochilor dimensiunea Bisericii comuni
tare : cler şi credincioşi ca «Trup al lui Hristos» (Rom. 12, 4—5), adu
naţi astfel în numele Mântuitorului Iisus Hristos. In modul acesta de
înţelegere a Bisericii, între membrii Bisericii nu trebuie să existe frag
mentări sau împărţiri, dezbinări şi adunări străine de duhul Ortodoxiei.
Mântuirea tuturor şi a fiecăruia în parte se împlineşte nu separat, indi
vidual, ci în unitatea şi în interiorul Bisericii, care este ea însăşi mân
tuirea noastră. Sfântul Apostol Pavel îndreaptă luarea aminte asupra
unor «apostoli» mincinoşi, lucrători vicleni, care în mod mincinos iau
chip de apostoli ai lui Hristos. Şi nu-i de mirare, de vreme ce însuşi
satana ia chip de înger al luminii (II Cor. 11, 13—14).
Cu gândul şi cugetul pururea la păzirea unităţii de credinţă şi cu
dragostea la colaborarea frăţească, rămâneţi în jurul P.S. Episcop Casian,
continuând lucrările iniţiate la acest centru eparhial, având rugăciunile,
binecuvântarea şi dragostea noastră şi a ierarhilor prezenţi, «pentru ca,
revărsându-se harul din belşug să sporească, să prisosească prin mai
mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu» (II Cor. 4, 15).
Cu agapa de pomenire, s-a încheiat procesiunea de doliu din ziua
de 5 mai 1994, precum şi un capitol însemnat din istoria Eparhiei Dună
rii de Jos : luminoasa arhipăstorire a arhiepiscopului Antim Nica.
Prin moartea arhiepiscopului Antim Nica a dispărut unul dintre
ierarhii de seamă ai Bisericii noastre, ale cărui râvnă şi pricepere au fost
puse cu zel în slujba propăşirii Ortodoxiei şi neamului românesc, în
vremurile atât de neprielnice prin care au trecut atât Patria cât şi Bise
rica.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi amintirea lui să rămână
neştearsă între fiii Bisericii Ortodoxe Române, pe care a slujit-o cu cre
dinţă şi cu jertfă, în toate zilele vieţii sale.
Veşnică să-i fie pomenirea !
GH. VA.SILESCU

TRECEREA LA CELE VEŞNICE
A EPISCOPULUI VICAR ROMAN ILFOVEANUL

în zorii zilei de sâmbătă, 12 februarie 1994, a trecut la cele veş
nice, în reşedinţa sa de la mănăstirea Radu Vodă, Prea Sfinţitul Roman
Ilfoveanul Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Vestea trecerii sale la cele veşnice, pe cât de tristă, pe atât de
neaşteptată, a îndurerat sufletele celor care l-au cunoscut : ale familiei,
rudelor, prietenilor, colaboratorilor, credincioşilor, a întristat Biserica
Ortodoxă Română întreagă, căci vlădica Roman, deşi pornise pe cel
de-al 72-lea an al vieţii sale, se arăta încă plin de vigoare, desfăşurând
o intensă activitate în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor. Cei ce l-au
cunoscut au rămas cuceriţi de sobrietatea, evlavia şi bunătatea sa de
călugăr cuvios şi drept şi i-au admirat inteligenţa, cunoştinţele bogate,
vorbirea aleasă, cumpănirea sa în gând şi în faptă.
Cu vremea, însă, boala oare-1 încerca încă din tinereţe s-a agravat
din zi în zi, până ce, în anii din urmă, i-a zdruncinat în mod serios
sănătatea. Dar nici în aceste momente grele nu şi-a uitat datoria de
păstor, căci, deşi suportase .cu o lună înainte o intervenţie chirurgicală,
după o scurtă convalescenţă, însă nerestabilit pe deplin, şi-a reluat
îndatoririle în administraţia eparhială. Până la urmă, boala pe care
ani îîi şir a suportat-o cu seninătate l-a biruit. A plecat, astfel, dintre
noi, dându-şi obştescul sfârşit, ca să meargă înaintea Stăpânului tuturor
spre a-i întoarce cu dobândă, ca sluga cinstită şi credincioasă din
Evanghelie, talantul primit, lăsând în amintirea celor ce l-au cunoscut
chipul unui adevărat ierarh ortodox : blând, smerit, nerâvnitor după
cele lumeşti.
Odrăslit în familia lui Ion şi Joiţa Stanciu, agricultori destoinici
şi buni creştini din comuna Frumuşica, numită mai târziu Axintele,
judeţul Ialomiţa, Episcopul-Vicar Roman Ilfoveanul a văzut lumina
zilei la 3 martie 1921 şi a primit la botez numele de Radu.
După ce a terminat şcoala primară in comuna natală, dragostea
sa faţă de Sfânta noastră Biserică, pe care i-au sădit-o şi cultivat-o
în suflet evlavioşii săi părinţi, l-a îndemnat încă din fragedă
tinereţe să se dăruiască slujirii Altarului. Astfel, în anul 1932, la vârsta
de numai 11 ani, a intrat oa frate în mănăstirea Cernica, unde a urmat,
începând cu anul 1933, cursurile Seminarului monahal ce funcţiona pe
atunci în această mănăstire, pe care l-a absolvit în iunie 1941. Paralel
cu seminarul a urmat şi liceul teoretic, susţinând în toamna anului 1941
examenul de bacalaureat la liceul Gh. Lazăr din Capitală. Fiind elev
în ultima clasă de seminar, la 5 august 1940, a fost tuns în monahism,
când a primit şi numele de Roman, iar la 29 decembrie, acelaşi an, a
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fost hirotonit ierodiaeon pe seama mănăstirii Cernica, de către mitro
politul Gurie Grosu al Basarabiei.
Primele cărţi pe care le-a citit, după manualele şcolare, aşa cum
însuşi va spune mai târziu, au fost Vieţile Sfinţilor şi învăţăturile Siinţilor Părinţi. Pilda cuvioşilor monahi, care au părăsit toate ca să slu
jească Domnului in singurătate, l-a urmărit în tot locul. Căuta să nu se
îndepărteze prea mult de zidurile mănăstirii. Vacanţele le petrecea
numai la mănăstire. Acolo găsea fântâna care îi domolea setea şi pâinea
ce-i întărea sufletul.
Dorind să adâncească învăţătura teologică, în 1941, s-a înscris la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, pe care a absolvit-o în iunie
1945, iar în primăvara anului 1946 şi-a susţinut lucrarea de licenţă în
teologie, intitulată Tunderea în monahism şi efectele tunderii în mo
nahism, obţinând calificativul «magna cum laude». Setea de noi cu
noştinţe l-a îndemnat în anul 1945 să se înscrie şi la Facultatea de
Farmacie din Bucureşti, pe care a absolvit-o în vara anului 1950. Şi-a
îmbogăţit, apoi, mereu cunoştinţele, atât în domeniul teologic, cât şi în
cel ştiinţific, însuşindu-şi şi limba franceză, pe care o vorbea în mod
curent.
Ca frate, monah şi ierodiaeon la Cernica a îndeplinit cu osârdia
cuvenită diferite funcţiuni şi ascultări, dintre care, cu răspundere admi
nistrativă, cea de secretar al mănăstirii. In toamna anului 1946 a fost
încadrat diacon la mănăstirea Cernica, iar în 1950, după absolvirea
Facultăţii de Farmacie, a fost numit în postul de şef serviciu tehnic la
Administraţia Patriarhală, atunci înfiinţat, pentru a organiza Atelierul
de vopsit lână, bumbac şi mătase al Institutului Biblic Ateliere de la
mănăstirea Plumbuita, dovedind multă pricepere şi spirit de iniţiativă
în această însărcinare.
Cum lucrările de restaurare a mănăstirii Căldăruşani nu puteau
începe din lipsa unei conduceri energice, patriarhul Justinian a făcut
apel la câţiva tineri teologi călugări, între aceştia numărându-se şi ierodiaconul Roman Stanciu, conducătorul Atelierului de boiangerie de la
mănăstirea Plumbuita, căruia i-a încredinţat, în primăvara anului 1952,
sarcina de egumen (ajutor de stareţ) şi totodată, de casier şi diriginte
de şantier. La 9 aprilie 1953 a fost hirotonit ieromonah de către Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, pe atunci Episcop-Vicar Patriarhal eu titlul
de Botoşăneanul, şi numit preot slujitor la mănăstirea Căldăruşani.
Timp de şapte ani, cât a avut răspunderea aprovizionării şi gesti
unii şantierului, a dus tot greul lucrărilor, dovedindu-se activ şi cu
râvnă în tot ce a făcut. Concomitent, părintele Roman Stanciu a dat
ajutor şi la organizarea şantierului de la mănăstirea Pasărea, deschis în
aceeaşi perioadă. Recunoscându-i-se strădaniile şi contribuţia adusă la
restaurarea mănăstirii Căldăruşani, i s-a acordat în anul 1958 rangul
de protosinghel.
în 1959, patriarhul Justinian a inaugurat şantierul de restaurare a
mănăstirii Cernica. Stareţ la Cernica era fostul mitropolit al Basarabiei
Efrem Enăcescu, bătrân pe atunci, care nu s-a încumetat să-şi ia răs
punderea lucrărilor şi a demisionat. Apreciind activitatea părintelui
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Roman Stanciu la Căldăruşani, patriarhul Justinian l-a chemat la
1 aprilie 1959 ca stareţ la Cernica. Ca şi ia Căldăruşani, în cei 8 ani cât
au durat lucrările de restaurare a mănăstirii Cernica, părintele Roman
a muncit fără preget, zi şi noapte, rezolvând problemele de organizare
şi de conducere a lucrărilor, de gestiune a materialelor şi de chivernisire judicioasă a fondurilor în valoare de zeci de milioane lei, dovedindu-se corect şi vrednic, demn de toată încrederea. Pentru râvna şi
devotamentul arătate în slujirea ce i s-a încredinţat, în 19u3, la propu
nerea patriarhului Justinian, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de arhi
mandrit.
Dar, părintele Roman s-a distins nu numai ca bun gospodar, ci şi
ca slujitor plin de evlavie, -ca predicator distins şi ca un destoinic
misionar. Fiind călugăr sub ascultare şi rânduială a căutat să se mode
leze în lumina spiritualităţii monahale ortodoxe, care a influenţat atât
de mult, în mod pozitiv, viaţa bisericească şi culturală a neamului
nostru.
De aceea, patriarhul Justinian, convingându-se personal de calită
ţile sufleteşti, de râvna şi seriozitatea sa în muncă şi având nevoie de
un colaborator sincer şi devotat în postul vacant de episcop vicar la
Arhiepiscopia Bucureştilor, a recomandat Sfântului Sinod cu toată căl
dura pentru acest post pe arhimandritul Roman Stanciu, stareţul
mănăstirii Cernica.
Luând în consideraţie recomandarea patriarhului Justinian, SCântul
Sinod, în şedinţa sa din 9 iunie 1973, l-a ales pe arhimandritul Roman
Stanciu în postul de episcop vicar la Arhiepiscopia Bucureştilor şi toto
dată l-a ridicat la treapta ierarhică de arhiereu, cu titlul de lalomiţeanul. Hirotonia întru arhiereu a avut loc în ziua de 15 august 1973 în
Catedrala patriarhală din Bucureşti şi a fost săvârşită ele patriarhul
Justinian, împreună cu episcopul Antim Nica al Dunării de Jos, P.S.
Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar Patriarhal şi P.S. Arhiereu Ghera
sim Constănţeanul, Vicarul Episcopiei Dunării de Jos.
In cei aproape 21 ani de slujire ca episcop vicar la Arhiepiscopia
Bucureştilor a făout tot ce a stat în puterea sa pentru a răspunde, încă
de la început, chemării arhiereşti. A cugetat în toată clipa la sarcina ce
i s-a pus pe umeri, după cuvântul Sf. Apostol Pavel, păzind învăţătura
cea dreaptă, stăruind în ea şi îndemnând întru aceasta pe toţi păstoriţii
săi (I Tim., IV, 14— 16). Având o înaltă pregătire teologică şi o cultură
generală deosebită, fiind la curent cu progresul ştiinţific în cele mai
variate domenii, episcopul vicar Roman Ilfoveanul s-a impus ca om al
rugăciunii şi al faptei, ca trăitor şi propovăduitor al adevărului de cre
dinţă în viaţa liturgică a Bisericii şi a principiilor de vieţuire morală
creştină. Dovedind râvnă pentru binele Bisericii, modest şi demn în
raporturile cu clerul şi credincioşii, care l-au respectat şi preţuit vlădica
Roman, prin viaţa sa aleasă, a rămas credincios până la capăt votului
său călugăresc.
Corpul neînsufleţit al regretatului episcop Roman, după ce a fost.
îmbrăcat potrivit rânduielii cu odăjdiile arhiereşti, iar în mâinile aşe
zate pe piept i s-a pus Sfânta Evanghelie, a fost depus, în dimineaţa
zilei de sâmbătă, 12 februarie 1994, în biserica mănăstirii Radu Vodă
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din Bucureşti. Un sobor de preoţi, având în mijlocul lor pe P.S. Episcop
Teofan Sinaitul, Vicar Patriarhal, a oficiat un serviciu religios pentru
odihna sufletului său, iar slujitorii bisericii, călugări şi călugăriţe, elevi
ai Seminarului Teologic şi credincioşi l-au privegheat, aducând ultimul
omagiu bunului lor episcop vicar.
A doua zi, duminică 13 februarie, la orele 16,00, sicriul cu rămăşi
ţele pământeşti ale episcopului Roman a fost adus în procesiune de la
biserica Radu Vodă la Catedrala patriarhală, unde a slujit ca arhiereu
timp de 21 de ani. P.S. Episcop Calinic al Argeşului, înconjurat de mai
mulţi ieromonahi, de preoţi de mir şi de diaconi, a oficiat o slujbă de
pomenire, apoi a rostit un cuvânt de omagiere a memoriei şi activităţii
celui care a fost episcopul vicar Roman Ilfoveanul. Scoţând în evidenţă
dragostea fierbinte a episcopului Roman faţă de Dumnezeu şi de
oameni, blândeţea şi smerenia sa, vorbitorul a subliniat că el a fost ca
un pom plin de roade, revărsate din belşug pentru binele şi bucuria
celor din jur. Nu pot fi uitate, a mai spus vorbitorul, nici râvna şi viaţa
sa aleasă, nici strădaniile sale pntru păzirea credinţei şi nici ascultarea
sa călugărească. Preoţii Capitalei, au vegheat apoi pe rând în jurul
catafalcului, citind fără încetare din Sfânta Evanghelie şi Apostol şi
din Psaltire. Grupuri de credincioşi din oraş, luând cunoştinţă de sfârşi
tul episcopului Roman, au venit cu întristare pentru a se ruga în faţa
rămăşiţelor pământeşti ale arhiereului al cărui glas a răsunat de atâtea
ori în catedrală.
Luni, 14 februarie, orele 9,00, un sobor de preoţi şi diaconi, în
frunte cu P.S. Episcop Teofan Sinaitul, Vicar Patriarhal, a săvârşit
Sfânta Liturghie, apoi, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, împreună cu
P.P. S.S. Episcopi Epifanie al Buzăului şi Calinic al Argeşului, au ofi
ciat o slujbă de pomenire a regretatului ierarh. Au luat parte la slujbă
consilieri de la Centrul Eparhial, profesori, studenţi şi elevi de la Facul
tatea de Teologie şi Seminarul Teologic din Bucureşti, protopopi, sta
reţi de mânăstiri, preoţi şi credincioşi din Capitală şi împrejurimi. Au
fost prezenţi şi membri ai familiei celui trecut la Domnul.
La sfârşitul slujbei, Prea Fricitul Patriarh Teoctist, în cuvinte
emoţionante, a omagiat personalitatea episcopului Roman Ilfoveanul,
pe care l-a avut colaborator apropiat, mai bine de şapte ani, la Arhi
episcopia Bucureştilor. Scoţând în evidenţă activitatea sa neîntreruptă
de slujitor al Altarului de-a lungul
uneijumătăţi de veac,
drago
oameni şi bunătatea sufletului său, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a spus cele ce urmează :
«Iubiţi părinţi,
Fraţi creştini şi creştine,
Dumnezeu a rânduit să petrecem la locul cel de veci pe unul din
fraţii noştri din rândul membrilor Sfântului Sinod şi totodată pe cel mai
apropiat colaborator, Prea Sfinţitul Episcop Roman Ilfoveanul. Chip
luminos, în sensul filocalic al acestui cuvânt, iubind Biserica şi mănăsti
rea, el şi-a dăruit viaţa încă din pruncie, am putea spune, grădinii lui
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Dumnezeu, mănăstirii Cernica, unde l-a atras puterea duhovnicească a
unchiului său, părintele Augustin Matei. Plămadă românească din
«Ţara pâinii», ţinutul Ialomiţei, Prea Sfinţitul Roman a întruchipat in
fiinţa sa firea blajină a oamenilor acestor locuri, strâns legaţi
de
pământ, dar cu mintea pururea îndreptată şi ţintuită către Dumnezeu.
Născut dintr-o familie credincioasă, Prea Sfinţitul Roman a crescut
cu vârsta şi cu înţelepciunea, cum spune Sfânta Evanghelie despre
Mântuitorul Hristos, sârguindu-se a urma şcolile timpului şi apoi stu
diile universitare, fiind totdeauna printre primii dintre elevii unei
clase. Unii, care ne găsim aici, acum, şi rostim aceste cuvinte şi cân
tări, l-am cunoscut de atunci, din şcoală, ca fiind unul din cei mai ti
neri elevi şi fraţi ai noştri, bucurându-se de privilegiul de a H ucenicul
unui îmbunătăţit părinte al mănăstirii Cernica, despre care am amintit
mai înainte, unchiul său, părintele Augustin, de la care a moştenit nu
numai cele ale vieţii filo calice, ale isihiei răsăritene, în modul cel mai
înalt. A moştenit şi spiritul gospodăresc, treaz, veghetor întru toate.
Stăpânit de un neastâmpăr duhovnicesc, care-l făcea să fie pre
zent în toate frământările vieţii acesteia, deşi monah, n-a fost străin de
învăţătură şi a cutezat săstudieze şi să pătrundă tainele culturii şi ale
ştiinţei, fiind licenţiat în Teologie, în Geografie şi Farmacie. Actuali
zând, oarecum marile adevăruri din viaţa Ortodoxiei noastre, din pilda
Sfinţilor Părinţi, care n-au ocolit în gândirea lor ştiinţa şi n-au înlă
turat din preocupările lor omul, cu toate frământările lui, cu toate
năzuinţele lui, cu toate căderile sau urcuşurile lui, Prea Sfinţitul Roman
s-a arătat în toate acestea un bun chivemisitor. Harnic fără răgaz, în
rosturile zilnice, el n-a neglijat pravila în toate înţelesurile acestui
cuvânt, de la cea monastică la cea preoţească şi până la cea de nivelul
creştinilor.
Aceste vrednicii au atras luarea aminte a bunului şi marelui nostru
patriarh Justinian Marina, cunoscător de inimi şi de suflete, care îşi
alegea colaboratorii pe măsura aspiraţiilor sale, dar şi pe măsura aspi
raţiilor Bisericii pe care o slujea cu mult zel. Căutând şi descoperind
oamenii care trebuiau să aducă la îndeplinire marile cerinţe ale Orto
doxiei noastre româneşti, patriarhul Justinian a găsit în părintele
Roman Stanciu, stareţul Mănăstirii Cernica, un bărbat înzestrat cu vir
tuţi alese, cu curaj, cu cunoştinţe şi, mai presus de toate cu viaţă
duhovnicească pilduitoare. L-a recomandat Sfântului Sinod pentru
treapta arhieriei alegăndu-l colaborator apropiat la Arhiepiscopia Bucu
reştilor. Şi astfel, timp de 20 de ani trecuţi, Prea Sfinţitul Roman a
slujit sfânta arhierie cu multă vrednicie, purtând toiagul încredinţat lui
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de către patriarhul Justinian în parohiile acestei de Dumnezeu păzite
eparhii a Bucureştilor, atât de întinsă, cu credincioşi însetaţi după
cuvânt şi prezenţă arhierească.
Cu timp şi fără timp, lucrând în cancelarie sau căutând în cărţi şi
adunând din înţelepciunea Sfinţilor Părinţi, Prea Sfinţitul Roman s-a
arătat neobosit în slujirea sa, mergând până la cea mai îndepărtată
parohie pentru a împărtăşi acolo binecuvântarea patriarhului şi a aduce
înseninare şi mângâiere în sufletele credincioşilor, care-l ascultau cu
nesaţ la sfinţirile, resfinţirile sau hramurile bisericilor şi mănăstirilor.
Râvnă apostolică, putem spune, avea. Patriarhul de vie memorie Justi
nian Marina, foarte dinamic, aşa cum l-am cunoscut cu toţii, avea un
reazem puternic în Prea Sfinţitul Roman Ialomiţeanul, colaboratorul
său, trimiţându-l acolo în misiune unde nu era posibil să meargă
patriarhul, în toate împrejurările folositoare Bisericii din Eparhia
Bucureştilor. A fost apoi colaboratorul fericitului de pomenire patriar
hului Iustin Moisescu tot timpul slujirii sale în fruntea Bisericii, cu
aceeaşi râvnă, cu aceeaşi credincioşie. In continuare, am colaborat peste
şapte ani, de când Dumnezeu cu mila Sa ne-a adunat ca să-L slujim
împreună aici, arătându-se întru toate cu acelaşi zel, cu acelaşi avânt,
ca şi atunci când a păşit şi a îmbrăcat veşmântul arhieresc.
Dar, firea noastră este slabă şi iată, sănătatea zdruncinată din ce
în ce mai mult, suportând o operaţie destul de greu, cu o suferinţă mai
îndelungată pe care o ducea pe picioare şi nu o arăta îndeajuns, a făcut
ca inima, centrul vieţii, să nu mai poată rezista eforturilor. Şi astfel,
în zorii zilei din sâmbăta trecută, când soarele stătea gata să-şi arate
lumina sa, Prea Sfinţitul Roman, în chilia sa de la mănăstirea Radu
Vodă, şi-a îndreptat ochii minţii către celălalt Soare de dincolo de
zare, către soarele Hristos, care nu apune niciodată. Acest Soare şi
această lumină, după care cu toţii însetăm, o tălmăcim acum prin fla
căra lumânărilor pe care le ţinem in mână, prin simbolul acesta al
credinţei şi al învierii noastre, ştiind bine că Mântuitorul Hristos şi
Sfinţii Părinţi ne învaţă că un creştin şi un slujitor al sfântului altar
trece de pe pământ la cer, trece din moarte la viaţă, la viaţa cea veş
nică la care suntem hărăziţi cu toţii şi de care Bunul Dumnezeu să ne
facă parte tuturor.
Ne despărţim acum de un colaborator preţios, noi, cei de la Arhi
episcopia Bucureştilor. Dar şi preoţimea şi mănăstirile şi credincioşii
petrec pe un slujitor al Mântuitorului Hristos, pe un slujitor care a
închinat Evangheliei şi Bisericii, am putea spune, fiecare clipă din
viaţa sa. Astfel, îl vom petrece spre locul de veşnică odihnă la mânăsti-
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rea Cernica, pe care a iubit-o şi a slujit-o atât de mult şi unde s-a
născut in cele ale vieţii duhovniceşti, după naşterea cea trupească n
bunilor săi părinţi. Acolo, va asculta neîncetat corurile îngereşti, cereşti
şi pământeşti, ale părinţilor şi fraţilor
săi monahi,care vor pomeni
mereu pe cel care le-a fost binefăcător,
sfătuitor, duhovnic, episcop,
ocrotitor şi mijlocitor pe lângă Bunul Dumnezeu.
Mănăstirea Cernica, prin personalitatea Sfântului Ierarh Calinic,
a adunat acolo, în cimitirul ei, un mare sobor de ierarhi, nu numai
români, dar şi de alt neam, din Răsăritul zbuciumat pe atunci de ne
credinţă, care şi-au găsit ocrotire şi loc de odihnă veşnică pe pământul
ţării noastre şi în această mănăstire. Un sobor de ierarhi, deci, în care
Prea Sfinţitul Episcop Roman intră şi el acum, mai aproape de D um 
nezeu şi de liniştea pe care neîncetat o căuta, aşa cum o căutăm, fiecare
dintre noi. Nu este lucru uşor să întâmpini această dispariţie această
rupere ca dintr-un trup, şi sâ te lipseşti de un colaborator apropiat, de
un reazem, cum era pentru mine Prea Sfinţitul Roman la Arhiepiscopia
Bucureştilor şi la Patriarhie. Intr-un fel, ne-am împletit viaţa nu numai
în copilăria noastră, din anii 1932 până
in 1940, sub ocrotirea iubitului
nostru părinte duhovnicesc şi director alSeminarului de la
Cernica,
Arhimandritul şi apoi Episcopul Chesarie Păune seu. Dar şi de atunci în
coace, rânduind Dumnezeu ca să-l hirotonesc eu în treapta preoţiei la
mănăstirea Căldăruşani, în 1953, ca apoi împreună să fim, la timpul cuve
nit, hirotoniţi întru arhiereu de acelaşi patriarh Justinian, care şi pe mine
m-a ridicat la treapta arhieriei şi vicar aici şi, peste ani, şi pe Prea
Sfinţitul Roman. Ne înrudim, aşadar, sufleteşte, primind dan aceeaşi
mână sfinţitoare harul dumnezeiesc al arhieriei.
Prin aceste rugăciuni şi prin aceste cuvinte, iubiţii mei, păstrăm
comuniunea până dincolo de tărâmul acesta pământesc, ca adormitul
în Domnul să fie mărturisitor în faţa Sfintei Treimi pentru cei pe care
i~a hirotonit în viaţa sa, mulţi preoţi tineri din largul eparhiei, pentru
cei cărora le-a împărtăşit Sfintele Taine şi le-a dăruit iertare de păcate,
încât acest moment să-l folosim, spre întărirea noastră în slujirea Mân
tuitorului Iisus Hristos. Pe El să-L rugăm să ne ajute să facem din
Biserica noastră, din lucrarea noastră, din râvna noastră, o permanentă
ofrandă adusă lui Dumnezeu. Niciodată în viaţa ei, Biserica n-a avut
atăta nevoie de râvnă, de veghere, de trezvie neîmpuţinată, de misiona
rism, de dragoste prisositoare pentru toţi cei suferinzi şi marginalizaţi,
pentru orfani, pentru văduve ; niciodată Biserica noastră n-a avut atăta
nevoie, zic, de slujitori buni şi devotaţi ca in vremea noastră. Să le
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Jacem bine pe toate ca să aducem, cum spuneam, ofranda râvnei noastre
Mântuitorului Hristos, Maicii Domnului, sfintei noastre Biserici stră
moşeşti.
Avându-l în gândurile şi în rugăciunile noastre pe Prea Sfinţitul
Roman, împreună colaborator şi frate la multe acţiuni bisericeşti, să-i
păstrăm chipul aşa cum îl vedem în această ultimă clipă, radiind de
pace, lumină şi mulţumire pe drumul acesta la care a fost chemat de
Dumnezu, ultimul drum din viaţa sa cea pământească. Să nc rugăm ca
Dumnezeu să-i primească sufletul în rândul drepţilor, cu ei să-l numere
şi să-i facă parte pururea de lumina Sa cea neînserată.
Veşnica lui pomenire !
In continuare, in numele Adunării Eparhiale, a Consiliului Epar
hial, al clerului şi credincioşilor, a luat cuvântul P.C. Pr. Dinu Provian,
parohul bisericii Curtea Veche din Capitală, fost protopop şi fost con
silier eparhial, coleg de facultate cu regretatul vlădică Roman, care a
scos in evidenţă calităţile sale sufleteşti, sensibilitatea, sinceritatea,
smerenia, inima lui caldă şi dragostea lui pentru Biserică şi pentru
slujirea la Sfântul Altar. Arătând, apoi, că episcopul vicar Roman Ilfoveanul pleacă dintre noi după ce a împlinit o chemare pământeasca
alcătuită din muncă, studiu, dăruire pentru alţii, trecând prin toate
treptele slujirii preoţeşti până la cea de arhiereu, întotdeauna cu încre
dinţarea că slujind oamenilor, slujeşte lui Dumnezeu, vorbitorul a subli
niat că vremurile chemării sale la arhierie, într-o Românie în care
ateismul devenise doctrină oficială de stat, au fost vremuri de iuptă
pentru menţinerea credinţei şi apărarea sufletului omenesc, mereu ame
ninţat cu dezumanizarea. Dar, vlădica Roman, a spus vorbitorul, cu
inteligenţă, cu perseverenţă, refuzând descurajarea, a secondat cu dra
goste activitatea din Eparhia Bucureştilor a celor doi patriarhi trecuţi
la Domnul, Justinian şi Iustin, şi apoi a actualului întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, făcând
ceea ce de altfel a făcut întreaga ierarhie a Bisericii noastre şi anume
a ţinut aprins focul credinţei, a vizitat parohiile, a slujit, a sfinţit, a
sfătuit, a scris şi a predicat, găsind soluţii şi pentru renovarea şi restau
rarea bisericilor şi chiar pentru zidirea de biserici noi şi de case paro
hiale. Nu de puţine ori, a mai adăugat vorbitorul, episcopul Roman a
trebuit să se prefacă a nu observa jignirile şi insultele veniite din partea
multor zeloşi ai defunctului regim care cenzurau înedaproape activită
ţile eparhiale şi viaţa bisericească în general. A izbutit însă să străbată
prin epocă tocmai pentru că a avut nestrămutată credinţă în Dumnezeu,
pe care L-a slujit cu deosebită dragoste şi pentru că a ştiut să dea
dovadă de moderaţie, dar şi de hotărâre când nu trebuia făcut nici un
rabat de la adevăr şi de la misiunea arhierească, reuşind să păstreze
împreună cu Chiriarhul său clerul în unitate şi la datorie, astfel încât
nici un credincios n-a fost lipsit de asistenţa duhovnicească tradiţională
a Bisericii ortodoxe. In încheiere, vorbitorul a exprimat recunoştinţa
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preoţilor şi credincioşilor pentru osteneala ce şi-a dat bunul şi blândul
arhiereu ca să semene în sufletele tuturor credinţa, tăria şi omenia.
După terminarea cuvântărilor, sicriul cu trupul neînsufleţit al
episcopului Roman a fost aşezat pe platforma unei maşini deschise şi
a fost pornit spre mănăstirea Cernica, unde avea să aibă loc înmormân
tarea. Cortegiul, format din ierarhii prezenţi, din protopopi, preoţi,
membri ai familiei răposatului episcop, colaboratori de la Centrul
Eparhial şi credincioşi, a străbătut în procesiune oraşul. Pe parcurs,
credincioşii au salutat în tăcere, descoperindu-se, trecerea cortegiului
funebru.
La mănăstirea Cernica, soborul vieţuitorilor, înveşmântaţi în odăj
dii, cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, cu prapori şi cădelniţe, au
întâmpinat sosirea cortegiului. Sicriul cu trupul neînsufleţit al episco
pului Roman a fost ridicat pe braţe de preoţi şi în sunet prelung de
clopot a fost depus pe un catafalc în biserica Sfântul Gheorghe a
mănăstirii. S-a săvârşit o scurtă slujbă de prohodire. Au oficiat P.P. S.S.
Episcopi Epifanie al Buzăului şi Calinic al Argeşului, împreună cu
soborul de slujitori ai mănăstirii. La sfârşitul slujbei, P.S. Episcop
Epifanie al Buzăului a rostit o cuvântare în care a arătat că vlădica
Roman este cunoscut tuturor prin activitatea şi trăirea sa. El are acum
nevoie nu atât de evidenţierea calităţilor sale, a virtuţilor pe care le
ştie Dumnezeu şi le ştim mulţi dintre noi, ci mai ales de rugăciunile
noastre ale tuturor. De aceea, a mai spus vorbitorul, avându-1 ca model
de rugăciune şi dragoste frăţească, datori suntem ca să ne rugăm pen
tru odihna sufletului său, aşa cum el s-a rugat o viaţă întreagă pentru
cei dragi lui, vii sau morţi, pentru toată obştea credincioşilor pe unde
a trecut.
In cursul serii şi toată noaptea, clerul şi vieţuitorii mănăstirii au
privegheat cu rândul sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale episcopului
Roman şi au înălţat rugăciuni pentru odihna sufletului său.
Ceremonia înmormântării a avut loc în ziua de marţi, 15 februarie,
cu participarea a numeroşi călugări şi călugăriţe, studenţii teologi şi
elevi seminarişti, preoţi şi credincioşi din capitală şi din parohiile
învecinate, veniţi să-şi ia rămas bun de la regretatul vlădică Roman.
Au fost prezenţi, alături de membri ai familiei celui răposat, protopopii
şi stareţii mănăstirilor din eparhie, profesori de teologie, membri ai
Adunării Eparhiale, consilieri şi salariaţi de la Centrul Eparhial şi de
la Administraţia Patriarhală. Au mai participat, Dl. Victor Opaschi,
consilier al Preşedintelui României şi Dl. Prof. Gheorghe Vlăduţescu,
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, împreună cu
colaboratori ai Domniei sale.
Coroane şi jerbe de flori depuse de preoţi şi credincioşi sau trimise
în semn de pios omagiu de Preşedenţia României, Secretariatul de Stat
pentru Culte, Administraţia Patriarhală, Consiliul Eparhial al Arhi
episcopiei Bucureştilor şi mănăstirile din eparhie, străjuiau în jurul
catafalcului pe care stătea sicriul, ca dovadă a dragostei şi preţuirii de
care vlădica Roman s-a bucurat în această viaţă.
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în timp ce preoţii şi diaconii cădelniţau şi cântau îndătinatele ectenii, grupuri de credincioşi treceau pe lângă catafalc pentru a-şi lua
rămas bun, cu dragoste şi recunoştinţă, de la păstorul lor duhovnicesc.
Mai întâi, s-a oficiat Sfânta Liturghie de către PS Episcop Gherasim
al Râmnicului şi un sobor de ieromonahi şi irodiaconi, apoi, la orele
11,00, a începpuit slujba înmormântării, oficiată după rânduiala mănăsti
rească de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu
II PP SS Arhiepiscopi Lucian al Tomisului, Vasile al Târgoviştei şi
Bartolomeu al Clujului, PP SS Episcopi Gherasim al Râmnicului, Epîfanie al Buzăului, Eftimie al Romanului, Calinie al Argeşului, Nifon al
Sloboziei şi Călăraşilor, PS Episcop Teofan Sinaitul, Vicar Patriarhal,
PS Episcop Gherasim Rădăuţeamil, Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor şi PS Arhiereu Casian Gălăţeanul, Vicar al Episcopiei Du
nării de Jos, înconjuraţi de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.
Rânduitele cântări bisericeşti funebre au fost executate de un grup de
elevi seminarişti de la Radia Vodă, sub îndrumarea PC Pr. Prof. Victor
Frangulea.
Prohodirea s-a. făcut într-o atmosferă de adâncă întristare. După
cântarea «Veşnica pomenire» au fost rostite un şir de cuvântări în care
s-a omagiat personalitatea episcopului Roman Stanciu şi s-a exprimat
regretul unanim pentru plecarea lui dintre noi.
Profund îndurerat, P. Cuv. Arhimandrit Ioasaf Ganea a adus un
ultim cuvânt de despărţire din partea obştii mănăstirii Cernica, arătând
că vieţuitorii acestui, aşezământ sunt astăzi în doliu pentru că au pierdut
un părinte virtuos, un preot distins şi un vrednic ierarh. Vorbitorul a
spus apoi că l-a cunoscut pe vlădica Roman încă de pe vremea când
acesta a venit la mănăstirea Cernica, fiind un copil, un copil inteligent,
curat sufleteşte şi dornic de învăţătură. Ca stareţ, era nelipsit de la ru
găciune, atât ziua, cât şi noaptea, a spus în continuare vorbitorul, şi era
mereu prezent în chiliile călugărilor, care-1 aşteptau, cei bătrâni, ca pe
un părinte, iar cei tineri, ca pe un povăţuitor. A fost omul jertfei, al
milosteniei şi al bunătăţii. Nu s-a cruţat nici pe sine. Totdeauna a fost
aspru ou el însuşi. De aceea, a încheiat vorbitorul, noi', cei care l-am
cunoscut, să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să dea odihnă veşnică
sufletului său, să stea în rând cu părinţii care au trecut la cer din această
mănăstire.
A vorbit, apoi, PC Pr. Ilie Vasile, protopopul Protoieriei Vălenii de
Munte, care a adus celui răposat un pios omagiu în numele proto
popilor şi preoţilor din Arhiepiscopia Bucureştilor. Evocând chipul său
blând, curăţia sufletească, sinceritatea, omenia şi modestia sa, rar-întâlnite, vorbitorul a arătat că vlădica Roman, slujitor prin vocaţie al
Sfântului Altar, a stat într-o strânsă comuniune sufletească eu clerul şi
credincioşii eparhiei, afirmându-se în relaţiile cu păstoriţii săi harnic,
punctual, înţelegător, plin de seriozitate şi de bunătate. Vizitele pe care
le făcea în parohii erau pentru preoţi un permanent îndemn la sporirea
cunoştinţelor teologice, la muncă neîncetată, la năzuinţă şi efort susţinut
pentru tot ceea ce este bun şi înălţător, dar cu ochii mereu aţintiţi către
Mântuitorul Iisus Hristos şi către semeni. De aceea, a mai spus vorbi
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torul, clerul eparhiei a văzut in fapta cumpănită a episcopului Roman,
în graiul său înţelept şi în sufletul său mistuit de dorul cunoaşterii şi
al dragostei faţă de om, chipul ierarhului erudit şi al slujitorului
evlavios.
PC Pr. Prof. Boitan Florin a adus, apoi, ouvâmt de cinstire, de dra
goste şi recunoştinţă din partea Seminarului Teologic din Bucureşti,
arătând că atât profesorii, cât şi elevii sunt profund îndureraţi pentru
că au pierdut un ierarh de mare valoare, care ar fi putut să-şi pună şi
în viitor toate cunoştinţele şi energia sa creatoare în slujba propăşirii
şcolii noastre teologice. Vlădica Roman, a mai spus vorbitorul, a fost
un călugăr harnic, bun şi capabil, un om înzestrat cu o inteligenţă vie
şi cu o blândeţe nemărginită, care a ştiut să privească viaţa ca pe o
datorie sfântă, ca pe o chemare a Părintelui ceresc, pe care L-a slujit
ou toată puterea sufletului său ales. El a răspândit totdeauna în jurul
său o bucurie senină, căci sufletul i-a rămas curat până în ultima clipă,
aşa cum a ieşit din mănăstire. De aceea, l-au preţuit profesorii şi elevii,
l-au stimat şi îndrăgit toţi cei care l-au cunoscut, iar clipa despărţirii
pentru totdeauna de bunul şi blândul vlădică este dureroasă. Ne mân
gâie doar gândul, a încheiat vorbitorul, că purtarea sa frumoasă în viaţă,
virtuţile care i-au împodobit sufletul, vor da roade în inimile tinerilor
teologi care se pregătesc să devină preoţi şi care vor duce mai departe
numele şi bunătatea episcopului Roman Stanciu.
în continuare, personalitatea regretatului vlădică a fost evocată de
IPS Arhiepiscop Bartolomeu al Arhiepiscopiei Clujului, care a spus că
l-a cunoscut din anii studenţiei, când părintele Roman Stanciu, pe lângă
Facultatea de Teologie, urma şi Farmacia, remarcându-se încă de pe
atunci ca un călugăr aparte, foarte muncitor, alergând de la o facultate
la alta ca să-şi onoreze prezenţa la cursuri şi seminarii. Aşa se face că
el a devenit unul dintre călugării cărturari ai Bisericii noastre, un bun
teolog, care a adâncit toate laturile teologiei, inclusiv dreptul canonic
la care l-a obligat scaunul de arhiereu ce i-a fost încredinţat de patriar
hul Justinian şi de Sfântul Sinod. El nu s-a mulţumit, însă, numai cu
titlul de licenţiat, ci a studiat tot timpul, până la sfârşitul vieţii sale
pământeşti, din toate disciplinele, nu numai din domeniul teologiei, ci
şi din cel al ştiinţelor, inclusiv al geografiei şi farmaciei, pentru că ştia
că viaţa omului trebuie să fie o continuă creştere. Era un călugăr ex
trem de bine informat, fiind la zi, cum se spune, ou toate aceste disci
pline, care îi erau dragi şi cu care se cultiva. Episcopul Roman era la
el acasă în orice domeniu, realizând ca nimeni altul din generaţia sa
unitatea atât de necesară între cult şi cultură, dându-le amândurora dimensini de profunzime. Cât despre trăirea sa duhovnicească, despre mo
destia şi corectitudinea sa, despre coloana sa vertebrală niciodată înco
voiată, a spus vorbitorul, dau chezăşie martorii săi de o viaţă întreagă.
Episcopul Roman Ilfoveanul a fost un conservator, începând cu ti
picul, a mai spus vorbitorul, dar un conservator în sensul bun al cu
vântului, care n-a uitat niciodată că Ortodoxia cultivă o tradiţie care
este mereu vie, care pururea se înnoieşte prin ea însăşi, fiindcă această
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înnoire vine din lăuntrul ei, de la Duhul Sfânt, şi nu prin formule ex
terioare. Acest fapt este deosebit de important astăzi, când eclectisme
de (tot felul ne dau târcoale, vrând să ne împingă într-o Europă fără
identitate proprie. De aceea, a încheiat vorbitorul, e de datoria noastră
ca, urmând pilda regretatului vlădică Roman, să arătăm lumii că avem
o identitate proprie pe care ne sprijinim, cu care ne-am făurit istoria şi
prin care ne privim viitorul.
în încheiere, a vorbit Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care
a spus următoarele :
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos,
Dintru început aş vrea să tălmăcesc dragostea şi preţuirea mea
pentru toţi cei care au venit astăzi aici, membri ai Sfântului Sinod,
preoţi, slujitori şi conducători ai mănăstirilor, credincioşi şi reprezev.,ianţi ai forurilor de stat.
Povara acestor momente trebuie dusă, în primul rând, de mine,
pentru că am pierdut şi mă despart de sfetnicul cel mai apropiat de la
conducerea Arhiepiscopiei Bucureştilor. Această povară apasă, de ase
menea, clerul, mănăstirile şi credincioşii din această eparhie. Pe de altă
parte, ne dăm seama că uşa prin care a intrat acum Prea Sfinţitul Ro
man este uşa vieţii veşnice, spre odihna şi bucuria in Dumnezeu, spre
dobândirea frumuseţilor dumnezeieşti. Desigur, fiecare din cei prezenţi,
preoţi, monahi, mor.ahii şi credincioşi, ar avea câte ceva de spus despre
cele ce au cules, de-a lungul atâtor ani, de la un arhiereu al lui Hristos
care n-a cunoscut altceva decât slujirea sfântului altar, care nu s-a
ostenit decât pentru cele veşnice, pentru cele ale duhului.
Ne regăsim, astăzi, colegi de altădată de la Seminarul monahal din
această mănăstire şi ne amintim, din acest loc, de cei opt ani de zile
petrecuţi aici împreună cu Prea SfinţitulRoman. în această biserică
apar, acum, în faţa minţii noastre, chipurile dascălilor noştri, episcopul
Chesarie Păunescu, directorul nostru de seminar, mitropolitul Firmilian, pe atunci profesor de geografie şi de botanică şi ceilalţi împreună
cu ei, urli mai împodobiţi decât alţii de bunătate, cu darul rugăciunii,
al cuvântului, cu harisma duhovniciei. Mult-puţinul pe care noi l-am
moştenit de la ei numai Dumnezeu îl ştie, dar, acum, în clipa aceasta
de taină din viaţa Prea Sfinţitului nostru frate Roman, s-a descoperit
aevea duhul în care încercau părinţii noştri să ne îndrume pe noi, un
mănunchi de tineri şcolari veniţi aici din toate colţurile ţării noastre.
Aici, trăiam ca într-un stup de albine, cu pravilă şi orarul şcolar, cu în
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deletniciri şi studiu. Ne rugam In miez de noapte în, această biserică şi
ne zăream doar in lumina candelelor. Atât de stăruitoare au rămas în
memorie şi in acest moment !
Cel care ne era frate mai mic dintre toţi, ca un Iosif al familiei
noastre cernicane, ca un Veniamin al clasei sale, cum a spus aici părin
tele şi colegul nostru arhimandritul Ioasaf Ganea, era Prea Sfinţitul
Roman. Era mic de 13 ani, în clasa I şi foarte zglobiu, crescut in dra
gostea şi bunătatea marelui duhovnic şi gospodar al mănăstirii Cernica,
părintele Augustir., Matei, unchiul său. Şi nu numai de părintele Augustin eram apropiaţi, ci şi de părinţii duhovnici Antipa şi Fotie, de
părintele protopsalt Teofil, de înţeleptul părinte econom Dionisie şi de
mulţi alţii. Fratele Radu era răsfăţatul profesorilor şi deopotrivă al
colegilor, căci memoria sa îmbrăţişa cu uşurinţă lecţiile foarte intere
sante pe care le făceam noi din ştiinţele pozitive, care ni se predau
atunci într-o măsură mai mare decât cele teologice, chiar şi în, semi
narul nostru. Acolo, îşi are izvorul legătura puternică a fiinţei Prea
Sfinţitului Roman cu ştiinţa şi cultura.
Am fost colegi. Am fost şi fraţi duhovniceşti. Am putea spune, în
ordinea harică, dumnezeiască, pentru că aceeaşi mână a patriarhului
Justinian Marina, care nicodată nu va dispărea din rugăciunea şi me
moria noastră, s-a atins de creştetul Prea Sfinţitului Roman, hirotonindu-l arhiereu, şi s-a atins şi de creştetul meu în 1950, atunci când
m-a promovat la treapta arhieriei. Suntem, aşadar, pe acelaşi fir de
fiinţare bisericească şi de lucrare a Duhului Sfânt.
După ce a trecut la cele veşnice patriarhul Justinian şi apoi ur
maşul său, patriarhul Iustin Moisescu, Dumnezeu ne-a adunat să slujim
împreună. Timp de peste şapte ani am colaborat în această responsabili
tate mare pe care ne-o dă Biserica. Acolo, unde şi înaintaşii mei şi eu
însumi nu puteam ajunge, la parohii la mănăstiri, la credincioşi, mer
gea Prea Sfinţitul Roman. Totdeauna neobosit a împlini slujba lui
Dumnezeu deplin,, la sfinţiri de biserici şi la celelalte rânduieli biseri
ceşti, hirotonind, hirotesind, făcând slujbe pentru intrarea în monahism
la mănăstiri. Ştiam că în acest sector este un străjer bun, Prea Sfinţitul
Episcop Roman, care mergea acolo unde era nevoie, se întâlnea cu
preoţii şi cu credir„cioşii, aşa cum aţi auzit de la părinţii care au vorbit
la catafalcul său şi care îi păstrează viu chipul de arhiereu jertfelnic
pentru credinţă şi pentru iubirea semenilor.
Sunt recunoscător tuturor celor care se află în jurul meu în această
zi când, cu voia lui Dumnezeu, pe primul meu colaborator trebuie să-l
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conduc la locul cel de veşnică adihnă, la cimitirul mănăstirii Cernica, în
soborul marilor arhierei şi mitropoliţi care îşi dorm somnul de veci şi
unde candela niciodată nu se stinge. Acolo, merge acum Prea Sfinţitul
Roman, între arhiereii Bisericii noastre, în acel loc atât de frumos,
de rugăciune şi de meditaţie. Când veneam împreună la mănăstirea
Cernica, un loc drag şi iubit sufletului său, mergeam uneori şi la cimitir
şi stăteam de vorbă sufleteşte cu înaintaşii noştri, profesori şi dascăli
comuni, cu părinţii duhovnici din, mănăstirea aceasta. L-a iubit Dumne
zeu, pentru că l-a chemat de la slujba sa, de la ostenelile sale, de la
suferinţa care se abătuse în ultimii ani peste trupul său şi aşa firav. Din
iubire dumnezeiască l-a luat la El. De această iubire să ne facă Dumne
zeu parte şi nouă, tuturor.
Cele ce le-am auzit aici, iubiţi fraţi, să le punem la inima noastră.
Să împlinim slujirea Bisericii, a neamului nostru, să păstrăm starea de
rugăciune, de bunătate, care vine ca un fir dinspre marele curent de
viaţă filocalică de la marii părinţi ai Bisericii noastre : Nicodim de la
Tismana, Paisie de la Neamţ, Vasile de la Poiana Mărului, stareţul
Gheorghe de la această mănăstire, rănduitori de pravilă, de la însuşi
Sfântul Ierarh Calinic, pe urmele cărora Prea Sfinţitul Roman, în Sfân
tul nostru Sinod, a păstrat prin chipul său, prin cuvântul său, această
cale a rugăciunii, a iubirii şi a bunătăţii. Să ne dăruiască Dumnezeu şi
nouă, tuturor, asemenea virtuţi ca cele pe care le-a păstrat şi rodit în
viaţa sa Prea Sfinţitul Episcop Roman. Să ajute Dumnezeu pe părinţii
acestei mănăstiri, tineri şi vârstnici, de unde au licărit şi au izbucnit
atâtea energii duhovniceşti. Să ajute Dumnezeu bunilor credincioşi şi
slujitorilor altarului care şi ieri, în catedrala patriarhală, şi alaltăieri, în,
biserica mănăstirii Radu Vodă, alături de elevii seminarişti şi studenţii
teologi, în frunte cu profesorii lor, şi-au adus, rând pe rând, gândul lor
de dragoste pentru cel care pleacă dintre noi, dincolo, pe celălalt tărâm
de lumină şi de viaţă veşnică.
Aici, la căpătâiul Prea Sfinţitului Roman, străjuiesc rudele sale de
uproape, părintele Ieronim, nepotul său, şi ceilalţi din familia sa, origi
nari din părţile Ialomiţei, legaţi de credinţă şi de pământiii strămoşesc,
de unde a odrăslit acest neam de oameni care au adus binecuvântarea
mănăstirii Cernica. Nu mai este vărul său, inginerul care s-a ostenit
mult şi l-a ajutat pe Prea Sfinţitul Roman la înnoirile gospodăreşti pe
care le-a făcut la această mănăstire, la biserica Sfântul Nicolae şi la
alte construcţii. Adresăm un cuvânt de îmbărbătare fraţilor şi rudelor
Prea Sfinţitului Roman, spre a fi mângâiate că, cel mai mare dor al Or
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todoxiei este darul comuniunii, al conştiinţei noastre că n,u suntem sin
guri nici o clipă, nici aici şi nici dincolo de lumea aceasta, ci suntem
împreună cu sfinţii. Dacă aici, cineva poate să fie preţuit atât căt ome
neşte este posibil, cu atăt mai mult toate aceste virtuţi vor spori dincolo
cu harul dumnezeiesc, ceea ce ne face să ne simţim una ir., credinţă şi
tari în lucrarea noastră bisericească.
Să însoţim pe Prea Sfinţitul Roman cu dragoste, cu preţuire, cu în
credinţarea vie că faptele lui şi vrednicia lui, evlavia şi dragostea lui
vor mărturisi în faţa lui Dumnezeu şi se vor răsfrânge binefăcător în
urma sa, aici, ps pământ, pentru fiecare din, cei care astăzi se află lângă
sicriul său, pentru cei care au fost hirotoniţi şi au fost binecuvântaţi
de el.
împreună să-L rugăm pe Dumnezeu să-l aşeze în ceata drepţilor
Săi.
Veşnica lui pomenire !
După terminarea prohodirii şi a cuvântărilor, si-criul cu trupul ne
însufleţit al regretatului episcop Roman Ialomiţeanul, ridicat de un grup
de preoţi pe umeri, a fost scos din biserică şi, în sunetul clopotelor şi în
glasul litaniilor de înmormântare, s-a făcut înconjurul sfântului lăcaş,
apoi a fost aşezat în carul funebru şi, însoţit de înalţii Ierarhi prezenţi,
de foştii colaboratori de la Centrul Eparhial, de preoţi, credincioşi şi
de membrii familiei, a fost condus spre locul de veşnică odihnă din ci
mitirul mănăstirii. Clopotele celor două biserici ale mănăstirii Cernica,
într-o impresionantă simfonie, prohodeau pe arhiereul adormit întru
fericirea veşnică.
La cimitir, după ce Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi soborul sluji
torilor au rostit ultimele rugăciuni de dezlegare, sicriul a fost coborât
în mormânt. Prea Fericitul Patriarh Teoctist a făcut pecetluirea până la
învierea cea de obşte, în timp ce toţi cei de faţă, ou sufletele îndurerate,
au rostit în şoaptă : Dumnezeu să-l ierte.
După înmormântare, la căpătâiul celui trecut la Domnul a fost aşe
zată de strajă o cruce de lemn pe care se afla scris : Episcop Roman
Stan-ciu : 1921— 1994, iar clopotele mănăstirii Cernica au vestit în dangăt
rar, solemn şi puternic, ca să se audă până departe, sfârşitul procesiunii
de doliu.
încheind o viaţă pilduitoare şi o muncă încordată şi rodnică, pusă
în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor, episcopul Roman Stanciu îşi
doarme acum somnul de veci, cinstit de clerul şi credincioşii Arhiepis
copiei Bucureştilor, ca un vrednic ierarh al Bisericii care, până în cea
din urmă clipă a vieţii, lupta cea bună a luptat, credinţa a păzit şi a
săvârşit călătoria în cinste şi în dreptate.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească între aleşii Săi şi veşnică să-i fie
pomenirea între fiii Bisericii Ortodoxe Române, pe care a slujit-o cu
credinţă şi cu jertfă, în toate zilele vieţii sale !
GHEORGHE VASILESCU

CRONICĂ
Marţi, 4 ianuarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat, în ziua prăznuirii Sf. Cuv. Teoctist, la polihroniul să
vârşit în paraclisul patriarhal de către P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, înconjurat de un sobor de slujitori, şi a răspuns la cuvântul
omagial rostit de Prea Sfinţitul Episcop Teofan Sinaitul.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit în această zi pe Dl.
Prof. Univ. Dr. Momcilo Luburici şi pe Dl. Prof. Marian Popa, ju
decător la Curtea Supremă de Justiţie.
Miercuri, 5 ianuarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe locotenent-colonelul Gary R. Pollit, pastor protestant
şi pe căpitanul Jerome Ciwrlinsky, preot ortodox, capelani în ar
mata Statelor Unite ale Americii.
Marţi, 11 ianuarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Colegiului electoral bisericesc, întrunit pentru
alegerea episcopului nou înfiinţatei Episcopii a Sloboziei şi Călă
raşilor.
Luni, 17 ianuarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctost a
asistat la slujba ecumenică, săvârşită în catedrala patriarhală cu
ocazia «Săptămânii de rugăciune pentru unitate creştină,», rostind
cu acest prilej cuvânt de învăţătură.
Miercuri, 19 ianuarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primt pe Dl. Mahadjer Hedjazi, ambasadorul Republicii1 Iran la
Bucureşti.
Vineri, 21 ianuarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe D-na Monique P. A. Frank, ambasadoarea Olandei la
Bucureşti.
Duminică, 23 ianuarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală, rugându-se
împreună cu slujitorii şi credincioşii pentru pace în lume şi, în
deosebi, pentru restabilirea păcii în Bosnia-Herţegovina, făcând
apel pentru ajutorarea copiilor din Iugoslavia.
Miercuri, 2 februarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, în biserica Sf. Spiridon, Sfânta Liturghie, în cadrul că
reia a hirotonit în treapta arhieriei pe P. Cuv. Arhim. Vincenţiu
Grifoni, episcop-vicar patriarhal ou titlul de «Ploieşteanul». Din
soborul arhieresc aa făcut parte I.P.S. Mitropolit Nestor al Olte
niei, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, P.S. Nifon, episcop —ales
al Sloboziei şi Călăraşilor şi P.S. Teofan Sinaitul episcop-vicar pa
triarhal.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Dl. prof. univ. dr. Gheorghe Slabu, deputat în Parlamentul Re
publicii Moldova şi pe Dl. Anton Grăjdieru, redactor al revis' i
B.O.R. — 15
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«Neamul Românesc», însoţiţi de Dl. Prof. Nicolae Mischie, deputat
în Parlamentul României.
Duminică, 6 februarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
înconjurat de un bogat sobor de ierarhi şi slujitori a săvârşit, în
catedrala episcopală din Slobozia, Sfânta Liturghie, în cadrul căreia
s-a făcut şi instalarea P.S. Nifon ca episcop al Sloboziei şi Călă
raşilor.
Luni, 7 februarie, 1994 — In paraclisul patriarhal, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a asistat la Te-Deumul săvârşit de P.S. Casian
Gălăţeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de Jos, înconjurat
de slujitori ai catedralei, ou prilejul zilei de naştere a Prea Feri
cirii Sale şi a răspuns cuvântului de felicitare rostit ds I.P.S. Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.
Sâmbătă, 12 februarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. A. Plomaritis, preşedinte, pe Dl. A. Rigas, director
general şi pe Dl. S. Papadopoulos, secretar general de la «World
Orthodox Christian Foundation».
Marţi, 15 februarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit, în biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Cernica, înconjurat de
membri ai Sf. Sinod şi numeroşi slujitori, slujba de înmormântare
a P.S. Episcop Roman Ilfoveanul, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a
Bucureştilor.
Marţi, 22 februarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Janos Wolfart, ministrul Minorităţilor din Ungaria,
însoţit de Dl. Ivan Trutzer, secretar executiv la Secretariatul Con
siliului pentru minorităţile naţionale din cadrul Secretariatului
General al Guvernului României.
Joi, 24 februarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Dl. Rainer Henn, preşedintele firmei «Bruder Henn» şi pe
Dl. W. Grobl, din Viena, Austria.
în aceeaşi zi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe
Dl. A. Boumis, preşedintele băncii «Macedonia Thrace Bank» din
Salonic, pe Domnii I- Tsimbidis, M. Topalides, I. Samoulidis, F.
Sotiropoulos, D. Maruisaride, oameni de afaceri la firma SMLK din
Atena, Grecia, însoţiţi de Dl. Gh. Belean, preşedintele firmei ro
mâne «Migar Real LTD».
Luni, 28 februarie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit doi capelani americani, Dl. colonel George E. Dobes şi locotenent-colonel Garry R. Pollitt, însoţiţi de Dl. general-maior
Mircea Mureşan, şeful Direcţiei de Cultură a Armatei, Dl. colonel
Marin Mircea, Dl. locotenent-colonel Mihai Ţăpârlea şi Dl. maior
Gheorghe Căldăruş, în legătură cu organizarea clerului militar.
Vineri, 4 martie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe P. ouv. ierom. Meletie Ifrim, de la schitul Sf. Gheorghe,
mânăstirea «Pantocrator» din Sfântul Munte Athos.
Luni, 7 martie, 1S94 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Dl. dr. Jevtie Desimir, ambasadorul extraordinar şi pleni
potenţiar al Republicii Federale Jugcslavia.
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Marţi, 8 martie, 1994 — Prea Ferictul Părinte Patriarh. Teoctist a pri
mit o delegaţie militară maghiară condusă de Dl. general-locotenent lanoş Deak, comandant şi şeful Marelui Stat Major al ar
matei Republicii Ungare. Din delegaţie au mai făout parte Dl. gr.
mr. V. Ferencz, comandantul Regiunii a IlI-a militare, Dl. gr. mr.
Urban lanoş, inspector pentru aviaţie, Dl. col. Lahner Jede şi Dl.
Kiss Benedek, ataşat militar al Ambasadei Republicii Ungare la
Bucureşti.
Joi, 10 martie, 19S4 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
Grupul mixt format din membri ai Consiliului Bisericilor Euro
pene şi ai Conferinţei Consiliilor episcopilor catolici din Europa.
Luni, 14 martie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Dl. Pavel Filip din Toracul Mare, preşedintele Comunităţii
românilor din Banatul sârbesc.
Miercuri, 30 martie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe D-na prof. dr. Lucia Baldini, principesă de Raeo din
Roma, Italia, în legătură cu probleme legate de salvarea vieţii şi
a naturii.
Joi, 31 martie, 1994 — Prea Ferictul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe P.C. Julian Garcia Hernando, director eu probleme ecumenice
în cadrul Conferinţei episcopilor catolici din. Spania.
Vineri, 1 aprilie, 1S94 — Prea Ferictul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Eminenţa Sa Mosen Rosen, şef-rabinul Cultului Mozaic din
România.
Duminică, 3 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, în biserica Sf. Spiridon, Sfânta Liturghie şi hirotonirea
în treapta arhieriei a P. Cuv. Arhim. Teodosie Petrescu ca episcop
vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul de «Snagoveanul».
Din soborul arhieresc au făcut parte : I.P.S. Arhiepiscop Vasile al
Târgoviştei şi Muscelului, P.S. Episcopi : Epifanie al Buzăului, Ca
linic al Argeşului şi Teleormanului, Nifon al Sloboziei şi Călăraşi
lor, Teofan Sinaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, vicari patriarhali şî
Casian Gălăţeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de Jos.
Luni, 4 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
un grup de participanţi la Seminarul internaţional cu tema «Li
bertatea religioasă în condiţiile democraţiei». Au fost prezenţi :
P. S. Episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul, P. C. Pr. Prof.
Dr. Dumitru Popescu, decanul Facultăţii de teologie ortodoxă a
LTniversităţii Bucureşti, şi P. C. pr. asist. dr. Constantin Coman.
Joi, 7 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a parti
cipat la reuniunea solemnă, prilejuită de a 30-a aniversare a
creării Asociaţiei internaţionale de studii sud-est europene şi a
prezentat participanţilor un mesaj în legătură cu această ani
versare.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe
P. C. Pr. Leonid Kishkovsky, director în Comitetul european al
Consiliului naţional al Bisericilor lui Hristos din S.U.A.
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Vineri, 8 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Prof. Iosif Constantin Drăgan în legătură cu adu
cerea în ţară, de la Roma, a rămăşiţelor pământeşti ale episcopului
martir Inocenţiu Miou.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit în aceeaşi zi pe
Dl. Francesco Strazzari, ziarist din Italia.
Sâmbătă, 9 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit un grup de participanţi la Reuniunea solemnă a Asociaţiei
internaţionale de studii sud-est europene şi la colocviul : «De la
călători la jurnalişti : adevăr şi distorsiuni ale imaginii sud-estului european (sec. X VI—XX)».
Marţi, 12 aprilie, 1994 —■Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Christos Alexandris, ambasadorul extraordinar şi
plenipotenţiar al Republicii Elene la Bucureşti.
Prea Fericitul Părin.te Patriarh Teoctist, a primit în aceeaşi zi, un
grup de doamne ce pregătesc Congresul Federaţiei internaţionale
aboliţioniste : D-na Anima Basak, preşedinta Federaţiei, D-na
prof. Stana Buzata şi' D-na Cora Maria.
Miercuri, 13 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Sundi Vanghel, preşedintele Comunităţii aromâni
lor din Tirana, pe Dl. Belu Pândi, membru al Consiliului de aso
ciaţii ale aromânilor din Albania şi pe Dl. Alexandru Costu,
directorul Relaţiilor externe din Ministerul învăţământului.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Dl. A. Boumis, preşedintele băncii «Macedonia Thrace Bank» din
Salonic, Grecia, pe Dl. Gh. Belean, preşedintele firmei române
«Migas Real Ltd».
La primire au fost de faţă P. C. pr. consilier patriarhal Sabin
Verzan, Dl. jurist Ion Neagu şi Dl. contabil Dan Eftimescu.
Vineri, 15 aprilie, 1994 — Prea Fericitul
Părinte Patriarh
Teoctist
a primit o delegaţie militară elenă, condusă de Dl. vice-amiral
Paliogiorgios Leonidas care a prezentat un mesaj din partea Prea
Fericirii Sale Serafim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Grecii.
Luni, 18 aprilie, 1994 — Prea Fericitul
Părinte Patriarh
Teoctist
a primit pe Dl. Alexander Belopopsky, secretar general al Aso
ciaţiei mondiale a tineretului ortodox-Syndesmos — însoţit de un
grup de tineri ortodocşi, participanţi la seminarul, organizat la
mănăstirea Neamţ, cu tema «Ortodoxie şi ecologie».
Marţi, 19 aprilie, 1994 — Prea Fericitul
Părinte Patriarh
Teoctist
a primit pe Dl. Vahan Papazianu, ministrul Afacerilor Externe al
Armeniei, însoţit de Dl. Guergui Kazianian, ambasadorul Arme
niei la Bucureşti, de Î.P.S. Arhiepiscop Dirayr Mardichian, condu
cătorul Eparhiei Armene din România şi de P. cuv. Arhim.
dr. Zarah Baronian, vicarul Eparhiei Armene din România.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, tot în această zi,
pe Dl. Giuseppe Grimaldi, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei inter
naţionale «Lions Club» şi pe D-na Adriane Grimaldi, însoţiţi de
o delegaţie a «Lions Club»-ukii Bucureşti : Dl. Dr. Şerban Gavri-
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lescu, preşedinte, Dl. Cezar Popescu, preşedinte, D-na Oana
Gavrilescu, vicepreşedinte şi D-na Ioana Popescu, membru.
Miercuri, 20 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Milogio Medel Salgado, de la firma «Also Invent»,
Madrid, Spania.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de P. S. Episcopivicari : Teofan Sinaitul, Vincenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul, a participat, în aceeaşi zi, la întâlnirea cu tema «Triodul :
pocăinţă şi bucurie», organizată de Asociaţia Studenţilor Creştini
Ortodocşi din România (ASCOR) şi de corul «Athos».
Luni, 25 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe D-na Irina Moroianu-Slătescu, directoarea Institutului
Român pentru Drepturile Omului.
Joi, 28 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat, în catedrala patriarhală, la denia celor 12 Evanghelii,
citind Sfinte Evanghelii şi rostind cuvânt de învăţătură.
Vineri, 29 aprilie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
înconjurat de soborul catedralei, a oficiat slujba Prohodului dir>
Vinerea Sfintelor Patimi, la catedrala patriarhală.
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe
Dl. Manfred Wagner, pastor al Bisericii Evanghelice din Germania,
şef al departamentului «Ecumenic» al Sinodului din Wurtemberg
şi pe Dl. Iohanes Gheeze, pastor.
Miercuri, 4 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a
primit un grup de participanţi la consultaţia «Spiritualitatea creş
tină adaptată epocii noastre», ce a avut loc la Iaşi.
Joi, 5 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în fruntea
unui impresionant sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi a săvârşit, la
catedrala episcopală a Episcopiei Dunării de Jos, slujba înmormân
tării Î.P.S. Arhiepiscop Dr. Antim Nioa al Dunării de Jos şi a
rostit un cuvânt de omagiere a celui pristăvit.
Sâmbătă, 7 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Emilio Castro, fost secretar general al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor.
Duminică, 8 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a
săvârşit Sf. Liturghie în catedrala patriarhală, împreună cu
P. S. Nathaniel, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române de la
«Vatra Românească» din S.U.A. şi cu P. S. Teofan Sinaitul, vicar
patriarhal, rostind şi cuvânt ocazional.
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit un
grup de studenţi greci din partea Uniunii studenţilor creştini, cu
ocazia vizitei acestora în ţara noastră.
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a parti
cipat, la templul coral, din Bucureşti, la slujba de înmormântare
a Dr. Moses Rosen, şef-rabinul Cultului Mozaic din România şi
preşedintele Federaţiei comunităţilor evreieşti din România.
Vineri, 13 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
primit pe Dl. Mudhir Numan Wahib al-Dury, consulul Ambasadei
Republicii Irak la Bucureşti.
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Duminică, 15 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit un grup de intelectuali de la Cernăuţi, în frunte cu D-na
prof. univ. Alexandrina Cernova.
Luni, 16 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
corul «Gloriae dei Cantores» din Orleans Massachusetts, S.U.A.,
condus de D-na Elizabeith Patterson., cor de renume internaţional,
ce are ca scop promovarea păcii, înţelegerii şi reconcilierii între
oamenii diferitelor culturi prin muzică.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi, pe
P. C. Pr. Otto Matti Sidoroff, director în cadrul organizaţiei
AIDRom.
Marţi, 17 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Egon Klepsch, preşedintele Parlamentului european.
Joi, 19 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Siegwalt Gerard, profesor de Dogmatică la Universitatea
din Strasbourg, Franţa.
Vineri, 20 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Prea Sfinţitul Ilarion, episcop de Trayanopolis, Bulgaria, aflat
în vizită în ţara noastră.
Vineri, 20 mai — miercuri, 25 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a întâmpinat la Aeroportul Internaţional şi apoi
a însoţit pe tot parcursul vizitei pe Î.P.S. Arhiepiscop Ioan al
Kareliei şi al întregii Finlande, aflat în vizită în ţara noastră, în
fruntea unei delegaţii, la invitaţia Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
Vineri, 27 mai, 1894 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Sorin Racoviţan, secretar al Organizaţiei pentru pace a
popoarelor din Europa şi din zona Mediteranei (P.O.P.E.M.).
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, tot în această
zi, pe scriitorul Candido Campos şi pe P. C. Pr. Alexandre Bonito
din Portugalia.
Marţi, 31 mai, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Hiroshi Nakaji-ma, preşedintele Organizaţiei Mondiale a Sănă
tăţii, însoţit de Dl. Iulian Mincu, ministrul Sănătăţii şi de Dl. Dan
Poenaru, secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi, pe
Dl. Christos Alexandris, ambasadorul Republicii Elene la Bucu
reşti şi pe Dl. Evort Miltiade, liderul Partidului Noua Democraţie
din Grecia.
Miercuri, 1 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit vizita Dl. Shanker Dayal Sharrna, preşedintele Indiei, aflat
într-o vizită oficială în ţara noastră.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi,
pe Dl. John Mateescu, preşedintele Congresului Românilor din
Canada.
Tot în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Dennis Sammut, membru al Parlamentului Maltei, secretar
general al «Organizaţiei pentru pacea popoarelor din Europa şi
zona Mediteranei» şi coordonator de proiect al «Centrului de in
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formare şi verificare a tehnologiei», în cadrul «Programului pentru
prevenirea conflictelor zonale şi a diferenţelor de idei în struc
turile etnice».
Vineri, 3 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. prof. univ. dr. Thomas Brendel de la «Centrul pentru mi
siune creştină» din Berlin, Germania.
Marţi, 7 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Î.P.S. Hierotheos, mitropolit de Hydra, Spetsai şi Egina (Grecia),
însoţiit de un grup de 50 de credincioşi, monahi şi monahii din
mănăstirile mitropoliei respective.
Miercuri, S iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Eminenţa Sa Rolf Koppe, episcop evanghelic luteran din
Germania şi pe pastorul Klaus Schwartz. Au fost de faţă la pri
mire Î.P.S. Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, P. C. Gheorghe
Bogdan, consilier patriarhal şi Dl. Constantin Strugariu, din sec
torul de «Relaţii externe bisericeşti».
Joi, 9 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut
o slujbă de binecuvântare a locului unde se va ridica biserica cu
hramul «înălţarea Domnului» şi «Eroii Neamului», din Aleea
Boteni, cartierul Drumul Taberei, Bucureşti.
Luni, 13 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. dr. Vasile Verega, vicepreşedinte al Congresului mondial
al ucrainienilor, din Toronto, Canada, însoţit de Dl. deputat Ştefan
Tcaciuc, din Parlamentul României.
Marţi, 14 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. prof. univ. dr. Miskolczy Ambrus, decan al Facultăţii de
studii româneşti din Budapesta, Ungaria.
Duminică, 19 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
înconjurat de membri ai Sfântului Sinod şi un bogat sobor de
slujitori a săvârşii slujba de resfinţire a «Catedralei Reîntregirii»
Alba-Iulia, la care au asistat reprezentanţi ai Cultelor din ţara
noastră, înalte oficialităţi ale administraţiei centrale şi locale, se
natori, deputaţi, mii de credincioşi. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a rostit un cuvânt de învăţătură.
Luni, 21 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Mohadjer Hedjazi, ambasadorul Republicii Iran la Bucu
reşti, în vizită de rămas bun la încheierea misiunii diplomatice în
ţara noastră.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit în aceeaşi zi pe
Dl. loan Muntean de Handol, consulul insulelor Belize la Bucureşti.
Discuţiile s-au referit mai ales la începerea lucrărilor de restaurare
a capelei de la spitalul Filantropia.
Miercuri, 29 iunie, 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Excelenţa Sa, Dl. Mani Lei Tripa'tshi, noul ambasador
al Republicii India la Bucureşti, cu un mesaj din partea preşedin
telui acestei ţări.
Pr. RENE BROSCAREANU
secretarul Cabinetului patriarhal

♦paimn
LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE B IS ER IC E ŞT I
(Sumarul şedinţei de lucru din 11 ianuarie 1994)
în conformitate ou prevederile art. 22 şi 30 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 5 şi 59
din Regulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Română şi pe te
meiul convocării Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, membrii
clerici şi mireni ai celor 19 eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române şi
membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au reunit în
şedinţă de lucru, la reşedinţa patriarhală din Bucureşti în ziua ele
11 ianuarie 1994.
La ora 8,00, în catedrala patriarhală s-a oficiat un Te-Deum de către
un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte eu P.S. Arhiereu Casian Gălă
ţeanul vicarul Episcopiei Dunării de Jos, în prezenţa Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, a membrilor Adunării Naţionale Bisericeşti,
a consilierilor patriarhali şi a numeroşi credincioşi.
După Te-Deum, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au trecut
în sala de şedinţe a reşedinţei patriarhale.
Ocupând scaunul prezidenţial, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, invită pe secretarii Adunării : P.C. Pr. Alexandru Hotăran,
protoiere-u, Deva (Episcopia Aradului), secretar general, Dl. Avocat Ioan
Morariu (Arhiepiscopia Sibiului), şi Dl. Prof. Gheorghe Ionescu (Episco
pia Buzăului), secretari, să ia loc la biroul secretariatului. După citirea
apelului nominal, constatându-se prezenţa statutară a membrilor acestui
for central bisericesc, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară
deschise lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti.
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în cuvântul de deschidere, adresându-se membrilor Adunării, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist evocă atmosfera înălţătoare a praz
nicului Botezului Domnului, «la umbra căruia se desfăşoară lucrările
acestui for central bisericesc». Arătând că «deşi vârtejul evenimentelor
este greu şi ameţitor, credinţa puternică sădită de milenii în sufletele
credincioşilor noştri dă mult curaj Bisericii în abordarea şi soluţionarea
numeroaselor probleme ale vieţii noastre religioase».
Subliniind că «veştile primite de la Eparhii şi de la comunităţile
ortodoxe româneşti din diaspora se înscriu în edificiul nou de renaştere
lăuntrică a Ortodoxiei noastre», Prea Fericirea Sa evidenţiază «stră
daniile ierarhilor, clerului şi credincioşilor noştri în restaurarea, între
ţinerea sau zidirea de noi locaşuri de cult şi de înfăptuire a noi împli
niri în ogorul Bisericii noastre străbune >. în legătură cu activitatea de
predare a Religiei în şcolile de stat, Prea Fericirea Sa arată că, în multe
cazuri elevii devin ei înşişi adevăraţi misionari ai Bisericii în mijlocul
familiilor lor şi nădejde scumpă a Ortodoxiei româneşti».
Evaluând succint activitatea desfăşurată în cursul anului 1993 de
organele centrale bisericeşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist re
levă importanţa alegerii I.P.S. Bartolomeu în scaunul de arhiepiscop al
Vadului, Feleacului şii Clujului precum şi importanţa înfiinţării, la so
licitarea clerului şi credincioşilor ortodocşi români din Germania, a Mi
tropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală şi ale
gerea ca mitropolit a P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul.
Evidenţiind rolul dialogurilor interortodoxe şi intercreştine la dez
voltarea tunelor relaţii între Bisericile şi credincioşii acestora de pe
diferite meridiane ale lumii, Prea Fericirea Sa a evocat, în continuare
simţămintele şi aprecierile celor două mari personalităţi bisericeşti,
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarul ecumenic al Constantinopolului
şi Graţia Sa George Carrey, primatul Angliei care, în cursul anului
1093 au vizitat Biserica Ortodoxă Română, evenimente ou profunde re
zonanţe în rândul dorului şi credincioşilor noştri. încheind cuvântul,
Prca Fericitul Părinte Patriarh Teoctist salută prezenţa membrilor Adu
nării Naţionale Bisericeşti în număr statutar, ceea ce va aduce spor
deplin lucrărilor acestui for central bisericesc.
Apoi, Prea Fericirea Sa invită pe secretarul general al Adunării,
P.C. Protopop Alexandru Hotăran să dea citire componenţei comisiilor
permanente de lucru ale Adunării Naţionale Bisericeşti, cărora li se
repartizează, apoi, lucrările sectoarelor Administraţiei Patriarhale pentru
studiere, examinare şi pentru întocmirea referatelor.

234

BISERICA ORTODOX A R O M Â N A

După studierea problemelor repartizate şi întocmirea referatelor, la
reluarea lucrărilor în plen, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist in
vită pe P.C. Pr. Vasile Chiţu, raportorul Comisiei de validare şi petiţii,
să prezinte referatul privind validarea mandatelor noilor membri ai
Adunării : cei trei membri ai nou înfiinţatei Episcopii a Sloboziei şi Că
lăraşilor şi un nou membru mirean din partea Arhiepiscopiei Iaşilor, în
locul devenit vacant prin decesul profesorului universitar Constantin
Negoiţă.
In urma prezentării referatului, neexistând alte discuţii, Adunarea
Naţională Bisericească hotărăşte :
— Se validează mandatele de membri in AAunarea Naţională Bi
sericească ale P.C. Pr. Ion Purcărea, Dl. Ing. Petre Dumitrsscu
şi Dl. Econ. Petre Predescu din partea Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor.
— Se validează mar.datid de membru în Adunarea Naţională Bi
sericească a Dl. Conf. Dan Gălea din partea Arhiepiscopiei
Iaşilor.
După validarea acestor noi membri, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist suspendă şedinţa Adunării Naţionale Bisericeşti pentru a se
proceda, în continuare, la desfăşurarea lucrărilor Colegi'.ilui electoral
bisericesc pentru alegerea episcopului Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor,
urmând ca lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti să continue după
aceea.
La reluarea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist invită raportorii celorlalte comisii permanente
ale Adunării Naţionale Bisericeşti să prezinte referatele acestora, după
cum urmează :
P.C. Pr. Vasile I. Vasile, raportorul Comisiei organizatorice prezintă
referatele privind :
— Hotărârea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei şi
Caransebeşului pentru reactivarea Episcopiei Caransebeşului, cu sediul
In oraşul Caransebeş.
— Hotărârea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului pentru
înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei, ou sediul în municipiul
Sfântul Gheorghe.
P.C. Pr. Lucian Augusin, raportorul Comisiei bisericeşti prezintă re
feratul privind Darea de seamă a Sectorului I al Administraţiei Patriar
hale — Cancelaria Sf. Sinod care, înfăţişează sintetic activitatea internă
a Bisericii Ortodoxe Române în cursul anului 1993 cuprinzând : eveni
mente deosebite în viaţa Bisericii noastre ; activitatea organelor centrale
bisericeşti ; îndrumarea misionară şi pastorală a clerului şi a activităţii
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de păstrare şi apărare a dreptei credinţe ; viaţa religics-morală a cle
rului şi credincioşilor reflectată în activitatea de teren pastoral-misionară
în eparhii, protoierii şi parohii ; situaţia predării religiei în şcolile de
stat ; relaţii cu celelalte culte religioase ; viaţa monahală în Biserica Or
todoxă Română ; grija pentru localurile de cult şi celelalte bunuri bi
sericeşti ; activitatea de restaurare şi reparare a bisericilor şi a monu
mentelor istorice de artă şi arhitectură religioasă ; situaţia învăţământului
teologic (preuniversitar, universitar şi postuniversitar) în Biserica Orto
doxă Română şi activitatea generală a Cancelariei Sf. Sinod şi a celor
lalte servicii din subordine.
Este prezentat, apoi, referatul Comisiei bisericeşti privind Darea
de seamă a Sectorului III al Administraţiei Patriarhale — Relaţii externe
bisericeşti, presă şi comunicaţii în legătură cu activitatea desfăşurată de
Biserica Ortodoxă Română în cursul anului 1993 privind : relaţiile cu
Bisericile Ortodoxe surori ; relaţiile cu Bisericile Vechi Orientale ; re
laţiile cu Biserica Romano-Catolică ; relaţiile eu Biserica Anglicană şi
cu Bisericile Protestante ; relaţiile cu organizaţiile creştine internaţio
nale ; participări ale ierarhilor şi teologilor ortodocşi români la diferite
întruniri teologice, ecumenice, interconîesionale şi interreligioase şi as
pecte ale activităţii de presă şi comunicaţii de la Central patriarhal din
Bucureşti.
Apoi, P.C. raportor, prezintă referatul Comisiei bisericeşti privind
Darea de seamă a Sectorului IV al Administraţiei Patriarhale — Comuni
tăţi externe şi schimbul de burse asupra activităţii desfăşurate în cursul
anului 1993 în legătură cu : situaţia comunităţilor ortodoxe române de
peste hotare şi configuraţia actuală a diasporei ortodoxe româneşti ;
situaţia Mitropoliei Autonome a Basarabiei ; grija Patriarhiei Române
faţă de comunităţile ortodoxe române de peste hotare ; organizarea
schimbului de burse de studii cu Biserici şi organizaţii creştine din
străinătate, pentu specializarea unor teologi români şi străini ; sprijinul
Patriarhiei Române pentru diverse asociaţii şi organizaţii de binefacere
din ţară.
P.C. Pr. Alexandru Hotăran, raportorul Comisiei culturale, prezintă
referatul privind activitatea Editurii şi tipografiei Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1993, a realizărilor
în plan editorial, potrivit cerinţelor actuale ale Bisericii şi învăţămân
tului teologic şi religios, a contului de execuţie bugetară pe anul 1993
şi a proiectelor de perspectivă pentru anul 1994 a acestor sectoare.
P.C. Pr. Grigore Petrache, raportorul Comisiei economico-finan
ciară, prezintă referatul în legătură cu Contul de execuţie bugetară şi
bilanţul economico-financiar al Administraţiei Patriarhale pe anul 1993,
modul de chivernisire al acestuia şi unele capitole care au reflectat lu
crarea Centrului patriarhal din Bucureşti în acest domeniu. Tot în ca
drul acestui referat s-a făcut şi o expunere asupra proiectului de lucrări
la reşedinţa patriarhală din Bucureşti.
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P.C. Pr. Gheorghe Buruiană, raportorul Comisiei bugetare, prezintă
referatul în legătură cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al
Administraţiei patriarhale şi instituţiilor anexe pe anul 1994.
După prezentarea referatelor comisiilor permanente au urmat, în
aceeaşi zi, discuţii asupra acestora.
Dl. Academician Virgil Cândea, în intervenţia sa, arată că, deşi for
maţia sa de istoric îi impune să fie tradiţionalist şi conservator cu moş
tenirea noastră istorică şi bisericească, având în vedere imperativele
misionare, pastorale şi organizatoric-administrative actuale ale Bisericii
Ortodoxe Române, este de acord cu înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor, aot de acum înfăptuit şi ou propunerea de înfiinţare a
Episcopiei Covasnei şi Harghitei, expresie a realităţilor pastorale şi mi
sionare actuale. în contextul satisfacerii cerinţelor duhovniceşti ale cre
dincioşilor Bisericii noastre, tot mai mari în ultimii ani, Domnia sa
propune ea Biserica să reflecteze la modul în care va cinsti amintirea
Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ de la a cărui mutare la Domnul
se împlinesc două sute de ani, în cursul anului 1994, eventual prin pu
blicarea unui volum care să cuprindă opera sa şi studii despre opera,,
viaţa şi importanţa paisianismului pentru monahismul românesc.
Dl. Prof. Nicolae Bănică Ologu subliniază, în cuvântul său, spiritul
înnoitor care a cuprins Biserica noastră, reflectat prin înfiinţarea de
noi eparhii dar şi prin vizite ale unor mari personalităţi bisericeşti de
peste hotare, exprimându-şi acordul cu propunerile de înfiinţare a
Episcopiei Covasnei şi Harghitei şi de reactivare a Episcopiei Caran
sebeşului.
Prea Sfinţitul Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, îşi
exprimă mulţumirea sufletească văzând cum Biserica noastră străbună
se înnoieşte de la o zi la alta dar şi insatisfacţia faţă de modul cum Tele
viziunea română a reflectat sărbătorile Naşterii Domnului printr-o
masivă prezenţă catolică ceea ce reprezintă o sfidare a Bisericii Orto
doxe, majoritară în România, şi propune plenului Adunării să se adre
seze un protest acestei instituţii.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, luând,
cuvântul, arată că dările de seamă prezentate în cadrul Adunării Na
ţionale Bisericeşti sunt o reflectare a părţii luminoase a lucrării şi
împlinirilor bisericeşti, dar adaugă că mai sunt şi umbre, asemeni unui
tablou, cum ar fi situaţia relatată de P. S. Episcop Justinian. în acest
context, înalt Prea Sfinţia Sa arată atitudinea şi manifestările neecu
menice ale unor culte minoritare din Ardeal faţă de Biserica Ortodoxă,
Română. Pornind de la aceste stări de lucruri şi de la faptul că preoţimea din Arhiepiscopia Clujului a luat iniţiativa strângerii de semnături
în scopul adresării unor intervenţii la forurile legiuitoare ale ţării cu
prinzând propunerea ca Biserica Ortodoxă Română să fie declarată
«Biserică naţională», înalt Prea Sfinţia Sa propune ca Adunarea Na
ţională Bisericească să ia hotărârea de modificare a art. 2 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în care
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să se adauge că «în România, Biserica Ortodoxă Română este Biserică
naţională şi majoritară».
Dl. Prof. Univ. Paul Blidaru reia, pe de o parte, problema modului
în care Televiziunea română a reflectat serbarea Crăciunului prin patru
emisiuni de factură şi cu conţinut catolic şi durerea pricinuită credin
cioşilor ortodocşi români de acest fapt iar pe de altă parte îşi exprimă
acordul cu înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
P. C. Pr. Lucian Augustin, vicar administrativ al Episcopiei Oradiei,
pornind de la raportul de proporţionalitate dintre credincioşii ortodocşi
şi cei greco-catolici din jud. Satu Mare dinainte de 1948 şi cea actuală,
arată dificultăţile cu care se confruntă Episcopia Oradiei care, de
patru ani, nu a reuşit să dobândească de la factorii de decizie locali un
teren pentru construirea viitoarei catedrale episcopale deşi alte culte
din zonă au reuşit acest lucru cu multă uşurinţă.
Dl. Judecător Gheorghe Ciulei, făcând un scurt istoric al Episcopiei
Caransebeşului, arată că reactivarea acesteia constituie un act de drep
tate istorică, în numele membrilor Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei
Timişoarei şi Caransebeşului pe care-i reprezintă în acest for central
bisericesc, adresează călduroasa rugăminte distinşilor membri ai Adu
nării Naţionale Bisericeşti de a fi de acord cu reactivarea Episcopiei
Caransebeşului, în care scop face o trecere în revistă a unor iluştri
ierarhi care au păstorit în această eparhie.
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
semnalează, în intervenţia sa, situaţia gravă în care se află majoritatea
monumentelor bisericeşti şi propune spre aprobare Adunării Naţionale
Bisericeşti un proiect de Apel adresat Preşedinţiei, Parlamentului şi
Guvernului României pentru luarea de măsuri urgente şi concrete pri
vind sprijinirea efectivă a lucrărilor de restaurare şi conservare a acestor
monumente istorice bisericeşti, adevărata carte de vizită a neamului
românesc.
După ce se dă citire proiectului de Apel, Adunarea Naţională Bise
ricească îl aprobă spre a fi înaintat forurilor în drept.
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie al Ardealului, în cuvântul
său, supune informării Adunării Naţionale Bisericeşti prevederile docu
mentului de la Balamand, care, constituie baza reglementării raporturi
lor ortodoxo-catolice şi în cuprinsul căruia nu se vorbeşte de Biserica
greco-catolieă ci de Biserica Catolică de rit bizantin şi de credincioşii
catolici orientali de rit bizantin. în lumina prevederilor acestui docu
ment, înalt Prea Sfinţia Sa evidenţiază că este necesar ca eparhiile să
informeze Cancelaria Sf. Sinod despre toate acţiunile pe care le între
prind credincioşii catolici de rit bizantin, prin grupuri, de presiune, în
parohiile ortodoxe, în vederea elaborării unui material care să fie pus
la dispoziţia forurilor legiuitoare şi celor care cer relaţii despre aceste
aspecte, în scopul lămuririi acestora despre realităţile din teritoriu şi
despre nerespectarea prevederilor documentului de la Balamand de
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către Biserica şi credincioşii catolici orientali de rit bizantin, deşi acest
document a fost semnait şi de aceştia.
In continuare, înalt Prea Sfinţia Sa, revenind asupra emisiunilor
Televiziunii române din ziua de Crăciun, 1993, se asociază antevorbitori
lor săi şi le apreciază ca scandaloase şi ofensatoare la adresa Bisericii
Ortodoxe Române şi a credincioşilor săi.
In legătură cu propunerea de înfiinţare a Episcopiei Covasnei şi
Harghitei, înalt Prea Sfinţia Sa arată că Arhiepiscopia Sibiului prin
Adunarea Eparhială şi-a dat acordul in această problemă şi adresează
rugămintea către Adunarea Naţională Bisericească să aprobe înfiinţarea
acestei eparhii, urmând ca asupra unor detalii privind delimitarea jurisdicţională a acesteia şi a eparhiilor din care se va desprinde teritoriul
noii eparhii să se hotărască statutar de către Sfântul Sinod.
în încheierea dezbaterilor a luat cuvântul Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, preşedintele Adunării, care şi-a exprimat «preţui
rea deosebită pentru deschiderea cu care, membrii acestui for central
bisericesc, ierarhi, preoţi şi mireni, au abordat problemele diverse cu
prinse în vasta lucrare a Bisericii noastre».
Arătând că propunerile ce s-au făcut în cadrul luărilor de cuvânt
dovedesc «preocuparea tuturor pentru aflarea răspunsului celui mai bun
la problemele vieţii noastre bisericeşti», Prea Fericirea Sa relevă «uni
tatea şi solidaritatea în care trebuie să se ia hotărârile de către acest
for central bisericesc, ca manifestare a unităţii ierarhilor, preoţilor şi
credincioşilor care formează un singur trup, Biserica — Trupul tainic
al Mântuitorului Iisus Hristos. Hotărârile acestui organism viu bisericesc
se iau cu responsabilitate, în numele lui Hristos, capul nevăzut al
Bisericii Sale».
Aducând mulţumiri (tuturor membrilor Adunării Naţionale Biseri
ceşti pentru «lucrarea şi contribuţia adusă în cei patru ani ai acestei
legislaturi bisericeşti, care acum se apropie de sfârşit, deoarece în
anul 1994 vor avea loc alegeri pentru înnoirea organelor deliberative
şi executive ale Bisericii la toate nivelurile», Prea Fericirea Sa a asi
gurat pe cei prezenţi ca «în cadrul şedinţelor sale, Consiliul Naţional
Bisericesc a fost exigent cu problemele deficitare care au fost semnalate,
sub toate aspectele». în acest context, Prea Fericirea Sa arată că «o serie
de deficienţe sunt generate şi de dificultăţile create de noutatea unor
lucrări cum ar fi selecţionarea preoţilor pentru armată, penitenciare,
spitale, orfelinate, problemă deloc uşoară dacă se apreciază complexi
tatea şi responsabilitatea acestor activităţi şi necesitatea unei temeinice
pregătiri a celor chemaţi» să le împlinească.
în mod special, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist aduce mul
ţumiri înalt Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi Antonie al Ardealului şi Nicolae
al Banatului pentru înţelegerea, sprijinul şi contribuţia adusă la solu
ţionarea corespunzătoare a cererilor credincioşilor de înfiinţare a Episco
piei Covasnei şi Harghitei şi de reactivare a Episcopiei Caransebeşului.
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în continuare, în urma prezentării referatelor şi propunerilor comi
siilor permanente ale Adunării, a propunerilor ce s-au făcut în cadrul
discuţiilor în plen şi a deliberării acestui for central bisericesc,
în conformitate cu prevederile art. 20 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 59 şi 120 din
Regulamentul organelor centrale şi la propunerea Prea Fericitului
Părinte Preşedinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Adunarea Naţională Bisericească hotărăşte :
— Aprobă reactivarea Episcopiei Caransebeşului, cu reşedinţa în
oraşul Caransebeş, ca sufragană a Mitropoliei Banatului, având
jurisdicţie asupra judeţului Caraş-Severin, cu protopopiatele
Caransebeş, Reşiţa şi Oraviţa, cu toate drepturile avute până
în anul 1948.
— Aprobă ca Arhiepiscopia Timişoarei din care se desprinde
Episcopia Caransebeşului, să aibă ir.,tindere teritorială jurisdicţională asupra judeţului Timiş, cu protopopiatele Timişoara,
Lugoj, Deta şi Făget.
— Aprobă modificarea corespunzătoare a art. 5, par. V din Sta
tutul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române,
la care se va adăuga ca ultim punct «Episcopia Caransebeşului,
cu reşedinţa în oraşul Caransebeş».
— Aprobă, în principiu, hotărârea Adunării Eparhiale a Arhiepis
copiei Sibiului privind înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Har
ghitei şi modificarea corespunzătoare a art. 5, par. III din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române.
— In aplicarea prevederilor art. 1, ăl. 3 din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea
Naţională Bisericească încredinţează Sfântului Sinod problema
organizării Episcopiei Covasnei şi Harghitei, înfiinţată prin
hotărârea de mai sus, urmând a se proceda la stabilirea întin
derilor teritoriale ale Arhiepiscopiei Sibiului şi Episcopiei Alba
Iuliei, implicate în organizarea noii Episcopii a Covasnei şi
Harghitei, la fixarea sediului acesteia şi la soluţionarea celor
lalte probleme privind funcţionarea statutară şi regulamentară
a acesteia.
— Aprobă propunerea de modificare a art. 2 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române prin
introducerea următorului alineat incipient la acest articol: «In
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—

—

—

—

—

România Biserica Ortodoxă Română este Biserica majoritară şi
naţională».
Aprobă Apelul adresat Preşedinţiei României, Parlamentului şi
Guvernului, pentru sprijin in restaurarea şi conservarea monu
mentelor istorice şi de artă bisericească, urmând ca acesta să
se dea publicităţii.
Aprobă adresarea unui protest din partea Patriarhiei Române
către Televiziunea română şi Ministerului Culturii in legătură
cu e.misiunea cu conţinut religios din ziua de 25 decembrie 1993
şi în general, cu spaţiul care se acordă la emisiunile TV aspec
telor vieţii religioase din Biserica Ortodoxă Română.
Aprobă ca în anul 1994 să se comemoreze împlinirea a 200 de
ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Cuvios Paisie de
la Neamţ.
Ia act de activitatea consemnată în, dările de seamă ale Sec
toarelor Administraţiei Patriarhale, Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române — Editură, Tipografie,
Ateliere şi aprobă referatele şi propunerile Comisiilor Perma
nente privind activitatea desfăşurată în anul 1993 şi propunerile
ce s-au făcut pentru anul 1994, de natură administrativă, cul
turală, bugetară şi financiară.
Aprobă componenţa Comisiei pentru semnarea procesului-verbal al lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti, din care vor
face parte : Pr. Prof. Univ. Constantin Galeriu, Pr. Prof. Univ.
Dumitru Popescu, Dl. Prof. Univ. Paul Blidaru şi Dl. Avocat
Mihai Sălcuţan.

Epuizându-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară închisă şedinţa de lucru
a Adunării Naţionale Bisericeşti, cu care se încheie activitatea acestui
for central bisericesc pe perioada 1990— 1994, urmând ca, potrivit pre
vederilor statutare şi regulamentare bisericeşti în cursul acestui an să
se desfăşoare alegerile pentru noile organe deliberative şi executive bise
riceşti, în urma cărora se va constitui noua Adunare Naţională Bisericcastă pentru perioada 1994— 1998.
La încheiere, se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».

PREŞEDINT ELE ADUNĂ RII NAŢIONALE B IS E R IC E Ş T I,
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL B IS E R IC II ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru
din 12— 14 ianuarie 1994

în zilele de 12— 14 ianuarie, 1994, s-au desfăşurat, la reşedinţa
patriarhală din Bucureşti, în urma convocării Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
în mod firesc această şedinţă încheie sesiunea anuală a anului
1S93 şi începe sesiunea anuală a anului 1994.
La începutul şedinţei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a rostit un scurt cuvânt introductiv în care a arătat că «ordinea de zi»
a acestei şedinţe este foarte bogată, cuprinzând probleme de importanţă
deosebită, privind atât activitatea internă cât şi activitatea externă a
Bisericii Ortodoxe Române.
«Ne aflăm după încheierea lucrărilor Consiliului Naţional Biseri
cesc şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti, care au analizat întreaga
activitate bisericească desfăşurată în anul 1993, precum şi după lucră
rile Colegiului Electoral Bisericesc in cadrul cărora a fost ales noul
episcop al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, urmând ca Sfântul Sinod
să examineze canonicitatea alegerii, şi să hotărască în legătură cu pro
punerile care s-au făcut pentru completarea postului de episcop vicar
patriarhal, care a rămas vacant prin alegerea P.S. Nifon Ploieşteanul
ca episcop eparhiot. De asemenea Sfântul Sinod va trebui să se pro
nunţe în legătură cu alegerea ierarhului Mitropoliei ortodoxe române
pentru Germania şi Europa centrală», a spus Prea Fericitul Părinte
Patriarh.
Constatându-se prezenţa statutară, şedinţa se continuă cu citirea
membrilor comisiilor sinodale, care sunt aprobate în forma prezentată,
după care s-a trecut la discutarea ordinii de zi, care este adoptată în
forma prezentată, convenindu-se că dacă mai sunt probleme care, din
diverse motive, n-au fost incluse în ordinea de zi, să fie prezentate şi
discutate în cadrul comisiilor.
După discutarea în comisii a problemelor repartizate, lucrările se
reiau în plen cu prezentarea referatelor Comisiei canonică-juridică şi
pentru disciplină, citite, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
B.O.R. — 16
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Teoctist, de către raportorul acestei comisii, P.S. Episcop Calinic al
Argeşului.
Temei nr. 180/1994 — Proces verbal al Colegiului electoral b ise
ricesc din 11 ianuarie 1994, privind examinarea canonică a alegerii de
episcop al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, cercetând procesul
verbal al Colegiului electoral şi dosarul cauzei, informează Sfântul Sinod
că lucrările pentru alegerea titularului în scaunul vacant de episcop al
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor s-au desfăşurat cu respectarea preve
derilor articolului 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române.
Ţinând seama de rezultatul cercetării şi examinării canonice a
alegerii ;
Pe temeiul prevederilor art. 131 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act, că alegerea P.S. Episcop Nijon Ploieşteanul, vicar
patriarhal, în scaunul vacant de episcop al Sloboziei şi Călă
raşilor s-a făcut cu respectarea disp. art. 130 din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
— Validează şi aprobă alegerea Prea Sfinţitului Episcop Nifon
(Nicolae) Mihăiţă în scaunul de episcop al Episcopiei Sloboziei
şi Călăraşilor, făcută de Colegiul electoral bisericesc în şedinţa
din 11 ianuarie 1992;
— Rezultatul alegerilor va fi comunicat instituţiilor în drept, spre
cele de urmare.
—

Temei nr. 7878/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu procesul-verbal din 16 octombrie 1993 al Adunării eparhiale a Mitro
poliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală, pentru
examinarea alegerii P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul ca arhi
episcop de Berlin şi mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Germania şi Europa centrală.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, examinând întreaga
documentaţie, care a însoţit procesul verbal al Adunării eparhiale a
Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală, a
constatat că a fost respectată procedura generală privind convocarea
Adunării eparhiale, şi că Adunarea eparhială a fost constituită statutar.
în urma discuţiilor care au avut loc în plen, ţinând seama de pre
vederile art. 6 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române în care se arată că «Asistenţa religioasă şi organi
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zarea canonică a diasporei ortodoxe române se asigură de către Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române» şi că Sfântul Sinod, prin hotă
rârea nr. 436/23 ianuarie 1993 a acordat binecuvântarea pentru orga
nizarea şi înfiinţarea unei eparhii în Germania cu titulatura «Mitropolia
Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa Centrală» ;
Având în vedere prevederile art. 129 şi 131 din acelaşi statut care
precizează că «Examinarea şi cercetarea canonică a alegerii ierarhilor
se face de către Sfântul Sinod», că înscăunarea şi instalarea se fac
potrivit datinilor Bisericii Ortodoxe Române şi că la înscăunare se
emite «gramata de instalare» ;
In acord cu prevederile art. 4 din Statutul Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală, potrivit cărora mitropo
litul canonic al acesteia roartă titulatura de «Arhiepiscop ortodox
român de Berlin şi mitropolit pentru Europa centrală» şi că «Mitropo
litul nou ales va fi confirmat din punct de vedere canonic de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— Confirmă primirea documentaţiei privind lucrările Adunării
eparhiale electorale a Mitropoliei ortodoxe române pentru Ger
mania şi Europa centrală;
— Confirmă alegerea P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul ca
arhiepiscop de Berlin şi mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Române pentru Germania şi Europa centrală;
— Aprobă emiterea Gramatei patriarhale de instalarea în funcţie ;
— Patriarhia Ecumenică, Bisericile din Germania şi celelalte Bi
serici cu jurisdicţie în Germania şi Europa centrală vor fi in 
formate despre această alegere. Va fi informat, de asemenea,
şi Guvernul federal al Germaniei.
— Până la instalare, P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul îşi
va continua activitatea în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului.
Temei nr. 231/1994. Propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist pentru alegerea P. cuv. arhimandrit Vincenţiu Grifoni, superio
rul Aşezământului românesc de la Ierusalim în postul rămas vacant de
episcop-vicar patriarhal, prin alegerea P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul
ca episcop al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină constată că reco
mandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist s-a făcut cu res
pectarea prevederilor art. 32 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române şi a art. 135 din Regulamentul orga
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nelor centrale din Patriarhia Română. Ca urmare, procedând la exami
narea canonică a P.Ouv. Arhim. Vincenţiu Grifoni, a constatat că
întruneşte condiţiile canonice prevăzute de art. 129 din Statut pentru
a fi ridicat la treapta arhieriei şi îl propune pentru a fi ales în postul
vacant de episcop-vicar patriarhal, urmând ca asupra titulaturii să
hotărască Sfântul Sinod.
în cadrul discuţiilor purtate s-a propus ca în caz de alegere să
poarte titulatura de «Ploieşteanul».
In urma punerii la vot de către Prea Fericitul Părinte Preşedinte,
P. cuv. Părinte arhimandrit Vincenţiu Grifoni a întrunit unanimitatea
de voturi a membrilor Sfântului Sinod.
Având în vedere recomandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
şi ţinând seama de rezultatul votării ;
Pe temeiul prevederilor art. 131 din Statutul pentru organizarea
si funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de propv.nerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist şi aprobă alegerea Prea cuviosului arhimandrit
Vincenţiu Grifoni în postul vacant de episcop-vicar patriarhal
şi ridicarea la treapta arhieriei, urmând a purta titulatura de
«Ploieşteanul».
— Alegerea se va comunica celor in drept spre a se lua act, pen
tru cele de urmare.
Temei nr. 7920/1993. Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în le
gătură cu alegerile pentru organele deliberative şi executive bisericeşti
centrale, eparhiale şi parohiale, pentru perioada 1994— 1998.
Din referatul respectiv reiese că în cursul anului 1994 expiră man
datul organelor deliberative şi executive din parohiile şi eparhiile din
Patriarhia Română, fiind necesară organizarea de noi alegeri pentru
perioada 1994— 1998.
Având în vedere că în luna martie anul 1994, expiră mandatul
organelor deliberative şi executive din parohii, iar în luna mai 1994,
expiră mandatul organelor deliberative şi executive din eparhii inclusiv
cel al Adunării Naţionale Bisericeşti şi al Consiliului Naţional Biseri
cesc ;
Ţinând seama de procedura regulamentară pentru efectuarea
acestor alegeri, şi de succesiunea în timp a momentelor pentru orga
nizarea alegerilor organelor deliberative şi executive la parohii şi
eparhii ;
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La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— Alegerile pentru organele deliberative şi executive parohiale
se vor desfăşura după următorul calendar :
— Alegerile pentru organele deliberative şi executive în parohiile
din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române vor avea loc dumi
nică 27 februarie, iar acolo unde nu pot avea loc la 27 februa
rie 1994, acestea se vor desfăşura duminică, 6 martie 1994.
— Centrele eparhiale vor emite, în perioada 31 ianuarie — 18 fe
bruarie 1994, ordine circulare pentru convocarea adunărilor
parohiale electorale, în care vor menţiona prevederile regula
mentare în legătură cu procedura alegerilor (art. 8 şi urmă
toarele din Regulamentul organelor deliberative şi executive).
— La 8 zile de la alegeri (6 martie sau 13 martie 1994), vor avea
loc şedinţele de constituire ale consiliilor parohiale (art. 24 din
Regulamentul organelor deliberative şi executive).
— După constituirea consiliilor parohiale se va proceda, de îndată,
la delegarea epitropilor şi se va cere, in termen de 8 zile
(14 martie sau 21 martie 1994), aprobarea acestora de către
protopopi (art. 26 — Regulamentul organelor deliberative şi
excutive), după care, în termen de 3 zile de la confirmare vor
depune jurământul (18 martie sau 24 martie 1994), şi vor lua
în primire, cu inventar, toată averea bisericii (art. 27 Regula
mentul organelor deliberative şi evecutive).
— După constituirea consiliilor parohiale se va proceda la ale
gerea comitetelor de pangar, care vor fi aprobate de protopopi.
— In termen de 8 zile de la constituirea consiliilor parohiale (18
sau 24 martie 1994), va avea loc constituirea comitetelor
parohiale (art. 25 Reg. org. deliberative şi executive).
—■Până la sfârşitul lunii martie 1994, parohiile vor comunica
proioieriilor componenţa noilor organe parohiale, în vederea
confirmării lor de către consiliile eparhiale (art. 123, Ut. «m»,
Regulamentul organelor deliberative şi executive).
— Aprobă ca alegerile pentru organele deliberative şi executive
eparhiale şi centrale bisericeşti să se desfăşoare după urmă
torul calendar:
Alegerile membrilor clerici şi mireni în adunările eparhiale din
cuprinsul Patriarhiei Române, vor avea loc joi, 12 mai 1994.
— în acest scop, Centrele eparhiale vor proceda, în cursul lunii
aprilie 1994, la delimitarea de către Consiliile eparhiale a cir
cumscripţiilor teritoriale şi la fixarea preşedinţilor de colegii
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La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— Alegerile pentru organele deliberative şi executive parohiale
se vor desfăşura după următorul calendar :
— Alegerile pentru organele deliberative şi executive in parohiile
din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române vor avea loc dumi
nică 27 februarie, iar acolo unde nu pot avea loc la 27 februa
rie 1994, acestea se vor desfăşura duminică, 6 martie 1994.
— Centrele eparhiale vor emite, in perioada 31 ianuarie — 18 fe
bruarie 1994, ordine circulare pentru convocarea adunărilor
parohiale electorale, in care vor menţiona prevederile regula
mentare în legătură cu procedura alegerilor (art. 8 şi urmă
toarele din Regulamentul organelor deliberative şi executive).
— La 8 zile de la alegeri (6 martie sau 13 martie 1994), vor avea
loc şedinţele de constituire ale consiliilor parohiale (art. 24 din
Regulamentul organelor deliberative şi executive).
— După constituirea consiliilor parohiale se va proceda, de îndată,
la delegarea epitropilor şi se va cere, în termen de 8 zile
(14 martie sau 21 martie 1994), aprobarea acestora de către
protopopi (art. 26 — Regulamentul organelor deliberative şi
excutive), după care, în termen de 3 zile de la confirmare vor
depune jurământul (18 martie sau 24 martie 1994), şi vor lua
în primire, cu inventar, toată averea bisericii (art. 27 Regula
mentul organelor deliberative şi evecutive).
— După constituirea consiliilor parohiale se va proceda la ale
gerea comitetelor de pangar, care vor fi aprobate de protopopi.
— în termen de 8 zile de la constituirea consiliilor parohiale (18
sau 24 martie 1994), va avea loc constituirea comitetelor
po.rohiale (art. 25 Reg. org. deliberative şi executive).
— Pclnă la sfârşitul lunii martie 1994, parohiile vor comunica
protoieriilor componenţa noilor organe parohiale, în vederea
confirmării lor de către consiliile eparhiale (art. 123, Ut. «m»,
Regulamentul organelor deliberative şi executive).
— Aprobă ca alegerile pentru organele deliberative şi executive
eparhiale şi centrale bisericeşti să se desfăşoare după urmă
torul calendar :
Alegerile membrilor clerici şi mireni în adunările eparhiale din
cuprinsul Patriarhiei Române, vor avea loc joi, 12 mai 1994.
— în acest scop, Centrele eparhiale vor proceda, în cursul lunii
aprilie 1994, la delimitarea de către Consiliile eparhiale a cir
cumscripţiilor teritoriale şi la fixarea preşedinţilor de colegii
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(art. 65—66, Regulamentul organelor deliberative şi executive).
între 28—31 martie 1994, se va emite Decizia patriarhală pen
tru fixarea datei alegerilor de membri în organele eparhiale
(art. 70, Regulamentul organelor deliberative şi executive). Pe
baza acestei decizii, Centrele eparhiale vor emite, cu 20 de zile
înainte de 2 mai 1994, un ordin circular în care vor cumunica :
delimitarea circumscripţiilor, numele delegaţilor eparhiali, data
şi locul alegerilor, precum şi modalitatea desfăşurării lor
(art. 68, Regulamentul organelor deliberative şi executive).
între 13—20 mai 1994 se vor depune eventualele contestaţii
pentru soluţionare (art. 92, Regulamentul organelor delibera
tive şi executive).
între 20—31 mai 1994, eparhiile vor organiza constituirea
Adunărilor eparhiale şi vor solicita, la Cancelaria Sf. Sinod
confirmarea alegerilor eparhiale.
între 1—6 iunie 1994 se va emite Decizia patriarhală de con
firmare a noilor Adunări eparhiale alese (art. 142 din Regula
mentul organelor deliberative şi executive).
După constituirea Adunărilor eparhiale se vor comunica, la
Cancelaria Sf. Sinod, numele membrilor delegaţi pentru Adu
narea Naţională Bisericească.
Zilele de marţi 14 iunie sau miercuri 15 iunie 1994, vor fi re
zervate pentru constituirea Adunării Naţionale Bisericeşti.

In continuare, raportorul comisiei prezintă referatele privind pro
punerile de acordarea statului de arhimandrit unui număr de zece
ieromonahi-protosingheli din diverse eparhii, la propunerea chiriarhilor
respectivi.
Ţinând seama de aceste recomandări şi la propunerea comisiei,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se acordă titlul de arhimandrit următorilor ieromonahi-pro
tosingheli : P. cuv. Clement Popescu, Damian Bogdan, Dorotei
Tudorache, Galaction Stângă, Ieronim Creţu, Lavrentie Gâţă
şi Pimen Georgescu din Arhiepiscopia Bucureştilor, Ghenadie
Şerban şi Vasile Miron din Episcopia Romanului şi Huşilor şi
Ioan Sălăjan din Arhiepiscopia Craiovei.
Temei nr. 240/1994 — Propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de a se atribui Prea Sfinţitului Episcop Roman Ialomiţeanul,
vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, titulatura de «l'lfoveanul».
Ţinând seama că art. 104, al. 2 din «Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române» prevede că : «Episcopii-vicari şi arhiereii-vicari vor purta, cu aprobarea Sfântului Sinod, titula
turi legate de eparhiile respective»
;
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— Având în vedere schimbările administrativ-teritoriale interve
nite în structura Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, respectiv prin
înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ;
Ţinând seama de prevederile statutare menţionate, la propunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Prea Sfinţitului Episcop Roman, vicarul Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, va purta titulatura «Ilfoveanul».
Temei nr. 6785/1993 — Adresa nr. 175/1993 a î.P.S. Mitropolit Petru
al Basarabiei privind hirotonirea, a doua oară, de către I.P.S. Arhi
episcop Vladimir a unor preoţi care au aparţinut de I.P.S. Mitropolit
Petru.
în cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod, pe baza re
feratului comisiei, s-a relevat faptul că, mitropolitul Vladimir şi epis
copul Vichentie au încălcat grav sfintele canoane, sfidând pur şi simplu
disciplina canonică şi bisericească, iar pe de altă parte, cei doi ierarhi
continuă să ducă o propagandă antiromânească pe tot cuprinsul Re
publicii Moldova, ceea ce creează o mare discordie între fraţii români de
aceeaşi credinţă.
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei canonicăjuridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— îşi exprimă regretul faţă de gestul I.P.S. Mitropolit Vladimir şi
al P.S. Episcop Vichentie şi dezaprobă actele necavMnice de rehirotonire a preoţilor Ţâuleanu Leov.id şi Eşanu Dumitru.
— Această poziţie a Sfântului Sinod va fi comunicată Patriarhiei
Moscovei într-un document mai larg, care va cuprinde şi alte
nemulţumiri ale Patriarhiei Române, referitoare la situaţia re
laţiilor canonice cu Mitropolia Basarabiei.
Temei nr. 179/1994 — Hotărârea Adunării Naţionale Bisericeşti în
legătură cu propunerea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului
pentru înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
în plenul şedinţei Sfântului Sinod au avut loc ample discuţii referi
toare la respectiva hotărâre a Adunării Naţionale Bisericeşti, coroborată
şi cu o propunere a Ligii tineretului creştin ortodox român din Braşov
privind înfiinţarea unei episcopii în acest oraş, i'ormulându-se mai multe
variante în acest sens.
Ca urmare, plenul Sfântului Sinod hotărăşte amânarea rezolvării
acestei probleme până la primirea şi analizarea punctelor de vedere ale
factorilor de decizie ai Arhiepiscopiei Sibiului şi ai Episcopiei AlbaIuliei, de care depinde rezolvarea problemelor în cauză.
Temei nr. 3960/1993 — Grupaj tematic cu propuneri desprinse din
scrisorile şi sesizările primite la Cancelaria Sf. Sinod în perioada 1 ia
nuarie — 31 decembrie 1993.
în urma examinării acestor propuneri şi sesizări cuprinzând o va
riată problematică, Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină con
sideră că multe din aceste propuneri şi-au găsit deja soluţionarea prin
grija organelor bisericeşti şi a chiriarhilor eparhiilor, iar altele se află
în curs de soluţionare.
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După discuţiile purtate şi la propunerea Comisiei canonică-juridică
şi pentru discipldnă, Sf. Sinod hotărăşte :
— Se ia act de grupajul tematic de propuneri extrase din scrisorile
şi sesizările primite la Patriarhia Română în perioada 1 ianua
rie — 31 decembrie 1993, cu menţiunea că multe dintre ele
sunt deja soluţionate pe plan general bisericesc sau pe plan
eparhial.
— Se aprobă propunerea de cinstire deosebită a Sf. Apostol Andrei
prin înscrierea, cu roşu, în calendarul ortodox român a zilei
de 30 noiembrie.
Joi, 13 ianuarie ora 9,00, la reluarea lucrărilor, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist invită pe P.S. Episcop Andrei al Alba Iuliei, ra
portorul Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri,
să prezinte referatele asupra lucrărilor repartizate comisiei, după cum
urmează :
Temei nr. 7050,1993 — a. Itinerarul pastoral al Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist şi itinerariile pastorale ale membrilor Sfântu
lui Sinod pe anul 1993 şi
b.
Dările de seamă ale centrelor eparhiale privind activitatea pastoral-misionară desfăşurată în anul 1993.
Referatul Cancelariei Sfântului Sinod prezintă pe larg, sistematic şi
pe capitole, activitatea rezultată din exercitarea întreitei slujiri-învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare-consemnată în dările de seamă ale
centrelor eparhiale asupra activităţii pastoral-misionare din anul 1993
şi în itinerariile pastorale ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
II. PP. SS. Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, PP. SS. Episcopi, PP. SS. Episcopi-vîcari patriarhali şi PP. SS. Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari.
în urma examinării itinerariilor pastorale ale membrilor Sfântului
Sinod şi a dărilor de seamă ale centrelor eparhiale privind activitatea
desfăşurată în anul care s-a încheiat, a discuţiilor care au avut loc şi
la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru m ă
năstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de activitatea consemnată în itinerariile pastorale ale
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, ale tuturor ierarhi
lor din Patriarhia Română, precum şi în dările de seamă pri
vind lucrarea pastoral-misionară şi de teren şi aduce mulţumiri
membrilor Sfântului Sinod pentru modul în care au îndrumat
viaţa religioasă din eparhii.
— Recomandă membrilor Sfântului Sinod să efectueze cât mai
frecvent vizite pe teren, îndrumând preoţii să ţină bisericile
curate şi să slujească în toate duminicile şi sărbătorile Sf. Li
turghie, iar în ajun, şi pe cât posibil şi în celelalte zile, să se
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oficieze vecernia, iar în duminici şi in sărbători la oficierea ve
cerniei să se ţină un cuvânt de învăţătură.
Recomandă de asemenea, să se intensifice activitatea misionară,
pentru preîntâmpinarea prozelitismului uniat şi sectar, mai ales
în Transilvania, dar şi în restul ţării.
Să se acorde, în continuare, îndrumarea necesară desfăşurării
activităţii Oastei Domnului, pentru a se stăvili diviziunile şi
alunecarea spre neoprotestantism a unor grupări dizidente din
rândurile acestei asociaţii.
Preoţii vor fi îndrumaţi să acorde atenţia necesară activităţii
desfăşurate de gruparea stilistă care creează dezbinări între
ortodocşii din parohii.
Recomandă ca centrele eparhiale din Transilvania să informeze
Cancelaria Sfântului Sinod despre stadiul relaţiilor şi dialogului
cu Biserica catolică orientală de rit bizantin, pentru a se putea
răspunde la atacurile pe care aceasta le iniţiază la adresa Bi
sericii Ortodoxe Române până la forurile legislative ale ţării.
în mod obligatoriu, fiecare parohie va afişa programul slujbe
lor religioase.

Temei nr. 7056/1993 — Proiectul pastoralei Sfântului Sinod privind
colecta pentru Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei pe
anul 1994.
în urma examinării proiectului şi a îmbunătăţirilor aduse, precum
şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi mănăstiri
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă textul pastoralei Sfântului Sinod privind colecta pen
tru Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei a anului
1994,
în, forma definitivată de către Sfântul Sinod;
— Sectorul II al Administraţiei Patriarhale este îndatorat cu mă
surile de tipărire şi trimitere a acestei pastorale către toate
eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române, împreună cu in
strucţiunile stabilite de Sfântul Sinod în această privinţă în
anii precedenţi.
Temei nr. 8702.1993 — Referatul P.C. Preot Constantin Pârvu, vi
car administrativ, privind data serbării Sfintelor Paşti în anul 1995.
Din referatul respectiv reiese că, în anul 1995, Sfintele Paşti se
vor sărbători la data de 23 aprilie.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act că, în anul 1995, Sfintele Paşti se sărbătoresc la
23 aprilie ;
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— P.C. Pr. Constantin Părvu, vicar administrativ va întocmi in
tegral calendarul pe anul 1995 spre a fi aplicat unitar în toate
eparhiile ;
— La întocmirea calendarului se va ţine seama ca săptămâna să
înceapă cu ziua de duminică.
— Sfântul Apostol Andrei va fi înscris cu roşu în calendar, pentru
a se sublinia cinstirea lui deosebită în. Biserica Ortodoxă
Română.
Temei nr. 747311993 — Adresa I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatu
lui nr. 2423/1993 în legătură cuconvorbirile purtate la Arad de către
comisia specială aprobată de Sf. Sinod prin hotărârea nr. 5683/1993 cu
membrii grupării dizidente «Oastea Domnului» de la Simeria.
Constatându-se rezultatele pozitive ale consfătuirii de la Arad cu
reprezentanţii grupărilor «Oastea Domnului», la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri şi în urma dis
cuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act, cu mulţumiri, de informarea scrisă a I.P.S. Mitropolit
Nicolae al Banatului cu privire la convorbirile purtate cu re
prezentanţii Oastei Domnului la Arad, şi-i adresează rugămin
tea ca, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei sinodale spe
ciale, săcontinue convorbirile cu grupul dizident al Oastei
Domnului de la Cluj-Napoca, punăndu-se pentru aceasta de
acord cu I.P.S. Arhiepiscop Bartolomcu al Clujului.
— Sfântul Sinod se va îngriji ca, după plecarea P.S. Episcop-vicar
Serafim Făgărăşan.ul în Germania, să indice un alt ierarh care
să îndrume activitatea Oastei Domnului.
Temei nr. 72:1994 — Hotărârea Consiliului naţional bisericesc în
legătură cu preluarea de către Patriarhia Română a revistei «Chemarea
credinţei», ca supliment lunar al periodicului central «Vestitorul Orto
doxiei».
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Aprobă ca revista «Chemarea credinţei» să fie adoptată ca su
pliment lunar al publicaţiei «Vestitorul Ortodoxiei», a cărei
editură va îndruma şi grupul de redacţie al acestuia, până la
găsirea unei alte formule.
— Recomandă tuturor parohiilor să facă abonament la revista
«Chemarea credinţei» ca şi pentru revistele bisericeşti, costul
abonamentului fiind de 3.000 lei, iar revista fiind expediată
odată cu abonamentul la revistele teologice.
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— Dat find faptul că este destinată copiilor, părinţilor, educatori
lor, pe lângă abonament se vor trimite fiecărei eparhii, prin în
ţelegere, circa 500 exemplare pentru a se testa puterea de di
fuzare a revistei.
— Dat fiind faptul că membrii Sfântului Sinod semnalează pri
mirea cu întârziere după 1990 a revistelor centrale, eparhiale
şi a volumelor din colecţia «Părinţi şi scriitori bisericeşti», In
stitutul Biblic, Tipografia şi Editurile eparhiale vor lua măsu
rile necesare pentru trimiterea acestora cu regularitate la
abonaţi.
în legătură ou problema tipăriturilor, în general, membrii Sfântului
Sinod, iau în discuţie problema difuzării acestora dintr-o eparhie în
alta, în raport cu prevederile Legii 107/1992 şi cu drepturile Institutului
Biblic şi de Misiune.
în urma discuţiilor purtate şi la dorinţa exprimată de ierarhi, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
—■Pentru difuzarea publicaţiilor eparhiale, editurile se pot adresa
direct protopopiatelor, inclusiv celorlalte centre eparhiale, în
această situaţie rabatul revenind protopopiatului sau centrului
respectiv de difuzare.
— Fiecare editură eparhială este liberă să se adreseze librăriilor
pentru difuzarea publicaţiilor pe care le editează în condiţiile
stabilite de lege.
Temei nr. 157/1994 — Solicitarea Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ar
dealului pentru acordul Sfântului Sinod ca trei monahii să acorde asis
tenţă socială şi religioasă copiilor străzii, în majoritate ortodocşi, din
aşezământul patronat de catolicul dizident Dom Demidoff, în localitatea
Cincu, judeţul Braşov.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Cele trei călugăriţe ortodoxe, care acordă asistenţă religioasă
şi educaţie religioasă din aşezământul «Dom Demidoff», vor
face misiune ortodoxă în mijlocul copiilor respectivi, ele însele
depinzând de mănăstirea Boholţ şi rămânând la Cincu atâta
vreme cât le va îngădui Centrul eparhial. Pe perioada şederii
la Cincu, maicile respective vor fi sub oblăduirea duhovnicească
a stareţului de la Sâmbăta.
Temei nr. 233/1994 — Propunerile unui grup de studenţi, intelec
tuali, preoţi, profesori de teologie şi stareţi de mănăstiri privind promo
varea de măsuri împotriva avortului, pornografiei şi prozelitismului de
diferite nuanţe.
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In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mânăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se va întocmi o intervenţie care va fi adresată celor două Ca
mere ale Parlamentului prin care să se sublinieze gravitatea
acestor stări de lucru pentru viaţa morală şi pentru sănătatea
poporului român.
— Semnatarii memoriului vor fi sfătuiţi să ia atitudine în presă
pentru a influenţa pozitiv opinia publică.
— Preoţii vor fi sfătuiţi ca, în calitatea lor de părinţi duhovni
ceşti, să-şi determine credincioşii să nu comită aceste păcate.
în continuare au fosit prezentate referatele privind propunerile de
înfiinţare a unor mânăstiri :
Temei nr. 198/1994 — Episcopia Dunării de Jos propune reactivarea
mănăstirii «Sfinţii Arhangheli», din municipiul Galaţi, cu destinaţia
pentru călugări şi
Temei nr. 228/1994 — prin care Episcopia Maramureşului şi Sătmarului propune înfiinţarea sau, respectiv, reînfiinţarea următoarelor
aşezăminte monahale :
1. Mănăstirea «Acoperământul Maicii Domnului» — Boiereni,
jud. Maramureş, cu destinaţia pentru călugări;
2. Mănăstirea «Sf. Ilie Proorocul» — Coroieni, jud. Maramureş,
cu destinaţia pentru călugări;
3. Mănăstirea «Izvorul Tămăduirii» — Măriuş, jud. Satu Mare,
cu destinaţia pentru călugări;
4. Mănăstirea «Sf. loan Botezătorul» — Scărişoara Nouă, jud.
Satu Mare, cu destinaţia pentru călugări;
5. Mănăstirea «învierea Domnului» — Habra-Groşi, jud. Mara
mureş, cu destinaţia pentru călugări;
6. Mănăstirea «S/. Treime» — Suciu de Sus, jud. Maramureş, cu
destinaţia pentru călugăriţe ;
7. Mănăstirea «Naşterea Domnului» — Văleni, jud. Maramureş,
cu destinaţia pentru călugăriţe ;
8. Mănăstirea «Soborul Sf. 12 Apostoli» — Bârsana, jud. Mara
mureş (pe locul fostei Episcopii Ortodoxe a Maramureşului), cu
destinaţia pentru călugăriţe ;
9. Mănăstirea «înălţarea Sf. Cruci» — Dumbrava, jud. Maramu
reş, cu destinaţia pentru călugări;
10. Mănăstirea «Maica Domnului — Portăriţa», Prilog, jud. SatuMare, cu destinaţia pen.tru călugări;
11. Mănăstirea «Sf. Iosif Mărturisitorul» — Săpănţa, jud. Mara
mureş, cu destinaţia pentru călugări.
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La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod aprobă propunerile făcute pentru reactivarea,
reînfiinţarea sau, după caz, înfiinţarea mănăstirilor menţionate.
Temei nr. 156/1994 — Scrisoarea Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caran
sebeşului nr. 2964B/30 decembrie 1993 privind propunerea de revizuire
a statutelor de organizare şi funcţionare a unor asociaţii creştine orto
doxe, aprobate de Sf. Sinod.
Din adresa respectivă reiese că Sfântul Sinod, după anul 1989 a
aprobat înfiinţarea şi statutele asociaţiilor : Asociaţia «Oastea Domnu
lui», Liga tineretului ortodox român, Asociaţia studenţilor creştin-ortoclocşi din România, Societatea naţională a femeilor ortodoxe din România
şi Frăţia ortodoxă, Statute, care, acum, au nevoie de îmbunătăţiri şi
amendamente, deoarece din cuprinsul acestora nu rezultă cu claritate
modul de organizare şi funcţionare a acestor organizaţii, dacă au o orga
nizare unitară pe întreaga ţară, care sunt forurile de conducere centrale,
cum sunt alese, care sunt raporturile filialelor din teritoriu cu condu
cerea centrală etc.
în cadrul discuţiilor purtate s-a apreciat că aceste asociaţii biseri
ceşti reprezintă un real sprijin din partea mirenilor în activitatea Bise
ricii şi, deci, este necesară clarificarea unor aspecte oa cele enumerate,
urmând ca modificările ce se vor aduce statutelor existente să fie apro
bate de Sf. Sinod.
în urma discuţiilor purtate şi a opiniilor exprimate, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Membrii Sfântului Sinod, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei, P. S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul şi
P. S. Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, cu responsabilităţi pri
vind îndrumarea asociaţiilor de credincioşi, credincioase şi de
tineret, de acord cu asociaţiile respective, vor semnala nece
sitatea amendării statutelor lor, eventualele propuneri înaintându-le Sfântului Sinod ;
— La Cancelaria Sfântului Sinod, se va institui, o comisie care va
studia propunerile ce se vor face, pentru a le prezenta Sfântu
lui Sinod;
— Spicuiri din. dările de seamă ale acestor asociaţii privind acti
vitatea lor, se vor publica în «Vestitorul Ortodoxiei».
Temei nr. 203/1994 — Rapoartele de activitate pe anul 1993 ale
Ligii tineretului ortodox român şi Asociaţiei studenţilor creştini orto
docşi din România.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţa religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu binecuvântare de activitatea desfăşurată de tinerii
ortodocşi români în cadrul organizaţiilor creştine de tineret,
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Liga tineretului ortodox român şi Asociaţia studenţilor creştini
ortodocşi din România ;
— Recomandă II.PP.SS. şi PP.SS. ierarhi să le îndrume în conti
nuare activitatea şi să-i încurajeze în râvna pe care o manifestă
pentru misiunea Bisericii.
Temei nr. 280/1994 — Scrisoarea UNICEF, din 10 ianuarie 1994,
prin care solicită organizarea unei colecte în cadrul unităţilor bisericeşti
din Patriarhia Română, în ultima decadă a lunii ianuarie, pentru aju
torarea copiilor din fosta Iugoslavie.
Având în vedere scopul umanitar pentru care se solicită organi
zarea acestei colecte şi solidaritatea creştină care trebuie să se manifeste
faţă de cei care sunt în suferinţe şi necazuri.
In acord cu toţi ierarhii Bisericii noastre, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se aprobă organizarea unei colecte în toate bisericile şi mănăsti
rile din Patriarhia Română, destinată ajutorării copiilor din
fosta Iugoslavie ;
— Sumele colectate■vor fi depuse la protopopiate pentru a fi tri
mise centrelor eparhiale, spre a fi transmise în, contul UNICEF',
urmând a fi informată şi Cancelaria Sfântului Sinod despre
rezultate.
în continuarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe P. S. Arhiereu Casian Gălăţeanul, raportorul Comisiei învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, să prezinte referatele
asupra problemelor încredinţate, spre studiere, comisiei.
Temei nr. 7050/1993 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu subiectele pentru conferinţele preoţeşti semestriale din
anul 1993.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţământu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
1. Aprobă următoarele măsuri privind metodologia conferinţelor
preoţeşti, menite îmbunătăţirii acestora :
— Tematica conferinţelor să fie publicată din timp, cu planul şi
bibliografia adecvate, prin sectorul cultural eparhial sub îndru
marea ierarhului ;
— în vederea aprofundării duhovniceşti a vieţii bisericeşti, este
necesar ca întrunirile preoţeşti să înceapă cu Sfânta Liturghie
şi cu predică;
— Este de dorit ca aceste teme să fie analizate mai întâi îr.. cercu
rile pastorale preoţeşti;
— Selectarea celor mai bune referate întocmite de preoţi, spre
a fi publicate în presa bisericească eparhială.
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2. Aprobă ca în conferinţele clerului din anul 1994 să se trateze
următoarele teme :
Pentru luna iunie :
— Familia creştină şi rolul ei în societatea de azi.
Pentru luna noiembrie :
— Atitudinea Bisericii faţă de fenomene care ameninţă unitatea
bisericească şi naţională.
Temei nr. 3786/1993 — Stabilirea disciplinelor examenului de licenţă
la profilul Teologie pastorală şi, în perspectivă, la celelalte profiluri
(Teologie-litere, Teologie-asistenţă socială şi Teologie-patrimoniu).
La propunerea Comisiei şi în urma discuţiilor purtate, Sfântul Sinod
h o tă ră ş te :

ţ

— La Facultatea de teologie ortodoxă, profilul Teologie pastorală,
examenul va consta din :
1. Teologie dogmatică (cu fundamentare biblică);
2. Istorie bisericească (I.B.U. şi I.B.O.R.) ;
3. Teologie proxtică (Liturgică, Pastorală, Drept bisericesc şi Omiletică-Catehetică);
4. Susţinerea proiectului (lucrării de diplomă).
Pentru fiecare probă a examenului de licenţă, mai puţin susţi
nerea proiectului, să se elaboreze tematici cuprinzând câte
20 de subiecte de sinteză din disciplinele secţiei respective, cu
relevanţă misionar-pastorală.
Examenul de licenţă, temaiicile şi bibliografia probelor acestuia
să aibă caracter unitar pentru facultăţile de teologie ortodoxă —
profilul Teologie-pastorală.
— Se vor face demersurile de rigoare la ministerul învăţământului,
pentru acord, privind acest mod de organizare a examenului
de licenţă în facultăţile de teologie pastorală, începând cu anul
1993— 1994.
— In perspectiva organizării examenului de licenţă la facultăţile
de teologie cu profil : Litere, Asistenţă socială şi Patrimoniu
cultural, se va avea in vedere ca Dogmatica şi Istoria Bisericii
Române să fie luate în, considerare ca discipline de bază şi spe
cialitate teologică, la care ministerul învăţământului să adauge
disciplinele de profil, asupra cărora se va conveni.

Temei nr. 8700/1993 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu organizarea, în anul 1994, a seriei a 79-a a Cursurilor pas
torale şi de educaţie moral-religioasă a clerului.
în urma examinării problemei respective de către Comisia învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, s-a propus ca seria
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a 79-a a cursurilor pastorale şi de educaţie religioasă să poarte denu
mirea de Cursuri pastorale şi de metodologie didactică; cursurile să fie
organizate tot în şapte centre de învăţământ superior teologic şi seminarial, iar programa analitică a acestora să fie tot cea predată la seria
78-a din anul 1993.
Urmare discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţământu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se aprobă organizarea în anul 1994 a seriei a 79-a de cursuri
pastorale şi de metodologie didactică în şapte centre de învăţă
mânt teologic, cu un efectiv de 700 de preoţi şi diaconi;
— Se aprobă ca la seria a 79-a a Cursurilor pastorale şi de meto
dologie didactică să se utilizeze aceleaşi teme din programa
analitică din anul 1993, grupate pe cele trei mari probleme,
aşa cum a fost aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod nr.
343/22 ianuarie 1993 ;
— -Să se menţină in vigoare metodologia de examinare şi corectare
a lucrărilor, de calculare a mediei, de constituire a comisiilor de
examinare aşa cum s-a aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod
nr. 7284/4 septembrie 1991.
— Perioada de desfăşurare a seriei a 79-a a cursurilor pastorale
şi de educaţie religioasă să fie 1—15 iulie 1994.
— Centrele eparhiale vor lua măsurile necesare pentru a urmări
participarea preoţilor programaţi la cursuri, aceia care nu vor
da curs, urmând să suporte rigorile -prevederilor regulamentu
lui (art. 43 din Regulamentul pentru numiri şi transferări).
— Se va solicita facultăţilor de teologie o mai mare exigenţă in
notarea examenelor de la cursuri dar şi participarea efectivă a
preoţilor la programul stabilit.
Temei nr. 7814/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu stabilirea cifrei de şcolarizare în instituţiile de învăţământ teologic
pentru anul de învăţământ 1994— 1995 (Facultăţi de teologie, Seminarii
teologice liceale şi Şcoli postliceale).
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Se aprobă planul de şcolarizare pentru anul I, 1994—1995, în
instituţiile de învăţământ teologic liceal, postliceal şi univer
sitar, şi prin aceasta inclusiv reţeaua de şcolarizare.
(In procesul verbal sunt reproduse cifrele de şcolarizare apro
bate, pentru toate tipurile de şcoli teologice).
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— Se va interveni la ministerul învăţământului pentru aprobarea
planurilor de şcolarizare ale învăţământului teologic pentru
anul 1994— 1995.
Temei nr. 7928, 8486/1993 şi 227/1994 — Propunerile Arhiepiscopiei
Craiovei (7928,1993), Arhiepiscopiei Timişoarei (8486/1993) şi Episcopiei
Oradiei (227/1994) pentru înfiinţarea în cadrul facultăţilor de teologie
din Universităţile Craiovei, Timişoara Vest şi Oradea a specializării
Teologiei-asistenţă socială, începând cu anul universitar
1994— 1993.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţământu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se aprobă înfiinţarea, în cadrul facultăţilor de teologie ortodoxă
a Universităţilor din Craiova, Timişoara-Vest şi Oradea, înce
pând cu anul universitar 1994— 1995, a profilului Teologieasistenţă socială, stabilindu-se şi cifrele de şcolarizare ;
— Se va interveni la ministerul învăţământului pentru înscrierea
în reţeaua de şcolarizare a profilurilor respective şi a numărului
de locuri solicitat începând cu anul universitar 1S94—1995.
Temei nr. 229/1994 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 5321/1993
cu propunerea de înfiinţare a Şcolii postliceaie teologice-s-anitare, cu
3 clase de profil, în municipiul Iaşi şi a unor grădiniţe cu orar pre
lungit, sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Iaşilor in oraşele :
laşi, Botoşani, Paşcani, Hârlău, Tg. Neamţ şi Piatra Neamţ,
Având în vedere cu pentru înfiinţarea acestor şcoli există acordul
inspectoratelor şcolare Iaşi şi Neamţ cât şi acordul Grupului şcolar
sanitar Iaşi,
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, S.antul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Şcolii postliceaie teologice-sanitare din muri.
Iaşi cu 5 clase de profil, (asistent generalist, pediatrie, soci.t',
farmacie şi dietetician), începând cu anul de învăţământ 1994—
1995, cu cifra de şcolarizare de 25 elevi pentru fiecare pro)i:,
urmând a se organiza şi funcţiona în ceea ce priveşte discipli
nele de specialitate teologică, potrivit hotărârii Sinodului Per
manent nr. 1335/13 martie 1993.
— Aprobă înfiinţarea grădiniţelor cu orar prelungit sub patronajul
spiritual al Arhiepiscopiei Iaşilor în Iaşi, Botoşani, Hârlău,
Tg. Neamţ şi Piatra Neamţ, urmând ca pentru organizarea şi
funcţionarea acestora să se încheie un protocol adecvat într.
ministerul învăţământului, Secretariatul de Stat pentru CuUe
şi Patriarhia Română.
— Şi alte centre eparhiale din ţară sau unităţi bisericeşti din ţară
unde sunt posibilităţi vor putea proceda în mod similar.
B.O.R. — 17
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Se va interveni la ministerul Învăţământului pentru înscrierea
acestor unităţi şcolare în reţelele sale de învăţământ.

Temei nr. 230/1994 — Solicitarea Arhiepiscopiei Târgoviştei pen
tru înfiinţarea în oraşul Câmpulung-Muscel a Şcolii postliceale de cân
tăreţi bisericeşti şi învăţători.
După discuţiile purtate având în vedere şi propunerile Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
—

—

Aprobă înfiinţarea Şcolii postliceale de cântăreţi bisericeşci-îdvăţători în oraşul Câmpulung-Muscel, începând cu cinul de
învăţământ 1994— 1995 şi cifra de şcolarizare de 30 elevi pro
pusă pentru anul I, urmând a se organiza şi funcţiona în ce
priveşte disciplinele de specialitate teologică, potrivit hoiO.rdrii
Sinodului Permanent nr. 1335/13 martie 1992.
Se va interveni la ministerul învăţământului pentru înscrierea
acestei şcoli în reţeaua preuniversitară de stat cu cifra de şco
larizare propusă.

Temei nr. 168/1994 — Adresa Episcopiei Aradului nr. 20/1004 cu
propunerea de înfiinţare a următoarelor instituţii de învăţământ prouniversitar, începând cu anul şcolar 1994— 1995 : Seminarul teologic
liceal ortodox la Arad ; Şcoala postliceală teologică-sanitară la Arad ;
Clasa liceală cu profil fllologie-teologie ortodoxă în cadrul Şcolii nor
male «Sabin Drăgoi» din Deva.
Având în vedere motivele prezentate privind necesitatea pregătirii
da cadre clericale şi pentru învăţământul religios, precum şi cerinţele
de ordin misionar, pastoral şi social, invocate de centrul eparhial ;
Ţinând seama că inspectoratele şcolare judeţene Arad şi Hune
doara şi-au exprimat în scris acordul pentru înfiinţarea acestor şcoli,
iar, în plus, Direcţia sanitară a judeţului Arad a încuviinţat crearea
Şcolii postliceale teologice-sanitare din localitate, existând totodată şi
condiţiile necesare şcolarizării (spaţiu de învăţământ şi cazare, cantină,
cadre didactice) ;
Ţinând seama de normele legale existente în domeniu ;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc Sfântul Sinod hotărăşte :
—

Aprobă înfiinţarea Seminarului teologic liceal ortodox la Arad ,
cu 30 elevi, a Şcolii postliceale teologice-sanitare la Arad, cu
30 de locuri şi a clasei de Filologie-teologie ortodoxă în cadrul
Şcolii normale «Sabin Drăgoi» din Deva, cu 30 de locuri,
incepând cu anul de învăţământ 1994— 1995, urmând ca acestea
să funcţioneze în cadrul reţelelor respective de învăţământ ale
ministerului învăţământului potrivit regulamentelor şcolare
bisericeşti şi ale protocoalelor de specialitate.
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Se vor face demersurile necesare către ministerul învăţămân
tului, pentru acord.

Temei nr. 2928/1993 — Adresa Episcopiei Oradiei nr. 1912/1993,
cu propunerea de înfiinţare a Seminarului teologic liceal în oraşul Beiuş
jud. Bihor şi Seminarului teologic liceal din mun, Zalău, jud. Sălaj,
începând cu anul de învăţământ 1994— 1995.
Ţinând seama că inspectoratele şcolare ale jud. Bihor şi Sălaj, cu
adresele nr. 2863/6 aug. 1993 şi respectiv 2387/24 aug. 1993 precizează
că asigură spaţiul necesar de şcolarizare, cazare şi cantină precum şi
cadrele didactice necesare pentru predarea disciplinelor laice, exprimându-şi acordul privind hotărârea Episcopiei Oradiei de înfiinţare a
acestor două seminarii cu câte o clasă a IX-a de câte 30 de elevi fie
care, hotărâre care a fost avizată de către Comisia specială pentru învă
ţământul teologic al Patriarhiei Române ;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—

—

Se aprobă înfiinţarea Seminarului teologic liceal din oraşul
Beiuş, jud. Bihor şi înfiinţarea Seminarului teologic liceal din
Zalău. jud. Sălaj, începând cu anul de învăţământ 1994— 1995,
cu cave 30 de elevi fiecare, urmând să funcţioneze potrivit prevcaenlor Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea
i
u ii'-i dc luvuţătnânt
ortodox din Biserica Ortodoxă
P~>i iun Protocoalelor de specialitate.
jiiroba efectuarea demersurilor necesare către Ministerul invătamaniului.

lemei nr. 7815/1993 — Informare privind normele ministerului învfiUumntiilai m legătură cu organizarea examenului de bacalaureat în
’ • ± _ ,\*ciz'iază că aceste norme privesc şi Seminariile teoîouu’o liceale integrato în reţeaua preuniversitară a învăţământului de
Având m vedere că în Comisia specială pentru învăţământul tcoI „ « j-o i « .i n i L tT ite aspectele semnalate şi că Prea Fricitul Părinte
I-iitriarh Teoctist a aprobat deja ca normele ministerului învăţământului
si stantei privind organizarea examenului de bacalaureat, care se vor
apacc: si semmarnle teologice liceale, împreună cu graficul examenelor
cie ateseare si de bacalaureat, cu programele disciplinelor de examen, să
fie trimise tuturor centrelor eparhiale şi tuturor seminariilor teologice
liceale ;
Că respectivele norme privind desfăşurarea bacalaureatului în anul
se aduc la Sfântul Sinod pentru informare ;
L;> propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—

Ia act, pentru informare, de normele ministerului / " ' ' c t c —:c*;tului privind organizarea examenului de buc2,. 2u''£~: d:*:
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1994, precum şi de metodologia examenului de atestare a pre
gătirii teologice, care au fost comunicate în timp util, din
dispoziţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, tuturor
centrelor eparhiale şi seminariilor teologice, încât candidaţii să
aibă timpul necesar pentru pregătire ;
— Se vor reînnoi demersurile pentru organizarea examenului de
bacalaureat în anul 1995, cu includerea şi a unor probe teolo
gice.
Temei nr. 93/1994 — Adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti
nr. 1219/1993, privind organizarea, la Bucureşti, în perioada 16—24
august 1994 a celui de al IV-lea congres al Facultăţii de teologie orto
doxă.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— După întrunirea Comitetului internaţional de organizare şi ci
Comitetului naţional, propus de organizatori, rezultatele aces
teia vor fi comunicate Comisiei sinodale, prin Canselaria Si.
Sinod, pentru a vedea modalităţile de sprijinire a acestui
congres.
Temei nr. 7945/1993 — Adresa Facultăţii de teologie din Sibiu
nr. 3170/1993 prin care solicită respectarea hotărârilor Sfântului Sinod
în legătură cu hirotonirea studenţilor teologi.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— La hirotonirea candidaţilor la preoţie se vor respecta preve
derile statutare şi regulamentare.
— Se menţine hotărârea Sfântului Sinod în 7736 1990 potrivit
căreia «în timpul studiilor la facultăţile de teologie pastorală,
pot fi hirotoniţi numai studenţii absolvenţi de seminar, absol
venţii de liceu urmând a fi hirotoniţi după obţinerea Udului
de licenţiat în teologie», precum şi hotărârea Sfcantului Sinod
nr. 5901/1992, potrivit căreia «hirotonirea studenţilor în teolo
gie, absolvenţi de seminarii teologice, va putea avea loc numai
în perioada iulie-septembrie, pentru a nu produce perturbări
în procesul de învăţământ şi în administraţia facultăţilor de
teologie; cei hirotoniţi, ca şi eparhiile, au îndatorirea să anunţe
facultăţile de teologie despre schimbarea statutului studenţilor
respectivi».
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Temei nr. 517/1994 — Informarea Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind constituirea Comisiei naţionale consultative de religie şi lucrările
acesteia din 26 ianuarie 1994.
Urmare discuţiilor ce au avut loc şi la propunerea Comisiei învăţă
mântului, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de constituirea Comisiei naţionale consultative de reli
gie în care sunt incluşi şi patru reprezentanţi ai Bisericii Orto
doxe Române, care vor răspunde sarcinilor ce li se vor încre
dinţa în comisie şi de către Patriarhia Română.
Temei nr. 204/1994 — Adresa Arhiepiscopiei Târgoviştei cu pro
punerea de înfiinţare a Facultăţii de teologie din Târgovişte prin inclu
derea şi a specializării Teologie-pastorală la Universitatea din Târgo
vişte, începând cu anul 1994— 1995.
Având în vedere motivele invocate, în urma discuţiilor purtate, şi
la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului
bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
vişte prin includerea specializării Teologie pastorală la Uni
versitatea din Târgovişte, începând cu anul 1994—1995, aceastat
urmând, a funcţiona cu numărul de locuri rezervate eparhiei la
Facultatea de teologie pastorală din Bucureşti.
Temei nr. 200/1994 — Propunerile Arhiepiscopiei Clujului, privind
numirea de inspectori bisericeşti pentru învăţământul religios din şcoli.
Având în vedere că Patriarhia Română a făcut deja propuneri în
această problemă ; Considerând oportune propunerile Arhiepiscopiei
Clujului, şi ţinând seama că aceşti inspectori trebuie să funcţioneze în
toate eparhiile,
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de propunerile Arhiepiscopiei Clujului privind numirea
de inspectori pentru religie în şcolile de stat, şi apreciază
această necesitate pentru toate eparhiile, din cuprinsul Patriar
hiei Române.
— Se va interveni din nou la ministerul învăţământului pentru
înfiinţarea şi finanţarea corpului de inspectori privind predarea
religiei în şcolile de stat, solicitându-se şi concursul Secreta— Aprobă înfiinţarea Facultăţii de teologie ortodoxă din Târgoriatului de Stat pentru culte.
Temei nr. 327/1994 — Adresa Universităţii din Năsăud prin care
solicită ca unii profesori de teologie să poată preda la «Facultatea de
creştinism şi ştiinţă» din cadrul acelei universităţi.
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Ţinând seama de opiniile exprimate în cadrul discuţiilor şi la pro
punerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului biseri
cesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Menţine hotărârea sa anterioară nr. 4611 din 6— 8 iulie 1993,
precizând că Sfântul Sinod nu acordă binecuvântarea cadrelor
didactice de la Facultăţile de teologie să predea la instituţii de
învăţământ religios care nu au aprobarea Sfântului Sinod şi
nici nu abilitează sau recunoaşte pe absolvenţii acestora, pentru
a fi angajaţi de Biserică sau a fi recomandaţi in vederea anga
jării pentru predarea religiei în şcoli.
— Cei care vor contraveni acestei hotărâri sinodale, vor fi elibe
raţi din funcţiile deţinute în instituţiile de învăţământ teologic.
Diverse. în legătură cu înfiinţarea unor noi specializări în cadrul
facultăţilor de teologie, pentru a pregăti cadre de specialitate în activi
tăţi bisericeşti legate de patrimoniul şi de istoria noastră bisericească,
se apreciază necesitatea înfiinţării în cadrul Facultăţilor de teologii: a
unui nou profil «Teologie-arheologie».
în urma discuţiilor purtate Sfântul Sinod hotărăşte :
— Recomandă Arhiepiscopiei Tomisului şi Serviciului de învăţă
mânt din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod să studieze posi
bilitatea înfiinţării specializării «Teologie-arheologie» — în ca
drul Facidtăţii de teologie a Universităţii din. Constanţa.
în continuarea şedinţei Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist invită pe P.S. Episcop Nifon, raportorul Comisiei afaceri
lor externe bisericeşti, să dea citire referatelor întocmit o de comisie
asupra lucrărilor repartizate :
Temei nr. 7911/1993 şi nr. 8683/1993 : «Darea de seamă a înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului privind activitatea din cadrul
Vicariatului ortodox român din Vârşeţ — Iugoslavia şi Darea de seamă
a Prea Sfinţitului Episcop Timotei al Aradului, privind activitatea din
cadrul Vicariatului ortodox român din Ungaria».
în urma amplelor discuţii avute şi la propunerea Comisiei afaceri
lor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act
vicariate.

de

activitatea

desfăşurată

în

cadrul

celor

două

2. în vederea creării unei Episcopii pentru românii din Iugoslavia
şi Ungaria, Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi P.S. Episcop
Timotei al Aradului sunt delegaţi din partea Sfântidui Sinod
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pentru a analiza problemele practice ale înfiinţării acestei epis
copii şi să iniţieze primele demersuri în acest sens.
Temei nr. 8684/1993 : «Darea de seamă a Prea Sfinţitului Episcop
Calinic al Argeşului privind participarea P.S. Sale la prăznuirea a 70 ani
de la sfinţirea bisericii române din Sofia — Bulgaria».
Festivităţile acestui popas sărbătoresc au avut loc în ziua de du
minică 12 decembrie 1993, pregătit fiind de preotul Ilie Sorin Cormoş
şi membrii Consiliului şi Adunării parohiale. Au participat credincioşii
parohiei ortodoxe române din Sofia şi împrejurimi, precum şi membrii
unor asociaţii vlaho-române din Bulgaria, Albania, Macedonia şi Basa
rabia, aproximativ 300 dc persoane.
în urma dezbaterilor avute, şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de Darea de scamă a Prea Sfinţitului Episcop Calinic
al Argeşului;
2. Având in vedere existenţa in Bidgaria a numeroase
româneşti, lipsite de orice posibilitate de a-şi afirma
lor etnică, Patriarhia Română va solicita sprijin,
ocazii, de la Patriarhia Bulgară, pentru ca aceste
să-şi poată săvârşi slujbele în limba română.

comunităţi
identitatea
in diverse
comunităţi,

Temei nr. 8627/1993 — Darea de seamă a I.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului privind participarea la cea de-a doua întrunire a Comisiei
interortcuoxe pregătitoare a celei de-a IV-a Conferinţe preconciliare a
Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox, Chambesy, 7— 13 noiembrie 1993.
După prezentarea referatului în cauză, I.P.S. Mitropolit Antonie
a adus, în plus, unele clarificări şi observaţii personale asupra delibe
rărilor şi a modului curn s-a ajuns la deciziile adoptate cu acest prilej.
Au urmat ample discuţii în plenul Sfanţului Sinod, la sfârşitul
cărora, ţinând seama şi de propunerile Comisiei afacerilor externe bi
sericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de conţinutul documentelor celei dc a Il-a Comisii
pregătitoare a celei de a IV-a Conferinţe preconciliare panortodoxe,
Chambesy, 7— 13 noiembrie 1993 ;
— Delegatul Bisericii Ortodoxe Române în Comisia pregătitoare
să aibă sarcina de a încerca să definească, mai clar, conţinutul termenu
lui de «diasporă» ;
— în ce priveşte problema autocefaliei şi a modului proclamării
aec-steia, în elaborarea unei poziţii oficiale a Bisericii noastre, să se ţină
seama ele următoarele specificări :
1. în caz ue refuz nejustificat din partea Bisericii-mame, de acor
dare a consimţământului pentru obţinerea autocefaliei solicitată
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de către una dintre Bisericile locale, problema să fie transferată,
spre rezolvare unei întruniri panortodoxe ad-hoc ;
2. Actul prin care se acordă autocefalia unei Biserici să se nu
mească simplu « Tomos» şi să fie semnat de către patriarhul
ecumenic şi de către întăistătătorii Bisericilor Ortodoxe.
Temei nr. 8628/1993 — Darea de seamă a I.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului, privind întrunirea comisiei mixte pentru dialogul teologic
dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile vechilor ortodocşi, Chambesy
(Elveţia), 1— 6 noiembrie 1993).
Intre 1—6 noiembrie 1993 a avut loc la Chambesy, Elveţia, la Cenirul Patriarhiei Ecumenice, întrunirea comisiei de dialog teologic din
tre reprezentanţii Bisericii Ortodoxe şi cei ai Bisericii Ortodoxe Orien
tale, întrunire la care Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de
I.P.S. Mitropolit Antonie.
In urma citirii referatului şi a propunerilor înaintate de Comisia
afacerilor externe bisericeşti, au avut loc discuţii în plenul Sfântului
Sinod, în urma cărora Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Se ia act cu aprobare de hotărârile luate dc către Comisia
mixtă pentru dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile
Ortodoxe Orientale luate la întrunirea de la Chambesy (1—6 noiembrie
1993), aşteptându-se vizita copreşedinţilor subcomitetului mixt de con
tinuare a dialogului, pentru explicaţii şi relaţii suplimentare asupra
modalităţii practice de realizare a comuniunii depline între cele două
familii de Biserici Ortodoxe.
Temei 8625/1993 — Informare asupra poziţiei adoptate de Biserica
Catolică-Orientală din România faţă de hotărârile luate la ultimele în
truniri ale Comisiei de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bi
serica Romano-Catolică, în special în ceea ce priveşte documentele sem
nate la Balamand, Liban (17— 24 iunie 1993).
Referatul prezintă scrisoarea adresată de către episcopul de ClujGherla, George Guţiu, care este şi administrator apostolic al Bisericii
catolice de rit bizantin din România, Sanctităţii Sale papa Ioan Paul
al II-lea, la data de 8 iulie 1993.
Din cuprinsul scrisorii menţionate reiese foarte clar faptul că Bi
serica catolică orientală din România respinge categoric hotărârile ulti
mei întruniri de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica
Catolică, ce a avut loc la Balamand. Astfel, în accastă scrisoare se men
ţionează că «Biserica Română unită ou Roma, greco-catolică, nu acceptă
nimic din textele de la Rhodos, Freising, Ariccia ş' Balamand, şi declară
nule semnăturile pe aceste texte». în acest sens, reprezentanţii Bisericii
catolice de rit bizantin din România insistă ca deciziile luate la Bala
mand să fie blocate.
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în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte :
— Se ia act de scrisoarea trimisă papei de către ierarhia Bisericii
Catolice Orientale din România, recomandându-se reprezentanţilor Bi
sericii Ortodoxe Române în Comisia mixtă de dialog teologic dintre
Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică să ţină seamă de con
ţinutul scrisorii respective, ca si de eventualul răspuns pe care papa
l-ar da acesteia ;
— Se va trimite tuturor membrilor ortodocşi în Comisia mixtă de
dialog ortodoxo-catoiic, ca şi Consiliului pontifical pentru promovarea
unităţii creştine de la Roma, în traducere, o copie a scrisorii adresată
papei, însoţită de o scrisoare explicativă, în care să se arate că Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 6—7 iulie 1993,
a acceptat hotărârile luate la ultima întrunire a Comisiei (Balamand,
17—24 iunie 1993), exprimându-se totodată, îngrijorarea Bisericii noas
tre faţă de poziţia adoptată de Biserica catolică orientală din România
iută dc documentele elaborate la ultimele întruniri de dialog teologic
ortodoxc-catolic.
Temei nr. 8068/1993 — Informare asupra deciziei Sinodului arhidiaconal al Diocezei de Gibraltar cu privire la noile principii aplicate la
administrarea Sfintei împărtăşanii Şi la acceptarea, în Biserica Angli
cană, de noi membri aparţinând altor confesiuni şi Biserici creştine.
De curând, Sinodul arhidiaconal al Diocezei Gibraltarului care face
parte din Comunitatea Anglicană a emis un document prin care a decis
schimbarea unor practici privitor la administrarea Sfintei împărtăşanii
şi la modalitatea acceptării unor creştini aparţinând altor confesiuni şi
Biserici în Biserica Anglicană.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de hotărârea Sinodului arhidiaconal al Diocezei cleGibraltar cu privire la noile principii aplicate la administrarea Sfintei
împărtăşanii şi la acceptarea, în Comuniunea Anglicană, a noi membri,,
aparţinând altor Confesiuni şi Biserici creştine. Membrii Comisiei pre
gătitoare a Bisericii Ortodoxe Române pentru relaţii bisericeşti şi dialog,
teologic cu Biserica Anglicană vor fi informaţi.
în continuare au fost prezentate, în plenul Sfântului Sinod, refera
tele asupra următoarelor probleme :
Temei nr. 8629,1993 —■Vizita în România, între 7—9 decembrie
1993, a dlui William Perkins, din cadrul C.E.B. şi prezentarea scrisorii
de intenţii in scopul analizării posibilităţilor de organizare a celei de-a
Vlll-a Adunări generale a C.E.B. în România, în anul 1998 ;
Temei nr. 8069:1993 — Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei la întrunirea Comitetului teologic I.P.I.C., Strasbourg (Franţa), 23—23 octombric 1993 ;
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Temei nr. bl60/1993 — Vizita în România a Pastorului Jean Fischer,
secretarul general al C.B.E., 17— 24 noiembrie 1993 ;
Temei nr. 8620/1993 — Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel
ii
Moldovei şi Bucovinei la cel
de-al VUI-lea Congres al Fraternităţiio
todoxe din Europa occidentală, Blankenberge, Belgia, 31 oct. — 1 nov.
1993 ;
Temei nr. 8621/1993 — Participarea Î.P.S. Mitropolit Daniel
al
Moldovei şi Bucovinei la conferinţa organizată de asociaţiile umanitare
«Pain et Partage» şi «Equilibre», Marsilia (Franţa), 6 noiembrie 1993 ;
Temei nr. 5369/1993 — Participarea d-lui Nae Aurel la Seminarul
internaţional de instruire în problema drepturilor omului, Limassol
(Cipru),'15— 29 sept. 1993 ;
Temei nr. 8622/1993 — Participarc-a pr. prof. Constantin Galt-riu
şi a pr. prof. Ioan Buga la întrunirea teologică cu tema «Mama noastră
— Biserica Ortodoxă», Tesalonic (Grecia), 8—17 noiembrie 1993.
In tcate aceste cazuri, după prezentarea referatelor şi după discii!iue ce au urmat, s-a consemnat în procesul verbal
că seia act de
conţinutul fiecărei teme în parte, cu mulţumiri pentru cei ceau repre
zentat Biserica noastră la manifestările respective.
Temei nr. 8631/1993 — Al Vll-lea congres al teologilor bibiişti
ortodocşi, Bucureşti, 25— 30 septembrie 1993.
între 25— 30 septembrie 1993, la Facultatea dc teologie ortodoxă
din Bucureşti, s-au desfăşurat lucrările Congresului al VH-lea al teolo
gilor bibiişti ortodocşi.
Congresul a fost organizat de Societatea interortodoxă de studii
biblice, cu sediul la .Atena
un u-blu Comitet de organizare, unul
la Facultatea dc teologie dm Atena, conclus de prof. Gcorgios Galitis,
şi unul la Bucureşti, din c£
vrte P. S. Episcop Dr. Damaschin
Severineanul, Pr. dr. Sabin verzan. Kr. asist. cir. Constantin Coman.
în cadrul lucrărilor au fost dezbătute următoarele teme :
1. Necesitatea traduccrii Sfintei Scripturi in Biserica Ortodoxă şi
dificultăţile ei.
2. Evanghelia după Matei. Probleme filologice, ermineutice şi
teologice.
Au participat un număr de 70 de îc-ologl bibiişti ortodocşi (pro
fesori de Vechiul şi Noul Testament de la Facultăţile de teologie orto
doxe, cercetători şi doctoranzi) din următoarele Biserici : Patriarhia de
Constantinopol, Biscrica Greciei, Biserica Ciprului, Biserica Bulgară,
Biserica Ortodoxă a Finlandei şi Biserica Ortodoxă Romană.
De asemenea, la lucrări au luat parte ca specialişti ai Societăţilor
Biblice Unite, Paul Ellingworth şi Ioannis Karavidopoulos.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost prezent atât la şe
dinţa de deschidere, rostind un cuvânt adecvat şi binecuvântând lucră
rile congresului, cât şi la cea de închidere în care s-au tras concluziile
asupra lucrărilor.
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La încheierea lucrărilor a avut loc lansarea publică a Noului Testa
ment, versiune revizuită, redactată şi comentată de I.P.S. Bartolomeu,
Arhiepiscopul Vadului, Feleauului şi Clujului, aipărut în Editura Insti
tutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1993. Lansarea s-a făcut în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, a participanţilor la congres şi a unor personalităţi ale vieţii
culturale româneşti.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de lucrările celui de al VlI-lea Congres al teologilor
biblişti ortodocşi, Bucureşti, 25— 30 septembrie 1993.
Temei nr. 7417j 1993 — Organizarea Săptămânii de rugăciune pen
tru unitatea creştină, 18—25 ianuarie 1994.
La iniţiativa Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în ultima săptămână
a lunii ianuarie, în ficcare an, se organizează, în lumea creştină, Săp
tămâna de rugăciune pentru unkate creştină.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de luu'u
din 13 decembrie 1969, a hotărât ca Biserica noastră să adere la această
iniţiativă ecumenică.
Reluând această problemă, Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în şedinţa sa de lucru din 24—25 septembrie 1992, a conclu
zionat că Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină este un bun
prilej de manifestare a dorinţei creştinilor ortodocşi din România, pe
de o parte, de a se ruga pentru «bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu
Biserici şi pentru unirea tuturor», iar pe de altă parte, de a conlucra
cu ceilalţi crtdincioşi creştini pentru transpunerea în practică a dorinţei
de realizare a unităţii văzute a Bisericii lui Hristos. A fost reconfirmată
hotărârea luată în 13 dccembrie 1969, ca şi aceea din sept. 1992, po
trivit căreia Biserica Ortodoxă Română îşi va instrui clerul «să orga
nizeze peste tot servicii de rugăciune comună şi alte evenimente ecu
menice pentru promovarea toleranţei creştine şi a înţelegeri; mutuale».
Tema propusă pentru anul 1994 este : «în Casa lui Dumnezeu sun
tem chemaţi să avem o singură inimă şi un singur cuget» (Fapte 4,
23— 37).
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afaccrilor
externe hiscrii’eşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de scrisoarea adresată Bisericii Ortodoxe Române de
către Consiliul Ecumenic al Bisericilor, referitoare la organizarea Săp
tămânii de rugăciune pentru unitatea creştină, 1994 ;
— Biserica Ortodoxă Română va participa la Săptămâna de rugă
ciune pentru unitatea creştină, instruindu-şi clerul să organizeze servicii
de rugăciune comună şi alte evenimente ecumenice pentru promovarea
toleranţei creştine şi înţelegerii frăţeşti.
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Temei nr. 3526/1993 — Invitaţia trimisă Patriarhiei Române de
către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului şi de Fundaţia «Apel
la Conştiinţă» de a participa la Conferinţa, internaţională pentru «Pace
şi toleranţă», Istanbul, 7— 9 februarie 1994.
La Patriarhia Română s-au primit recent două scrisori, una din
partea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, şi altia din partea rabinului Arthur Schneicr, preşedintele
fundaţiei <-Apel la conştiinţă» din New York, prin care se reînnoieşte
invitaţia ca Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să participe, în
fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, la Conferinţa inter
naţională pentru pace şi toleranţă, organizată şi sponsorizată de către
Patriarhia Ecumenică şi fundaţia «Apel la conştiinţă», care va avea loc
la Constantinopol, Turcia, între 7—9 februarie 1994.
Avându-se în vedere importanţa anunţatei conferinţe şi mai ales
faptul că Patriarhia Ecumenică este unul din organizatorii şi sponsorii
acesteia, în urma discuţiilor asupra scrisorilor prin care se reînnoieşte
invitaţia pentru Patriarhia Română de a participa la această întrunire
şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
—
Se deleagă Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, împreună cu
P. C. Pr. prof. Dumitru Abrudan, pentru a participa la Conferinţa inter
naţională pentru pace «Pace şi toleranţă», Istanbul, 7—9 feb. 1994.

Epuizându-se discutarea problemelor aduse în examinarea Sf. Sinod,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresează mulţumiri II.PP.SS.
şi PP.SS. ierarhi pentru participarea la şedinţă şi pentru contribuţia
adusă la soluţionarea problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, preşedintele Sfântului
Sinod, anunţă, apoi, prorogarea prezentei sesiuni, următoarea şedinţă
de lucru urmând a fi comunicată la termenul statutar.
Procesul verbal este semnat de :
Preşedintele Sfântului Sinod,
t TEOCT IST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD

| NIFON
EPISCOPUL ALES AL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru
din 22— 23 martie 1994

în urma convocării Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în
zilele de 22 şi 23 mantie 1394, a avut loc, la reşedinţa patriarhală din
Bucureşti, întrunirea de lucru a Sfântului Sinod.
După oficierea, în paraclisul reşedinţei patriarhale, a slujbei TeDeum-ului, la ora 10,00 au început lucrările Sfântului Sinod în sala sino
dală a reşedinţei.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat
că, în prinripnl, întrunirea Sfântului Sinod a fost determinată de necesi
tatea soluţionării unor probleme deosebite, de interes pentru Biserică,
între care menţionează : problema organizării unei noi eparhii pentru
zona Covasna-Harghita, alegerea unui nou episcop vicar la Arhiepiscopia
Bucureştilor, în postul rămas vacant prin trecerea la cele veşnice a
P.S. Episcop-viear Roman Ilfoveanul, propunerea de alegere a unui arhi
ereu vicar pentru Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, precum şi o
scamă de probleme care privesc învăţământul teologic preuniversitar şi
universitar în perspectiva încheierii anului şcolar 1993— 1994 şi alte
probleme referitoare la promovarea vieţii religioase interne şi a rela
ţiilor externe bisericeşti.
Prea Fericirea Sa a arătat că funcţia de secretar al Sfântului Sinod
care, regulamentar, a fost îndeplinită de unul din cei doi episcopi-vicari
patriarhali, a devenit vacantă, prin alegerea P.S. Episcop-vicar patriar
hal Ni fon Ploieşteanul, ca episc-op al Sloboziei şi Călăraşilor. Având in
vedere că această funcţie trebuie îndeplinită de unul dintre actualii
episoopi-vicari patriarhali, cu o experienţă mai mare în administraţia
bisericească şi în cadrul Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a propus ca funcţia de secretar al Sfântului Sinod să fie încre
dinţată Prea Sfinţitului Episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul.
Supunând propunerea la vot, Sfântul Sinod a aprobat ca funcţia de
secretar al Sfântului Sinod şi al Sinodului Permanent sâ fie îndeplinită
de P.S. Episcop-vicar patriarhal Teojan Sinmtul.
La propunerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, noul secretar al
Sfântului Sinod, P.S. Episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul a dat
citire apelului nominal.
Constatându-se prezenţa statutară, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Tcoctist, continuându-şi cuvântul, remarcă faptul că lista membrilor
Sfântului Sinod, aşa cum s-a observat, n-a mai cuprins şi numele
P.S. Episcop-vicar Roman Ilfoveanul al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi
evocă, într-un cald cuvânt, figura şi personalitatea P.S. Episcop-vicar
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Roman Ilfoveamul, colaboratorul apropiat al Prea Fericirii Sale, trecut
la cele veşnice la 11 februarie 1994, după o viaţă cu alese împliniri
duhovniceşti care l-au aşezat în cinstirea membrilor Sfântului Sinod, în
dragostea clerului şi credincioşilor din Arhiepiscopia Bucureştilor şi din
intrega Patriarhie, oare l-au cunoscut.
La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh, membrii Sfântului
Sinod păstrează un moment de reculegere.
După acestea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară des
chisă şedinţa Sfântului Sinod şi dispune să se dea citire componenţei
comisiilor sinodale, care sunt aprobate în alcătuirea prezentată.
Cu unele completări a fost adoptată, apoi, şi ordinea de zi pe baza
căreia s-a Că'c-uit şi repartizarea, pe comisii, a dosarelor de lucrări pentru
întocmirea referatelor.
La reluarea lucrărilor în plen, Prea Fericitul Părinte Patriarh invită
pe P.S. Episcop Andrei al Alba luliei, raportorul Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri să prezinte referatele asupra
lucrărilor repartizate Comisiei spre studiu.
Temei r?.r. 740/1994 — Adresa înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Nicolae- al Banatului în legătură cu convorbirile purtate de Comisia sinodiM sp* ilă cu membrii grupării dizidente a Oastei Domnului de la
C:u]-Ţvapoca.
in urma examinării şi studierii documentelor prezentate, a consul
tării membrilor Sfântului Sinod şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
—

—

—

Ia act de întâlnirea de la Cluj-Napoca şi de rezultatele acesteia,
urmând ca fiecare eparhie să numească o persoană, cu răspun
dere de la centrul epo.rhial care să se ocupe de «Oastea Dom
nului». La eparhiile unde există episcopi-vicari sau arhierei-vic:iri, aceştia voi: avea în responsabilitate activitatea şi îndrunuirea Castei Domnului;
Succesiunea I.P.S. Mitropolit Serafim ca îndrumător al Asocia
ţiei «Oastea Domnului» se încredinţează i- rs:t Sjinţiiv.hu
Episcop Calin,ic al Argeşului, care a acceptat această sarcină, şi
care, potrivit acestei încredinţări, va tine leaătura cu chiriarhii
respectivi şi cu Sfatul Frăţesc al Oastei Domnului.
In acord cu Sfatul Frăţesc al « Oast-i Do
i
P.S. Fpiicop
Calinic al Argeşului se va implica în sr i n t convocării şi
organizării Congresului OasteiDomnului cin anul
±Q94.

‘lam ei nr. 1775/1.9S4 — Adresa Episcopiei Ortodoxe Române a Mara
mureşului şi Sătmaruiui nr. 161/1994
cu propunerea de instituire a
Duminicii copilului în prima duminică
a lunii iunie a fiecărui an.
Discuţiile purtate, şi la care iau luat parte membrii Sfântului Sinod,
au relevat faptul că deja în tradiţia noastră ziua internaţională a copi
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lului s-a sărbătorit la 1 iunie, astfel că primia duminică din luna iunie
ar- fi cea mai potrivită pentru o astfel de dedicaţie.
Ca urmare, având-u-se în vedere discuţiile purtate şi propunerile
care s-au făcut, Sfântul Sinod hotărăşte :
—

Prima duminică din luna iunie va fi închinată sărbătoririi
mamei Şi copilului, subliniată in biserici prin oficierea Sfintei
Liturghii, cuvânt de învăţătură adecvat rostit de către preot,
printr-o largă participare din partea credincioşilor şi credincioa
selor şi printr-un program pe care fiecare eparhie îl poate rândui din timp, după caz şi împrejurări.

Temei nr. I776j'i994 — Adresa Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, nr. 153/1994 cu propunerea de înfiinţare în mănăstiri a şcolilor
monahale.
Discuţiile purtate, la care au luat cuvântul membrii Sfântului Sinod
au relevat faptul că, în art. 78, lit. «a» din Statut se prevede că, mănăsti
rile pot înfiinţa «cursuri monahale pentru monahi, la mănăstiri mai
mari, unde se vor trimite şi fraţi din alte mănăstiri», precum şi alte
forme de învăţământ pentru deprinderea unor meserii compatibile cu
viaţa monahală. De asemenea în art. 75 din Regulamentul pentru orga
nizarea vieţii monahale se prevăd unele forme de îmbogăţire a cunoştin
ţelor de teologie, tipic, muzică etc., de către vieţuitorii din mănăstiri.
Totodată s-a relevat faptul că prin hotărârea nr. 63/1950, Sf. Sinod
a aprobat — la acea. vreme — organizarea de şcoli monahale, structura
planului de învăţământ şi programele analitice pentru acestea, neexis
tând nici un impediment ca ele să-şi poată relua activitatea.
Având în vedere discuţiile purtate, prevederile statutare şi regula
mentare invocate în argumentare, Sfântul Sinod hotărăşte :
•—

Eparhii!.?, care ăorcsc şi dispun ăe condiţiile neccsare, sunt
libere să reactiveze şcolile monahale în, mănăstiri, organizându-le cu planuri de învăţământ, programe analitice etc., simi
lar celor stabilite prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 63;1950,
adecvată condiţiilor actuale şi prevederilor statutare şi regula
mentare bisericeşti.

Temei nr. 1807-1994 — Intervenţia Patriarhiei Române către mi
nisterul Sănătăţii pentru crearea de posturi de preoţi în spitale şi bugetarca acestora din fondurile de stat.
Intervenţia respectivă relevă faptul că, după schimbările din ţara
noastră produse în decembrie 1989, potrivit învăţăturii sale de credinţă,
Biserica Ortodoxă Română şi-a reluat activitatea calitativa şi socială în
penitenciare, spitale, azile, orfelinate, şcoli şi că în ultimii trei ani, prin
grija centrelor eparhiale şi cu acordul conducerii spitalelor au fost de
semnaţi preoţi pentru acordarea asitenţei religioase în spitale, fără însă
a se reglementa forma1., la nivel de Patriarhie-ministerul Sănătăţii
această problemă.
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în cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod s-a relevat că
în convorbirile purtate de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu
ministrul Sănătăţii s-a manifestat receptivitate pentru reglementarea
asistenţei religioase în spitale, a statutului preoţilor de spital şi a salari
zării acestora de la bugetul de stait.
Ca urmare, la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă
şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Ia act de acţiunile Patriarhiei Române privind problema regle
mentării asistenţei religioase în spitale şi a bugetarii din fondurile de
stat a preoţilor care activează în aceste instituţii de sănătate ;
— ■ Se vor continua demersurile p ână la finalizarea acţiunii de în fi

inţare a posturilor de preoţi în toate spitalele şi de num ire a
cadrelor respective, cu bugetar ea acestora de către s ta t;
—

La întrunirea şi semnarea Protocolului di.r.,tre Patriarhia Ro
mână şi Ministerul Sănătăţii, care va reglementa activitatea de
asistenţă religioasă a preoţilor în spitale, se vor face 'precizările
necesare cu privire la numire, salarizare, locaşul de rugăciune
etc., acesta urmând a fi definitivat de către Sfântul Sinod.

Temei nr. 2091/1994 — Auresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 539,1994
cu propunerea de reînfiinţare a mănăstirii «Naşterea Maicii Domnului»
din localitatea Piatra Fântânele, jud. Bistriţa-Năsăud.
Pe temeiul art. 0 din Regulamentul pentru organizarea vieţii mona
hale şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri Sfântul Sinod hotărăşte :
—

Aprobă reînfiinţarea mănăstirii cu hramul ■rJaştcrea Miticii
Domnului» din comuna Piatra Fântânele, jud. Bistriţa-Nasaud,
cu destinaţia pentru călugări, urmând a se organiza şi funcţiona
potrivit prevederilor Regulamentului pentru organizarea vieţii
monahale.

Temei nr. 2093/1984 — Adresa Episcopiei Buzăului nr. 898/] 994, cu
propunerea de transformare a schiturilor Buluc, din localitatea Jariştea
şi Tarniţa, din localitatea Baloteşti, jud. Vraneea, în mănăstiri de călu
găriţe şi cu propunerea de reînfiinţare a mănăstirii Sf. Ioan din loiali
tatea Panciu, jud. Vraneea, cu destinaţia pentru călugăriţe.
Pe temeiul prevederilor art. 9 şi 10 din Regulamentul pentru orga
nizarea vieţii monahale,
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pemru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
—

Aprobă transformarea schitului de călugări Buluc din loc. Ja
riştea jud. Vraneea, în mănăstire pentru călugăriţe ;
Aprobă transformarea schitului Tarniţa, loc. Baloteşti jud.
Vraneea, în mănăstire, păstrăndu-şi destinaţia pentru călugă
riţe ;
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— Aprobă reînfiinţarea schitului Sf. loan, loc. Panciu, jud. Vrancea şi transformarea acestuia în mănăstire pentru călugăriţe;
Episcopia Buzăului va răndui măsurile necesare pentru ca aceste
aşezăminte mănăstireşti să se organizeze şi să funcţioneze potri
vit prevederilor Regulamentului pentru organizarea şi funcţio
narea vieţii monahale.
în continuare, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Teleormanului, prezintă referatele
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, asupra lucrărilor repar
tizate.
Temei nr. 1927/1994 — Adresele Arhiepiscopiei Sibiului nr. 500 şi
501/1994 cu propunerile Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului
privind înfiinţarea «Episcopiei Covasnei şi Harghitei» cu reşedinţa in
municipiul Miercurea-Ciuc.
în urma examinării daoumenitaţiei prezentate şi a discuţiilor care
au avut loc, în cadrul cărora I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a
dat explicaţiile necesare în legătură ou desfăşurarea lucrărilor Adunării
eparhiale şi a întrunirilor care au avut loc la Miercurea-Ciuc, TuşnadBăi şi Braşov.
La propunerea Comisiei eanonică-juridică şi pentru disciplină, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— Aprobă organizarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu reşe
dinţa in municipiul Miercurea-Ciuc, având jurisdicţie asupra
judeţelor Covasna şi Harghita, ca sufragană a Mitropoliei Ar
dealului ;
— Aprobă ca Arhiepiscopia Sibiului, din care se desprinde judeţul
Covasna cedat Episcopiei Covasr.ei şi Harghitei, să aibă juris
dicţie canonică asupra judeţelor Sibiu şi Braşov;
— Aprobă ca Episcopia Alba luliei, din care se desprinde jud.
Harghita cedat Episcopiei Covasnei şi Harghitei, să aibă juris
dicţie canonică asupra judeţelor Alba şi Mureş ;
— Ia act de modificarea corespunzătoare a art. 5, par. III din Sta
tutul pentru organizarea şi iuncţionarea Bisericii Ortodoxe Ro
mâne aşa cum este redat in anexă, la care s-a adăugat: «16.
Episcopia Covasnei şi Harghitei, cu reşedinţa în, municipiul
Miercurea-Ciuc» ;
— Arhiepiscopia Sibiului în consultare cu Episcopia Alba luliei se
va îngriji de luarea măsurilor necesare pentru organizarea noii
eparhii in 10 circumscripţii electorale şi organizarea de alegeri
pentru organele deliberative şi executive ale noii eparhii la
toate nivelele, potrivit cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 7820/
1993
din 12 ianuarie 1994 ;
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— Se va interveni la organele abilitate pentru finalizarea proce
durii de transferare a clădirilor destinate sediului şi reşedinţei
administrative a noii eparhii;
— Se va interveni la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru so
luţionarea problemei salarizării integrale de la bugetul de stat a
personalului administrativ (circa 25 persoane) şi a personalului
bisericesc din cuprinsul noii Eparhii a Covasnei şi Harghitei;
— Se ia act de hotărârea Adunării eparhiale extraordinare a
Arhiepiscopiei Sibiului-ca problema stabilirii sediului episcopului-vicar la Braşov, să'se studieze in profitul vieţii creştine, la
momentul potrivit, când vor fi create condiţiile specifice.
Temei nr. 2040/1994 — Procesul-verbal al Sinodului Permanent
din 21 martie 1994 ou propunerea de alegere a P.Cuv.Prot. Teodosie
(Macedon) Petreseu, in postul de episcop-vioar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină a Sfântului Sinod,
făcând examinarea canonică a candidatului, a constatat că întruneşte
condiţiile art. 129 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române, cerute candidaţilor la arhierie, şi l-a propus
S.ântului Sinod pentru alegere, propunând totodată să i se atribuie în
prealabil rangul de arhimandrit, iar ca episcop-vioar, titulatura de «Snagoveanul».
In temeiul prevederilor art. 104 şi 129 din Statutul pentru orga
nizarea Bisericii Ortodoxe Române şi în urma rezultatului votării, potri
vit căruia P.C. Protos. Teodosie Petreseu a întrunit unanimitatea de
voturi ;
In acord cu recomandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă propunerea Sinodului Permanent privind alegerea P.Cuv.
Protos. Teodosie Petreseu, asistent universitar la Facultatea de teologie
din Bucureşti, în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
cu titulatura de «Snagoveanul», acordându-i-se în prealabil, rangul de
arhimandrit ;
— Aprobă ridicarea Prea Cuv. Protos. Teodosie Petreseu la treapta
arhieriei potrivit rânduielilor canonice şi statutare ale Bisericii Ortodoxe
Române, urmând a se face demersurile cuvenite către; autorităţile com
petente ;
— Potrivit prevederilor 'art. 104 diln Statut, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist va emite Decizia chiriarhală ou atribuţiile noului epis
cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pe care o va înainta Sfântului
Sinod spre aprobare.
Temei nr. 685/1994 — Procesul verbal al Sinodului Permanent din
21 martie 1994 eu propunerea de alegere a P. Cuv. Arhim. Justin (Ioan)
Hodea în postul de arhiereu^-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătm arului.
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Ţinând seama de recomandarea P.S. Episcop Justinian al Mara
mureşului şi Sătmarului şi de propunerea Sinodului Permanent ;
Având în vedere rezultatul cercetării canonice potrivit căreia se
constată că P. Cuv. Arhim. Justin Hodea întruneşte condiţiile canonice
şi statutare pentru ridicarea la 'treapta arhieriei ;
Pe temeiul prevederilor art. 104 şi 129 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române ;
în urma discuţiilor care aru avut loc ou privire la titulatura care se
va acorda arhiereului-vicar al episcopiei respective ;
Ţinând seama de rezultatul votării potrivit căruia P.C. Arhim. Ius
tin Hodea a întrunit unanimitatea de voturi şi, la propunerea Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă propunerea Sinodului Permanent privind alegerea P.
Cuv. Arhim. Iustin Hodea stareţul mănăstirii «Sf. Ana»-Rohia,
in postul de arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureşului şi Sătmarului, urmând a purta titulatura de
«Sigheteanul» ;
— Aprobă ridicarea Prea Cuv. Arhim. Iustin Hodea la treapta
arhieriei potrivit rânduielilor canonice şi statutare ale Bisericii
noastre, urmând a se face demersurile cuvenite către autori
tăţile de stat competente ;
— Potrivit prevederilor art. 104 din Statut, Prea Sfinţitul Episcop
Justinian al Maramureşului şi Sătmarului va emite Decizia
chiriarhală cu atribuţiile noului arhiereu-vicar, pe care o va
înainta Sfântului Sinod spre aprobare.
Temei nr. 1958/1994 — Memoriul unui număr de 60 preoţi din Protoieria Câmpulung-Muscel, jud. Argeş, prin care solicită ieşirea de sub
jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Târgoviştei.
Ţinând seama de prevederile canonice (can. 17, IV ec. ; can. 388,
VI ec.) potrivit cărora delimitările jurisdicţionale bisericeşti trebuie să
urmeze delimitările administrativ teritoriale de stat ;
Luând în considerare prevederile art. 7 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române privind modalitatea sta
bilirii de către Sfântul Sinod a întinderilor teritoriale dintre eparhii ;
în urma amplelor discuţii care au avut loc şi la recomandarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, privind respectarea legalităţii,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă trecerea în întregime a Protopopiatului CâmpulungMuscel din. jurisdicţia Arhiepiscopiei Târgoviştei în jurisdicţia
Episcopiei Argeşidui, reîntregindu-se astfel judeţul Argeş apar
ţinător jurisdicţiei canonice a Episcopiei Argeşului;
— I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei şi P.S. Episcop Calinic
al Argeşului se vor îngriji de aducerea la îndeplinire a prezen
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tei hotărâri sinodale, dând dispoziţiile cuvenite şi îndrumând pe
preoţi pentru cele de urmare.
Temei nr. 1961/1994 — Darea de seamă a I.P.S. Mitropolit Serafim
cu propuneri privind delimitarea jurisdicţională a Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină constată că înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit Serafim, în urma viziltei efectuate în Germania şi
Franţa, în perioada 1—28 februarie 1994, a înaintat la Patriarhia Română
o dare de seamă cu propuneri privind delimitarea jurisdicţională a Mitro
poliei ortodoxe române penitru Germania şi Europa centrală.
Urmare discuţiilor purtate şi opiniilor exprimate, pornind de la pro
punerile făcute, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca în acord cu prevederile Statutului pentru organizarea
şi funcţionarea Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa
centrală, şi pe temeiul prevederilor amt. 6 din Statutul penitru organiza
rea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, jurisdicţia mitropoliei
respective să se exercite asupra parohiilor ortodoxe române din : Ger
mania, Austria, Luxemburg, ţările scandinave : Suedia, Norvegia, Fin
landa şi Danemarca. In acest scop se va comunica hotărârea Sfântului
Sinod, parohiilor ortodoxe române din ţările oare aparţin canonic de
Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa centrală, pre
cum şi preoţilor Mircea Basarab de la parohia ortodoxă' română din
Miinchen şi Dan Miron de la parohia ortodoxă română din Hamburg, ca
şi aceştia doi, manifestându-şi solidaritatea şi unitatea ou celelalte pa
rohii din Germania, în mod firesc să se încadreze în jurisdicţia canonică
a Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală ;
— Această hotărâre sinodală va fi comunicată (tuturor celorlalte
parohii din diaspora europeană oare nu aparţin canonic de Mitropolia
ortodoxă română pentru Germania şi Europa centrală ;
— Se vor continua demersurile pentru obţinerea unui sediu al
mitropoliei în Berlin ;
— în acord cu hotărârile celei de-a Il-a Comisii pregătitoare a celei
de-a IV-a Conferinţe preconciliare — Chambesy 7— 14 noiembrie 1993,
ierarhii români rezidenţi în diaspora îşi vor exercita jurisdicţia canonică
asupra parohiilor existente care nu sunt incluse în nicii una din regiunile
diasporei stabilite de a IV-a Conferinţă preconciliară ;
— Prezenta hotărâre sinodală va fi adusă la cunoştinţa Bisericilor
Ortodoxe cu jurisdicţii canonice în diaspora europeană, a celorlalte Bise
rici din ţările în care îşi desfăşoară diaspora română activitatea, precum
şi a guvernelor din ţările europene respective.
Temei nr. 2092/1994 — Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 576/1994,
privind propunerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului de a se
acorda P. Cuv. Protosinghel Vasile Fluieraş, eclesiarhul catedralei arhiu
episcopale din Cluj, rangul de arh m ândrit.
Luând în considerare recomandarea chiriarhului, pe temeiul preve
derilor art. 82, al. 4 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii
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Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru
disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. cuv. protosinghel Vasile Fluieraş, eclesiarhul catedra
lei arhiepiscopiei din Cluj, rangul de arhimandrit.
Temei nr. 660/1994 — Scrisoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
patriarhul ecumenic al Constantinopolului, privind restabilirea comu
niunii eu Prea Fericitul Patriarh Diodor al Ierusalimului.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei canonică-juri
dică şi pentru disciplină, Sf. Sinod hotărăşte :
— Ia act cu bucurie de restabilirea comuniunii între Patriarhia
Ecumenică şi Patriarhia Ierusalimului, adresându-se scrisori în
acest sens celor doi intâistătători de Biserici.
tncheindu-se prezentarea referatelor Comisiei canonică-ju
ridică şi pentru disciplină, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist invită pe P.S. Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, ra
portorul Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului
bisericesc, să prezinte referatele Comisiei la problemele repar
tizate :
Temei nr. 1614/1994 — Adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti
nr. 185/1994 privind organizarea examenului de admitere şi a sitagiaturii
pentru doctoratul în teologie, ca urmare a Ordinului Ministerului învă
ţământului nr. 5363/1994, în legătură cu organizarea doctoratului în anul
de învăţământ 1993— 1994.
în urma amplelor discuţii care aiu avut loc şi a propunerilor care
s-au făcut, Sfântul Sinod hotărăşte :
I. Structura examenului de admitere penitru doctoratul în teo
logie, pentru anul de învăţământ 1993—1994, va fi următoarea :
— Etapa I eliminatorie, preliminară prezentării la examenul
propriu-zis, constă din :
1. Testare la Limba greacă (scris şi oral);
2. Testare la Limba latină (scris şi oral);
3. Testare la o limbă modernă aleasă de candidat (oral);
4. Testare la Limba ebraică pentru candidaţii care optează
pentru Secţia exegetică (scris şi oral). Notarea se face cu un singur
calificativ Admis sau Respins pentru ambele forme (scris şi oral)
ale fiecărui test.
— Etapa a Il-a a concursului va consta din colocviu la urmă
toarele probe :
1. Disciplina de specialitate aleasă de candidat (scris şi oral);
2. Teologia fundamentală şi dogmatică (scris şi oral).
B.O.R. — 19
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Pentru fiecare probă se va acorda o singură notare, ce rezultă
din adunarea ambelor forme de verificare (scris şi oral) şi împărţite
la doi.
— Se menţine obligativitatea prezentării binecuvântării Chiriarhuilfui la înscrierea pentru examenul de admitere ;
— media minimă de admitere la cursurile de doctorat să fie
8,50, aşa cum prevede Ordinul ministerului învăţământului nr.
5363/1994 ;
— structura comisiilor de admitere şi modalitatea alcătuirii
lor să urmeze prevederile Ordinului ministerului învăţământului
nr. 5363/1994, cu amendamentul că acestea trebuie supuse aprobării
chiriarhului locului ;
— numărul de locuri pentru anul I doctorat va fi stabilit în
funcţie de disponibilitatea pentru fiecare cadru didactic atestat ca
îndrumător de doctorat la Facultăţile de teologie din Bucureşti şi
Sibiu, potrivit procedurii uzitate la învăţământul de stat, cu
amendamentul că locurile trebuie comunicate şi Serviciului de
studii şi învăţământ al Cancelariei Sfântului Sinod.
II.
Stagiatora de pregătire a doctoratului în 'teologie să urmeze
sistemul tradiţional de trei ani practicat până acum cu rezultate
foarte buv,e în învăţământul universitar teologic şi să constea din
următoarele :
— Subiectul tezei de doctorat va fi ales obligatoriu, din primul
an de stagiatură;
— Fiecare doctorand să alcătuiască, în cei trei ani de stagia
tură, câte minimum două lucrări de seminar anual, la specialitatea
principală, cu obligaţia publicării acestora, ele putând fi şi în legă
tură cu tema tezei de doctorat;
— Fiecare din cei trei ani de studii se va finaliza cu un co
locviu susţinut pe baza uv.si bibliografii, indicată de către condu
cătorul ştiinţific la disciplina de specialitate şi la disciplinele sec
ţiei de către ceilalţi conducători de doctorat;
— Pe lângă disciplinele de secţie, toţi candidaţii, indiferent de
specialitate, vor susţine anual şi colocviu pentru disciplina Teolo
gia fundamentală şi Dogmatică ;
— Subiectele lucrărilor de seminar vor putea fi în legătură
cu tema tezei de doctorat. După încheierea celor trei ani de sta
giatură, doctoranzii respectivi să susţină, în cel mult un an de la
absolvire, examenul oral aprofundat de admisibilitate, care constă
din materia de la disciplina de specializare cu toate disciplinele
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secţiei teologice din care face parte această disciplină precum şi
Teologia Dogmatică şi Simbolică ;
— Subiectul pentru teza de doctorat să fie prezentat Consi
liului profesoral al Facultăţii şi să se solicite şi aprobarea forurilor
superioare bisericeşti, avându-se in vedere că trebuie să ţină seama
in tratare, pe cât posibil, de interesele majore ale pastoraţiei actuale
din Biserica noastră;
—■Susţinerea tezei de doctorat să se facă după ce candidatul a
întrunit avizul favorabil al profesorilor referenţi că proiectul tezei
întruneşte condiţiile pentru susţinerea orală şi publicare ;
— Susţinerea publică a proiectului de teză să se facă numai
după ce acesta a întrunit avizele favorabile ale profesorilor refe
renţi pentru susţinerea orală şi publicare ;
— Această nouă metodologie stabilită mai sus se va aplica
începând cu anul universitar 1994— 1995.
Temei nr. 1357/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod cu
prinzând propunerile unor centre eparhiale pentru înfiinţarea unor
instituţii de învăţământ preuniversiitar teologic.
1. Temei nr. 1185/1994 — Adresa Episcopiei Argeşului nr. 412/
1994, pentru înfiinţarea Seminarului teologic liceal din Curtea de Argeş.
2. Temei nr. 1537/1994 — Adresa Episcopii Sloboziei şi Călăraşilor
nr. 23/1994, pentru înfiinţarea Seminarului teologic liceal din Slobozia.
3. Temei nr. 1184/1994 — Adresa Arhiepiscopiei Tonusului,
nr. 256/1994, pentru înfiinţarea Şcolii postliceale de cântăreţi bisericeştiinvăţători, la Tulcea.
Luând în considerare că ispectoratele de învăţământ judeţene Ar
geş, Ialomiţa şi, respectiv, Tulcea au avizat înfiinţarea acestor insti
tuţii de învăţământ preuniversitar, putându-se asigura necesarul de
cadre didactice, atât pentru disciplinele teologice, cât şi pentru cele
de cultură generală, spaţiile de şcolarizare şi cazare pentru buna des
făşurare a procesului de învăţământ ;
Ţinând seama de prevederile protocolului nr. 10906.19 noiembrie
1991 şi nr. 8388 din aceeaşi dată, încheiat intre Ministerul învăţămân
tului şi Secretariatul de stat pentru Culte, precum şi ale Hotărârilor
Guvernului nr. 521/1990 şi 461/1991 ;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Seminarului teologic liceal din Curtea de
Argeş, începând cu anul de învăţământ 1994— 1995, cu menţinerea ac
tualului efectiv de 198 elevi (clasele IX —X I în anul şcolar 1993—
1994) şi 30 elevi pentru clasa a IX-a în anul şcolar 1994— 1995.
— Aprobă înfiinţarea Seminarului teologic liceal din Slobozia, în
cepând cu anul de învăţământ 1994— 1995, cu 30 de locuri în clasa
a IX-a.
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— Aprobă înfiinţarea Şcolii postliceale de cântăreţi bisericeştiinvăţători din Tulcea, începând cu anul de învăţământ 1994— 1995, cu
30 de locuri în clasa a IX-a.
Temei nr. 517 şi 647/1994 — Referatul informativ al Cancelariei
Sfântului Sinod privind constituirea Comisiei naţionale consultative de
religie, desemnarea şi participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, la primele două întâlniri de lucru ale Comisiei. Obiectivele ei
de pe ordinea de zi.
Din cercetarea referatului comisiei constată următoarele :
—■Instituirea Comisiei naţionale consultative de religie s-a ho
tărât în cadrul consfătuirii ministerului învăţământului cu reprezen
tanţii Cultelor, din 7 octombrie 1993.
— Până acum au avut loc două întâlniri de lucru, la 26 ianua
rie, respectiv 17 februarie 1994, ambele la Secretariatul de Stat pentru
Culte.
— Pe ordinea de zi au figurat şi s-au discutat problemele pri
vind :
a. Convocarea şi constituirea Comisiei din persoanele stabilite de
conducerile Cultelor, în cazul nostru delegaţia desemnată de Prea Ferictul Părinte Patriarh Teoctist.
b. Discuţii preliminare privind atribuţiile Comisiei din care re
zultă că aceasta nu este un organism central deliberativ, ci unul de
consultare, respectând ca fond specificul Cultelor şi urmărind ca
formă metodologico-pedagogică, îmbunătăţirea învăţământului teologic
şi religios preuniversitar.
c. Prezentarea şi analizarea a două documente, în proiect, şi
anume : Protocol privind constituirea Comisiei naţionale consultative
de religie, şi Tematica de control pe probleme privind activitatea din
învăţământul teologic şi religios.
d. Comunicarea exactă a Planurilor de învăţământ ale seminariilor teologice liceale şi a programelor de religie pentru cls. I—VIII,
din şcolile de stat, pentru publicarea lor în revista «Tribuna învăţă
mântului».
e. Precizarea că potrivit normelor pedagogice legale si curente în
învăţământul preuniversitar, un plan de învăţământ va cuprinde 30—
32 ore de curs pe săptămână şi se aplică la începutul unui an şcolar,
numai la cls. a IX-a.
Din referatul respectiv mai rezultă că, în acord cu cele stabilite
mai sus, o comisie specială de profesori de la seminariile teologice, a
procedat la /alcătuirea unui proiect nou îmbunătăţit al Planului de
învăţământ, după profilul liceelor de limbi clasice (cu 37— 38 ore),
asupra căruia urmează să se pronunţe toate seminariile teologice liceale
din ţară.
Având în vedere discuţiile purtate în legătură cu cele prezentate,
şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalu
lui bisericesc, Sfântul Sinod plenar hotărăşte :
— Ia aot de constituirea Comisiei naţionale consultative ds re
ligie, componenţa şi participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
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la cele două şedinţe de lucru ale acestei Comisii, precum şi de obiec
tivele dezbătute pe ordinea lor de lucru.
—
După avizarea de către ministerul învăţământului,Protocolul
privind constituirea Comisiei naţionale consultative de religie şi Te
matica de control pe probleme privind activitatea din învăţământul teo
logic şi religios se vor trimite tuturor eparhiilor şi seminariilor teo
logice
liceale din ţară — spre cunoştinţă şi conformare.
Temei nr. 573/574 şi 770/1994 — Referat informativ al Cancelariei
Sf. Sinod despre comunicările ministerului învăţământului privind :
a. Elaborarea proiectelor de programe de perfecţionare pentru de
finitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I la specialităţile
din domeniul teologiei şi metodica predării acestora, precum şi tema
tica orientativă pentru lucrările metodico-ştiinţifice pentru gradul di
dactic I ;
b. Avizul negativ de abilitare ca învăţători a absolvenţilor de seminarii teologice, care predau Religia în şcolile de stat (cls. I—IV) ;
c. Aprobarea echivalării definitivării în învăţământul teologic
(acordat până la 01.09.1990) cu definitivarea în învăţământul de stat,
pentru 148 profesori licenţiaţi în teologie ;
d. Abilitarea Facultăţilor de teologie din Bucureşti şi Sibiu ca
centre de perfecţionare.
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
constată că la Cancelaria Sfântului Sinod s-au primit, direct sau prin
Secretariatul de Stat pentru Culte, comunicările ministerului învăţă
mântului privind cele patru probleme de învăţământ enunţate, din
care se reţin următoarele :
a. Adresa ministerului învăţământului (nr. 24608 1994) privind
elaborarea proiectelor de programe de perfecţionare pentru definitiva
rea în învăţământ şi gradele didactice II şi I, la specialităţile din do
meniul teologiei şi metodica predării acestora, diferenţiat pentru
preoţi licenţiaţi şi preoţi seminarişti, precum şi tematica orientativă
pentru lucrările metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I, au fost
trimise Facultăţii de teologie din Bucureşti (cu temei nr. 403/20 ia
nuarie 1994), dar până in prezent facultatea respectivă n-a întocmit
şi n-a transmis programele, fapt care prejudiciază preoţii care predau
în seminariile teologice şi pe cei care predau religia în şcoli.
b. Cu adresa Cancelariei Sf. Sinod nr. 8542/23 decembrie 1993
s-a solicitat abilitarea ca învăţători a preoţilor seminarişti care predau
religia în şcolile de stat, în vederea dobândirii gradelor didactice oa
şi absolvenţii şcolilor normale (de pedagogie), dar răspunsul ministe
rului învăţământului a fost negativ, motivând că «Studiile absolvenţi
lor de seminarii teologice fiind echivalente cu studiile absolvenţilor
liceelor filologice, aceştia nu pot îndeplini funcţii didactice care să le
o’"ere posibilitatea perfecţionării prin grade didactice, conform art. 9
din Statutul personalului didactic». Faţă de acest răspuns, se consideră
necesar a se repeta intervenţiile din partea comisiei de învăţământ cu
explicată suplimentare, care să precizeze că :
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— S-a cerut abilitarea preoţilor care predau numai religia nu şi
alte discipline ;
— Sunt mai pregătiţi din punct de vedere teologic decât absol
venţii de şcoli normale cu «certificat de atestare teologică» ;
— Au şi pregătire pedagogică întrucât în timpul seminarului au
promovat discipline ca : pedagogie, psihologie, catehetică şi omiletică şi
lecţii practice de predarea religiei ;
însăşi adresa ministerului învăţământului (nr. 24608/1994) prevede
această posibilitate când precizează că programele pentru gradele di
dactice, se vor întocmi «diferenţiat pentru absolvenţii de învăţământ
superior teologic (licenţiaţi) şi pentru cei ai seminariilor teologice».
c. Aprobarea ministerului învăţământului comunicată cu adresa
nr. 24459/12.1.1994 (ordinul nr. 5102/12.01.1994) privind «echivalarea
definitivării în învăţământul teologic, până la 01.09.1990, cu definitiva
rea în învăţământul de stat acordate numai pentru 148 de profesori,
absolvenţi ai învăţământului teologic superior, începând cu 1 septem
brie 1993, nu rezolvă problema în totalitate pentru toţi preoţii, fiind
nevoie de intervenţii suplimentare, cu noi precizări din partea Servi
ciului de învăţământ al Cancelariei Sfântului Sinod.
d. Abilitarea Facultăţilor de teologie din Bucureşti şi Sibiu, cu
calitatea de centre de perfecţionare, prin acelaşi ordin al ministerului
învăţământului acordă acestor unităţi superioare de învăţământ dreptul
«să elibereze certificate conform anexei nr. 17 din Metodologia de or
ganizare şi desfăşurare a activităţii de perfecţionare şi pregătire a per
sonalului didactic) celor 148 profesori de religie (licenţiaţi în teologie),
în şcolile de stat din judeţele Buzău şi Vrancea. în acest sens, s-a îna
intat celor două facultăţi de teologie (Bucureşti şi Sibiu) toată docu
mentaţia legalizată de ministerul învăţământului (în copie) pentru con
formare (anexa V—VI).
De asemenea, aceste două centre de perfecţionare «sunt împuterni
cite să confirme şi să înainteze la ministerul învăţământului situaţiile
cadrelor didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ şi gradul
didactic II».
Având în vedere cele prezentate de Comisia învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc şi în urma discuţiilor purtate, plenul
Sfântului Sinod hotărăşte :
— Ia act de comunicările ministerului învăţământului, privind ca
drul şi formele legale de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice
teologice şi de religie din învăţământul preuniversitar de stat.
— Se va solicita Facultăţii teologice din Bucureşti să urgenteze
lucrarea de elaborare a proiectelor de programe de perfecţionare pentru
definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I, la specialităţile
din domeniul teologiei şi metodica predării acestora.
— Se va interveni din nou la ministerul învăţământului cu preci
zările necesare pentru abilitarea ca învăţători a absolvenţilor de seminarii teologice, care predau Religia în şcolile de stat (cls. I—IV).
— Se va interveni, de asemenea, la ministerul învăţământului
pentru aprobarea demersurilor privind echivalarea definitivatului şi
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gradele didactice II şi I din învăţământul teologic (până în anul 1990)
cu cele din învăţământul de Stat, în baza documentaţiei trimise de Can
celaria Sf. Sinod şi a completărilor făcute de comisie.
—
Pentru anul în curs se menţin cursurile pastorale, apoi se va
interveni la ministerul Învăţământului pentru acceptarea lor ca iază
de pregătire intensivă în vederea examenului pentru definitivat în în
văţământ şi pentru obţinerea gradului II, didactic. De asemenea la
sfârşitul acestor cursuri, pe baza rezultatelor de la centrele respective,
Comisia sinodală va face o evaluare şi eventuale propuneri pentru
perfecţionarea metodologiei lor, vizând atât predarea religiei în şcoli
cât şi dimensiunea misionară.
Temei nr. 518, 1417 şi 700/1994 — Referatul informativ al Can
celariei Sfântului Sinod privind stadiul revizuirii şi îmbunătăţirii pla
nului de învăţământ al seminariilor teologice liceale, cu profil uma
nist de limbi clasice, avizat de ministerul învăţământului cu nr. 39629/
1994 şi Secretariatul de Stat pentru Culte nr. 484/1994.
Din prezentarea făcută rezultă că planul de învăţământ pe baza
căruia seminariile teologice liceale au fost integrate în reţeaua învă
ţământului de stat, asimilate cu liceele de profil filologic, a trebuit să
fie modifcat datorită numărului mic de ore afectat disciplinelor
pentru examenul de bacalaureat, faţă de liceele cu profil filologic.
Astfel s-a ajuns ca o comisie specială de teologi să întocmească
un nou plan de învăţământ, ou profil umanist
de
limbi clas
de specialişti de la ministerul învăţământului şi Secretariatul de Stat
pentru Culte, la alcătuirea căruia s-a avut în vedere faptul că profilul
seminariilor teologice liceale este mai apropiat
de
cel umani
clasice, acestea regăsindu-se în planul de învăţământ al facultăţilor de
teologie.
Acest nou plan de învăţământ deşi a fost avizat favorabil de minis
terul Învăţământului, totuşi n-a fost acceptat de seminariile teologice
datorită numărului mare de ore de curs (37—38 ore) pe săptămână şi
pentru faptul că aplicarea lui se propusese începând cu trim. II al
anului şcolar în curs (1993— 1994), la clasele IX şi X, adică la un tri
mestru după începutul anului şcolar.
De aceea, aceeaşi comisie a recomandat planul de învăţământ al
seminariilor teologice liceale cu profil umanist de limbi clasice, limitându-1 la 32 ore săptămânal, urmând ca asupra acestuia să se pro
nunţe din nou seminariile teologice liceale.
Problema planului de învăţământ al seminariilor teologice liceale
a fost supusă discuţiilor în plenul Sfântului Sinod, în urma cărora s-a
desprins, în mod concludent, necesitatea organizării de seminarii teo
logice liceale cu mai multe profile, întocmai ca şi facultăţile de teolo
gie, având un trunchi de discipline teologice, comun, la care să se
adauge, potrivit profilului, disciplinele de cultură generală filologice
sau discipline umaniste pentru profilul limbilor clasice, sau discipline
pedagogice pentru profilul pedagogic.
în legătură cu cele de mai sus, P. S. Episcop Calinic al Argeşului
cu adresa nr. 700/1994 solicită organizarea unui liceu seminarial de
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muzică bisericească (bizantină) integrat în reţeaua liceelor de stat,
care să fie organizat în Domneşti-Argeş şi care să pregătească pentru
eparhie cântăreţi bisericeşti.
Disouţiile purtate în plenul Sfântului Sinod, au relevat că pentru
a introduce ore de muzică bizantină la nivelul liceelor de muzică, tre
buie scoase din planul de învăţământ o seamă de discipline de cultură
generală, cea ce ar scădea standardul universal european al bacalau
reatului, fapt neadmis de ministerul învăţământului.
în această situaţie Sfântul Sinod a apreciat câ trebuie reflectat la
organizarea de şcoli speciale de cântăreţi bisericeşti de 3 ani, de nivel
profesional, întreţinute de Biserică şi dacă este posibil de Secretariatul
de Stat pentru Culte şi anume câte o şcoală pentru fiecare mitropolie.
în urma amplelor discuţii care au avut loc, a opiniilor care s-au
exprimat şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea
personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă întocmirea planului de învăţământ pentru următoarele
profiluri de seminarii teologice liceale :
—
—
—
—

Profil
Profil
Profil
Profil

teologic
teologic
teologic
teologic

liceal
liceal
liceal
liceal

— filologie
— umanist şi limbi clasice
— pedagogic
şi de muzică bizantină

Toate aceste profiluri din cadrul seminariilor teologice liceale vor
avea durata şcolarizării de 5 ani.
Absolvenţii cu bacalaureat ai liceelor teologice de muzică bizan
tină, nu vor fi acceptaţi la hirotonie.
— Comisia specială pentru învăţământul teologic seminarial va
întocmi planurile de învăţământ pentru fiecare profil de seminar
teologic-liceal, iar în paralel va lua în studiu întocmirea unui plan
de învăţământ pentru şcoli de cântăreţi bisericeşti de 3 ani, de nivel
profesional şi posibilitatea organizării lor pe lângă fiecare mitropolie,
cu întreţinerea din fondurile proprii şi dotaţii de la Secretariatul de
Stat pentru Culte.
Temei nr. 1441/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind reţeaua, conţinutul (specializarea) şi planul de învăţământ al şco
lilor postliceaie teologico-sanitare din cadrul învăţământului de stat.
Din prezentarea făcută rezultă că, până în prezent, Biserica Orto
doxă Română are două şcoli postliceaie teologico-sanitare care func
ţionează cu anul şcolar 1993— 1994 la Piatra Neamţ şi Constanţa, şi
încă trei şcoli în perspectivă de funcţionare, începând cu anul şcolar
următor (1994— 1995), la Iaşi, Arad, Tg-'Mureş.
Având în vedere caracterul informativ al celor prezentate la pro
punerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bi
sericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de precizările cu privire la reţeaua şi la planul de învă
ţământ al şcolilor postliceale-teologico-sanitare, comunicate în cadrul
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întâlnirii de la 22 februarie 1994 a reprezentanţilor ministerului învăţă
mântului, ministerului Sănătăţii, Secretariatului de Stat pentru Culte şi
ai Cultelor, care au în subordine astfel de şcoli.
— Precizările aduse se vor comunica tuturor eparhiilor, în pers
pectiva înfiinţării unor astfel de şcoli postliceale care se dovedesc din
ce în ce mai necesare pentru aspectele misionare şi sociale din viaţa şi
activitatea bisericească a eparhiilor.
Temei nr. 1801/1994 — Referatul informativ al Cancelariei Sfân
tului Sinod privind revizuirea şi îmbunătăţirea planului de învăţământ
al şcolilor postliceale şi cântăreţi bisericeşti şi învăţători, ca urmare a
recomandărilor ministerului învăţământului din adresa nr. 9091/.1994.
Din expunerea făcută reiese că o comisie specială restrânsă de
cadre didactice teologice seminariale, instituită de Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist cu concursul unor specialişti din ministerul În
văţământului şi ministerul Sănătăţii au procedat la revizuirea planului
de învăţământ aprobat iniţial pentru aceste şcoli care a fost trimis apoi
ministerului învăţământului pentru avizare.
Avându-se în vedere cele prezentate, la propunerea Comisiei în
văţământului pentru pregătirea personalului bisericesc şi în urma dis
cuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de rezultatul lucrărilor Comisiei speciale privind revizui
rea şi îmbunătăţirea planului de învăţământ al Şcolii postliceale de
cântăreţi bisericeşti şi învăţători.
— Aprobă ca aceeaşi comisie de cadre didactice teologice semi
nariale să se ocupe şi cu elaborarea programei teologice pentru exa
menul de absolvire al acestei şcoli postliceale, cu dublă specializare ;
— Proiectul noului plan de învăţământ al şcolii postliceale de cân
tăreţi bisericeşti şi învăţători se va trimite ministerului învăţământului
pentru avizare.
Temei nr. 1569/1994 — Referatul informativ al Cancelariei Sf. Si
nod privind vacanţa de primăvară din anul şcolar în curs (1-993— 1994)
pentru seminariile şi şcolile postliceale teologice, integrate în reţeaua
învăţământului preuniversitar de stat (23.IV. — 8.V.1994).
Din referat reiese că s-a convenit cu ministerul 'învăţământului
ca vacanţa de primăvară în şcolile teologice să aibă loc în perioada
de Sf. Paşti (23.IV. — 8.V.1994), recuperarea orelor de curs, teologice
şi de cultură generală, urmând a se face în perioada vacanţei de primă
vară a şcolilor de stat (25.III. — 11.IV.1994), prin continuarea cursurilor
trim. III, cu consimţământul profesorilor de cultură generală pe bază
de declaraţie scrisă şi cu o evidenţă clară la fiecare şcoală.
Având în vedere cele prezentate, la propunerea Comisiei învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de acordul ministerului Învăţământului «ca elevii din
seminariile şi şcolile postliceale teologice să ia vacanţa de
primăvară în perioada 23 aprilie — 8 mai 1994, pentru a putea
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participa la desfăşurarea practicii liturgice prilejuită de sfin
tele sărbători ale Paştelui».
— ■Ia act că acest acord s-a comunicat tuturor eparhiilor, ssrainariilor teologice liceale (cu sau fără şcoli postliceale) şi şcoli
lor postliceale teologice sanitare (cu direcţiune proprie) din
ţară.
Temei nr. 1533/1994 —• Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind stadiul elaborării proiectelor de : «Diplomă de atestare teologică»,
pentru absolvirea seminariilor teologice liceale, şi de «Certificat de
aiesinre teologică la absolvirea şcolilor normale, în care se predă
şi religia».
Sfântul Sinod, având în vedere cele prezentate şi Ia propunerea
Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc ho
tărăşte :
— Ia act de elaborarea proiectului de Diplomă de atestare teo
logică pentru seminariile teologice liceale, şi proiectul de Cer
tificat de atestare teologică pentru şcolile normale unde se
predă şi religia.
— După avizarea lor de către ministerul învăţământului, textul
actelor respective va fi transmis tuturor eparhiilor şi semi
nariilor teologice liceale, pentru ti'părire şi folosinţă.
Temei nr. 1886/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind schimbarea ştampilelor de cancelarie ale seminariilor teologice
liceale de către inspectoratele şcolare teritoriale.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei în
văţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
—

Serviciul de studii şi învăţământ, din cadrul Cancelariei
Sfântului Sinod, se va adresa ministerului învaţăinântului şi
Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru a se găsi modali
tatea soluţionării problemei ştampilelor şi antetelor folosite în
corespondenţa seminariilor tcologice liceale şi a şcolilor teo
logice postliceale.

După epuizarea problemelor încredinţate spre examinare Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, s-a procedat
ia examinarea In plenul Sfântului Sinod a următoarelor probleme in
cluse la punctul «Diverse» :
Temei nr. 1372/1993 şi 2240/1994 — Scrisoarea Camerei Deputaţi
lor nr. B.P. 498, din 10 noiembrie 1993, în legătură cu propunerea le
gislativă formulată de deputaţii Ioan Avram Mureşan şi Teodor Dunca
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privind restituirea bunurilor de natură patrimonială, Bisericii Române
Unite cu Roma (greco-catolică) şi scrisoarea Senatului
României
nr. L-164 din 21.02.1994 privind propunerea legislativă pentru regle
mentarea situaţiei juridice a locaşurilor de cult ale Bisericii Române
Unite ou Roma (greco-catolică), iniţiată de senatorul Matei Boilă.
P.C. Preot Constantin Pârvu informează Sfântul Sinod că ambel6
propuneri legislative au fost trimise membrilor Sfântului Sinod pentru
studiere şi propuneri, pe baza cărora să se alcătuiască scrisorile de răs
puns către Camera Deputaţilor şi Senat, cu punctul de vedere al Pa
triarhiei Române.
In legătură cu propunerea legislativă iniţiată de senatorul (preot
greco-catolic) Matei Boilă s-a răspuns cu adresa nr. 662/11 martie 1993
şi 178 din 10 ianuarie 1994.
Având în vedere însă recenta scrisoare a Senatului (nr. L-164 din
21.02.1994), trimisă atât Patriarhiei Române cât şi fiecărui ierarh, este
nccosar să se dea un nou răspuns solicitat în mod special prin respec
tiva scrisoare, semnată de către preşedintele Senatului, Domnul Oliviu
Gherman.
In cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod s-a relevat
faptul că I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, P.S. Episcop An
drei al Alba Iuliei şi P.S. Episcop Timotei al Aradului, au răspuns direct
Senatului la scrisoarea respectivă.
Dându-se citire scrisorii întocmită de I.P.S. Arhiepiscop Bartolornej Anania, ca răspuns la proiectul de lege, iniţiat de senatorul Ma
tei Boilă ;
în urma discuţiilor purtate şi a aprecierilor care s-au făcut cu
privire la răspunsul dat de către I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Îşi însuşeşte răspunsul dat de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului prin scrisoarea din 7 martie 1994, adresată Domnului Pre
şedinte al Senatului, Oliviu Gherman, şi după adaptarea lui potrivit
discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod, aprobă să fie transmis ca
punct de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Române, privitor la pro
iectul de lege iniţiat de senatorul Matei Boilă, referitor la Legea
pentru reglementarea folosirii locaşurilor de cult ale Bisericii Române
Unite cu Roma (Greco-Catolică), în completarea scrisorilor anteri
oare ale Cancelariei Sfântului Sinod în aceeaşi cauză.
Privitor la iniţiativa juridică a deputaţilor loan Avram Mureşan
şi Teodor Dunca, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului arată câ a
lecturat răspunsul întocmai în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod şi
consideră că poate fi transmis Camerei Deputaţilor.
în discuţiile purtate se arată că I.P.S. .Arhiepiscop Bartolomeu
Ansnia a întocmit un răspuns şi la această nouă propunere legislativă
iniţiată de cei doi deputaţi.
Ca urmare, după luările de cuvânt. Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aproba transmiterea răspunsului către Camera Deputaţilor în
tocmit în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod privitor la iniţiativa legis
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lativă a deputaţilor Ioan Avram Mureşan şi Teodor Dunca privind «Le
gea pentru restituirea bunurilor de natură patrimonială Bisericii Ro
mâne Unite cu Roma (Greco-Catolică).
La răspunsul Cancelariei Sfântului Sinod, se va anexa şi răspunsul
dat de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, în aceeaşi cauză,
adăugându-se tot ca punct de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne.
Temei nr. 1410/1994 — în legătură cu comemorarea episcopului
Inocenţiu Micu-Klein, cu prilejul aducerii în ţară a rămăşiţelor sale
pământeşti de la Roma.
Secţia culturală a Armatei a transmis Cancelariei Sfântului Sinod
un fax privind programul provizoriu al aducerii în ţară a rămăşiţelor
pământeşti ale episcopului Inocenţiu Micu-Klein.
Discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod au scos în evidenţă că
aducerea în ţară a rămăşiţelor pământeşti ale acestui luptător pentru
drepturile românilor din Transilvania este un act reparatoriu de drep
tate, întrucât la Roma el a avut o viaţă de exilat. Cercetările istorice
îl pun într-o lumină favorabilă şi cu privire la atitudinea sa proortodoxă.
Ca urmare, după discuţiile purtate, plenul Sfântului Sinod hotă
răşte :
— Biserica Ortodoxă Română va sublinia evenimentul adu
cerii în ţară a rămăşiţelor pământeşti ale episcopului Inochen tie Micu-Klein prin elaborarea unor studii şi articole dedi
cate personalităţii acestui luptător pentru drepturile români
lor din Transilvania.
— Se va da publicităţii un comunicat de presă în legătură cu
evenimentul, în care se va sublinia bucuria Bisericii Ortodoxe
Române faţă de acest act reparator de dreptate istorică.
Temei nr. 8702/1993 — Intr-o hotărâre anterioară, Sfântul Sinod
stabilise ca, la întocmirea calendarului bisericesc pe anul 1995, săptă
mânile să înceapă cu ziiua de duminică, potrivit învăţăturii Bisericiişi
potrivit practicii din cărţile de cult.
Avându-se în vedere, însă, că tradiţia întocmirii calendarelor noas
tre este prea înrădăcinată şi opinia publică nu este pregătită pentru
acceptarea unei astfel de schimbări,, Cancelaria Sf. Sinod solicită amâ
narea aplicării hotărârii sinodale amintite.
în urma discuţiilor oare au avut loc
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Pentru anul 1995, calendarul bisericesc se va întocmi ca şi în
anii. anteriori., săptămânile începând eu ziiua de luni.
în continuarea lucrărilor Sfântului Sinod, P. S. Episcop Nifon al
Sloboziei şi Călăraşilor, rapor,torul Comisiei afacerilor externe biseri
ceşti, prezintă la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
referatele Comisiei asupra lucrărilor repartizate spre studiu,
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Temei nr. 1963/1994 — Scrisoarea Prea Sfinţitului Nathaniel al
Episcopiei ortodoxe române din America, prin care face cunoscut că
dă curs invitaţiei' Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a vizita
Biserica Ortodoxă Română, în perioada 6—28 mai 1994.
Ca urmare, după discuţiile purtate şi explicaţiile care s-aiu dat în
legătură cu, programul vizitei în Patriarhia Română a P. S. Episcop
Nathanael, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu bucurie de intenţia P. S. Episcop Nathanael de a vizita
Patriarhia Română.
Temei nr. 1928/1994 — Participarea Î.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului la festivităţile de aniversare a 20 de ani de arhipăstorire a
Prea Fericitului Serafim al Atenei, organizate la Universitatea din Atena
(28 februarie 1994).
Cu această o-cazie, I.P.S. Mitropolit Antonie a prezentat Prea Feri
cirii Sale Arhiepiscopului Serafim un mesaj adresat cu această ocazie
de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
La 1 martie 1994, Î.P.S. Mitropolit Antonie a ţinut un discurs în
aula Facultăţii de teologie din Atena, având ca temă «Relaţiile interortodoxe, perspectivele lor şi despre mişcarea ecumenică».
De remarcat şi faptul că, la 1 martie 1994, Î.P.S. Mitropolit Antonie
a vorbit comunităţii române din Atena despre «Biserica Ortodoxă
Română şi preocupările ei actuale».
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act, cu mulţumiri, de participarea Î.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului la festivităţile de aniversare a 20 de ani de arhi
păstorire a Prea Fericitului Serafim al Atenei şi al întregii
Elade, organizate de Universitatea din Atena (28 februarie 1994).
Temei nr. 1934/1994 — Scrisoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
patriarhul ecumenic al Constantinopoluiui în legătură ou constituirea
unei comisii caro să studieze modalitatea primirii în Ortodoxie a unor
clerici şi mireni proveniţi din Biserica Anglicană, nemulţumiţi de ac
cesul femeilor la Taina hirotoniei.
Ca urmare, la propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de scrisoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, patriarhul
ecumenic al Constantinopoluiui în legătură cu constituirea unei
comisii care să studieze modalitatea primirii la Ortodoxie a
unor clerici şi mireni provenind din Biserica Anglicană;
— Se deleagă ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române în
respectiva comisie, P. C. Pr. Silviu Pufulete, parohul bisericii
ortodoxe române din Londra, comunicându-se şi Patriarhiei
Ecumenice această hotărâre ;
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— Comitetul permanent al comisiei Bisericii Ortodoxe Române
pentru relaţii bisericeşti şi dialog teologic cu Biserica Anglicană
să redacteze un studiu şi să facă propuneri în sensul celor soli
citate în scrisoarea patriarhului Bartolomeu I al Constantinopolului, studiu pe care reprezentantul Bisericii noastre, în comisia
ce se va constitui în Marea Britanic, să-l poată folosi în cadrul
discuţiilor pe această temă.
Temei nr. 667/1994 —■Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei şi a P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor
la întrunirea Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(Johannesburg, Africa de Sud, 20— 28 ianuarie 1994).
între hotărârile adoptate cu acest prilej a fost şi aceea ca a VlII-a
adunare generală a C.E.B. să aibă loc în localitatea Harare (Zimbabwe),
în anul 1998.
în referat esite menţionat faptul că Biserica Ortodoxă Română soli
citase ţinerea acestei adunări generale la Bucureşti, aducând în acest
sens o solidă argumentare.
Din păcate, Bisericile protestante din ţara noastră, membre în C.E.B.,
nu numai că nu au susţinut această invitaţie, dar au fost chiar împo
triva ei.
In ciuda atitudinii deloc frăţeşti pe care reprezentanţii Bisericilor
protestante din România au avuit-o faţă de iniţiativa Bisericii noastre,
Comitetul Central al C.E.B. a apreciat, totuşi, invitaţia pe care Prea
Fericitul Părinte Paitriarh Teoctist a făcut-o C.E.B.-ului de a ţine cea
de-a VlII-a Adunare generală în România şi, în compensaţie, a fost
propusă (de către P. F. Arhiepiscop Anastasie al Albaniei) ţinerea în
România, în 1997, a unei conferinţe mondiale privind misiunea astăzi,
având ca temă : «Evanghelia lui Hristos în diferite culturi».
Intre hotărârile luate la Johannesburg se mai numără şi numirea
de personal în conducerea CEB. Astfel, preotul ortodox american Thomas Fitzgerald a fost numit în funcţia de director executiv al Unităţii I
(«Unitate şi înnoire») ; Prof. Alan Faloner, reformat scoţian, a devenit
noul director al secretariatului comisiei «Credinţă şi constituţie» ;
P. C. Pr. Ioan Sauca a fost numit în funcţia de secretar executiv pentru
«Studii ortodoxe şi relaţii cu Bisericile», în cadrul Unităţii II («Biseri
cile în misiune»),
în cadrul discuţiilor care au avutt loc, au fost semnalate mal multe
probleme în legătură cu mişcarea ecumenică şi cu participarea Bisericii
noastre la activitatea ei.
Astfel, în intervenţia sa, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a
subliniat faptul că în lumea ortodoxă se manifestă o anumită insatisfac
ţie faţă de felul cum evoluează mişcarea ecumenică, în unele Biserici
manifestându-se o atitudine an-tiecumenistă, cum este cazul Ierusalimu
lui, Greciei şi Rusiei. Această atitudine se datorează, în principal, ur
mătoarelor cauze : a) sistemul luării deciziilor, adoptat de organismele
ecumenice şi b) sistemul reprezentativităţii, care ţine seama de proporţionalitaitea participării (tineri, femei etc.).
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Ca urmare, orice iniţiativă ortodoxă (de exemplu, problema hiro
toniei femeilor, a limbajului inclusiv, a homosexualităţii etc.) este blo
cată, din cauza faptului că suntem în minoritate. în acelaşi timp, sis
temul reprezentativităţii face ca între reprezentanţii Bisericilor să fie
desemnate persoane care nu sunt pregătite din punct de vedere teologic
pentru a aborda discuţiile în cunoştinţă de cauză. De aceea, va trebui
să încercăm schimbarea acestei modalităţi de lucru, mergând până la
a exprima cât mai vehement vetoul nostru, solicitând reorientarea ecumenismului pe adevăratul său făgaş. în acest sens, ar trebui profitat
de prilejul completării chestionarului, trimis recent Bisericilor membre
în CEB, prin care se cere expunerea punctelor de vedere şi sugestii
referitoare la' rolul şi perspectivele de v iit o r ale mişcării ecumenice în
general şi ale CEB, în special.
Î.P.S. Mitropolit Daniel a arătat că este necesar să se depună efor
turi pentru impunerea punctului de vedere ortodox spre a schimba ac
tuala orientare cosmocentrică a mişcării ecumenice într-una hristocentrică.
Temei nr. 2111/1994 — Cererea Asociaţiei ecumenice a Bisericilor
din Români-a — AIDRom — , pentru desemnarea a unsprezece delegaţi
ai Bisericii Ortodoxe Române, care să o reprezinte pe o perioadă de
doi ani, în cadrul Adunării generale a Asociaţiei.
în referatul comisiei este menţionat faptul că AIDRom-ul îşi des
făşoară activitatea în România', la iniţiativa Conciliului Ecumenic r.l
Bisericilor, din luna februarie 1991.
Până în noiembrie 1993, asociaţia a funcţionat cu statut provizoriu.
La 3 noiembrie 1993 a avut loc la Facultatea de teologie din Bucureşti
adunarea generală inaugurală care a stabilit ca, la 20 mai 1994, să sibâ
loc, la mănăstirea Sâmbăta de Sus (jud. Braşov), adunarea generală, care
va alege şi consiliul administrativ, în care Biserica Ortodoxă Română
va fi reprezentată de unsprezece persoane.
în discuţiile care au avut loc s-a scos în evidenţă faptul că viitorul
consiliului de administraţie al Asociaţiei AIDRom va fi format din şapte
persoane, dintre care trei persoane vor fi ortodocşi ; preşedintele, vice
preşedintele şi secretarul executiv ai Asociaţiei vor fi aleşi prin rotaţi?,
dintre membrii celor trei Biserici fondatoare ale AIDRom (Ortodoxă,
Luterană, Reformată).
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bi
sericeşti, Sfântul Sinod plenar a hotărât următoarele în legătură cu cele
două probleme discutate :
— Se ia act de participarea delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române
la întrunirea Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor ;
— Se aprobă, în principiu, organizarea, în România, în 1997, a
Conferinţei mondiale misionare, urmând ca detaliile respectivei întruniri
să fie definitivate în timp util ;
— Se reţine poziţia adoptată de celelalte Biserici din Românii,
membre în CEB, respectiv de a nu sprijini iniţiativa Bisericii Ortodoxe
Române, în organizarea, în România, în 1998, a celei de a VUI-a Adu
nări Generale a CEB, în vederea unor discuţii ulterioare cu Bisericii"
respective ;
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— Se va trimite un răspuns C.E.B. în care se va preciza faptul că
s-a luat act cu surprindere de ostilitatea manifestată de Bisericile pro
testante din România faţă de propunerea organizării în România, în
1990, a celei de-a VUI-a Adunări generale a C.E.B., precum şi poziţia
Bisericii Ortodoxe Române privind şcolile confesionale ;
— Se va trimite o scrisoare în acest sens şi Bisericilor Reformată
şi Lu/terană ;
— Se va trimite o scrisoare Consiliului Ecumenic al Bisericilor pri
vind punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române faţă de mişcarea
ecumenică, în general şi faţă de Consiliul Ecumenic al Bisericilor în
special ; în acest scop, membrii în Comiitetul Central şi Executiv ale
CEB şi respectiv CBE, precum şi membrii Comisiei Bisericii Ortodoxe
Române pentru relaţii ou Consiliul Ecumenic al Bisericilor sunt rugaţi
să prezinte, la sectorul de Relaţii externe bisericeşti:, în scris, pe baza
chestionarului primit de la CEB, propunerile lor, cât mai curând posibil,
în vederea redactării respectivei poziţii oficiale a Bisericii Ortodoxe
Române faţă de mişcarea ecumenică ;
— Se ia act de solicitarea Asociaţiei ecumenice a bisericilor din
România — AIDRom — pentru desemnarea a 11 delegaţi al Bisericii
Ortodoxe Române, care să reprezinte Biserica noastră, pe o perioadă
de doi ani, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei ;
— P. S. Epis-eop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor şi P. S. Episcop
Teofan SinaLtul, vicar patriarhal, vor supune, spre aprobare, Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist, o listă cu numele delegaţilor Bisericii
Ortodoxe Române în adunarea generală a Asociaţiei, aceasta urmând
a fi comunicată ulterior Consiliului de administraţie al AIDRom.
Temei nr. 4821/1993 — Participarea Î.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei la ((Conferinţa internaţională iudeo-ereştină pentru
conducere religioasă într-o societate secularizată» (Ierusalim, 1—4 fe
bruarie 1994).
Prin amploarea şi tematica ei, conferinţa de la Ierusalim s-a dorit
a fi un semn de speranţă într-o zonă marcaltă de tensiuni şi într-o lume
ce se confruntă cu multă violenţă şi dezbinare.
Cu prilejul şederii în Israei, Î.P.S. Mitropolit Daniel a făcut o
vizită Sanctităţii Sale Diodor I, patriarhul Ierusalimului, căruia i-a
înmânat, eu această ocazie, o scrisoare, în care Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române solicită
Patriarhiei Ierusalimului rezolvarea favorabilă a problemei aducerii
în ţară a moaştelor sfântului Ioan-Iaeob de la mănăstirea Neamţ. Sanc
titatea Sa a dat asigurări că problema va fi analizată în perspectiva
unui răspuns pozitiv la cererea făcută.
Temei nr. 3526/1993 — Participarea Î.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului şi a P. C. Pr. Prof. Dumitru Abrudan la conferinţa «Pace
şi toleranţă», Constantinopol, 7—9 februarie 1994. A participat, de ase
menea, P. S. Episcop Teofan Sinaitu-1 în calitatea sa de membru în comi
tetul central al C.B.E.
La sfârşitul conferinţei, a fost dată publicităţii o Declaraţie numită
«Declaraţia de la Bosfor», din care reţinem :
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— s-a reafirmat deplinul acord cu declaraţia făcută la Berna în
26 noiembrie 1992, prin oare sunt condamnate crimele săvârşite în nu
mele religiei oa fiind «crime împotriva religiei» (de exemplu conflictele
din Bosnia, Armenia/Azerbaidjan, Georgia şi Tadjikistan) ;
— sunt condamnate, de asemenea, interpretările false şi naţiona
lismul necontrolat, prin care sunt distorsionate sensurile credinţei
religioase ;
— este reafirmată valoarea supremă pe care pacea o reprezintă în
toate cele trei mari religii monoteiste ;
— de asemenea, este negată orice conotaţie religioasă războiului
din fosta Iugoslavie, dezaprobânidu-se, cu toată tăria, actele brutale,
inumane la care sunt supuşi locuitorii acestui teritoriu ;
— este condamnată folosirea forţei în statele din fosta U.R.S.S. ;
— în fine, participanţii au decis constituirea unei comisii în cadrul
«Conferinţei asupra păcii şi toleranţei», care să se ocupe de conflictele
mite, comisie formată din reprezentanţi ai tuturor credinţelor religioase
şi din toate ţările reprezentate la conferinţă.
Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a subliniat că reprezentanţii
celor trei mari religii monoteiste, prezente la întrunirea de la Constantincpol, aiu manifestat o poziţie comună în ceea ce priveşte problemele
abordate. De altfel, la sintagma întrunirii care a fost : <Orice crimă
săvârşită în numele religiei este o crimă împotriva religiei:) au aderat
toţi participanţii fără nici un fel de rezerve.
Temei nr. 1560/1993 —■ Participarea P. C. Pr. Prof. Aurel Jivi la
cea de-a IV-a întrunire a Comisiei mixte pentru dialogul teologic dintre
Bisericile Ortodoxe şi Alianţa Mondială a Bisericilor Reformate, Lirnassol, Cipru, 8— 13 ianuarie 1994.
în perioada 8— 13 ianuarie 19P4. a avu; loc la Liir.assol, in Cipru,
cea de-a IV-a întrunire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Orto
doxă şi Alianţa Mondială a Bisericilor Reformate. Tema întrunirii a fost
«învăţătura despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, a Logosului cel
veşnic», învăţătură expusă în mod succint in crezul niceo-constantinopolitan, continuându-se discuţiile începute la întrunirile anterioare pri
vitor la învăţătura despre Sf. Treime. In cadrul întrunirii de la Limassol,
au iost prezentate mai multe prelegeri.
La încheierea discuţiilor, au fost redactate o «Declaraţie comună
asupra hristologiei» şi un «Comunicat final». In Declaraţia comună, se
exprimă consensul părţilor privitor la doctrina hristologică, urmând ca
respectiva Declaraţie să fie trimisă, spre studiu, Bisericilor Ortodoxe şi
Reformate care fac parte din dialog.
Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a sugerat ca materialele
documentare redactate cu ocazia unor întruniri de acest gen să fie tri
mise la Cancelaria Sfântului Sinod spre informare şi publicare în re
vistele centrale bisericeşti.
în acest context, abordând necesitatea prezentării, în presa biseri
cească, a participărilor reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române la
diferite întruniri interbisericeşti internaţionale, precum şi a informării
cititorilor români asupra hotărârilor luate în şedinţele Sfântului Sinod,
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a propus, iar Sfântul Sinod a
aprobat ca următoarele persoane din cadrul Administraţiei Patriarhale :
Pr. Gheorghe Bogdan, consilier patriarhal Ia sectorul Comunităţi ex
terne ; Pr. Armând Munteanu, inspector general bisericesc şi Pr. Augustin Rusu, secretar la Cancelaria Sf. Sinod ; Pr. Michael T'iţa, inspector
bisericesc la sectorul Relaţii externe bisericeşti să prezinte, spre infor
marea cititorilor, hotărârile Sf. Sinod luate cu prilejul fiecărei sesiuni
de lucru.
în urma discuţiilor purtate, asupra problemelor susmenţionate, la
propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti Sfântul Sinod adoptă
următoarele hotărâri :
— Se ia act de participările reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe
Române la întrunirile respective ;
— Se exprimă acordul Sfântului Sinod ai Bisericii Ortodoxe Române
faţă de conţinutul Declaraţiei comune asupra hristologiei, elaborată de
cea de-a IV-a întrunire de dialog teologic ortodox-reformat, ca repre
zentând un pas înainte în direcţia apropierii dintre cele două familii
de Biserici ;
— Se vor publica, în revistele centrale bisericeşti : «Declaraţia co
mună», ca şi «Comunicatul final», adoptate cu prilejul întrunirii de
dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Alianţa Mondială a Bisericilor
Reformate.
Epuiz-ându-se examinarea problemelor înscrisc pe ordinea de zi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teodtist a exprimat mulţumiri membrilor
Sfântului Sinod pentru atmosfera frăţească în care s-au desfăşurat dez
baterile şi pentru contribuţia adusă la luarea hotărârilor sinodale.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte declară prorogată sesiunea Sfân
tului Sinod.
Procesul verbal este semnat de :
Preşedintele Sfântului Sinod,,
f TE OC TI ST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD

f Episcop TEOFAN SINAITUL
VIC AU PATR IAR Ii AL
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VALERIU ANANIA, Cerurile Oltului. Scoliile Arhimandritului Bartolomeu, la imaginile fotografice ale lui Dumitru F. Dumitru.
Din iniţiativa, cu binecuvântarea şi predeslovia Prea Sfinţitului
Gherasim, episcopul Râmnicului şi Argeşului, editată de Episcopia
Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu Vâlcea, 1990, 331 p., 205 planşe.

Termenul scolie, neologism francez, în Grecia antică însemna cântecul rentat
cu acompaniamentul muzical. în sensul curent, înseamnă adnotări sau note lilologice, istorice, teologice, de critică sau comentariu pentru înţelegerea textului unui
autor din antichitate. In cazul de fată, lucrarea se doreşte un duet recitat şi cântat
de poetul scriitor şi teologul monah pe sub «cerurile Oltului», care-i acoperă ţinvituriie natale, cu bijuterii arhitectonice monastice încărcate de podoabe picturale,
în literatura noastră bisericească, lucrarea este un unicat, cu audibilitatea de sim
fonie religioasă.
Materialul comentat al scoliilor îl formează cele «Peste două sute cincizeci
de diapozitive, cu martorii lor», la «Cele aproape patruzeci do mănăstiri şi schituri
de pe actualul teritoriu al episcopiilor Râmnicului şi Argeşului (judeţele Vâlcea,
Argeş şi Olt)», Episcopia Râmnicului, care «se constituie în tot atâtea mărturii
a:,upra credinţei şi evlaviei noastre străbune, asupra istoriei noastre naţionale, ca
şi asupra puterilor creatoare ale poporului român» din «Predoslovie»),
După primele consideraţii introductive, şcoliile se opresc asupra planului-arcă
al bisericii domneşti din Curtea de Argeş — «operă a lui Basarab I întemeietorul
şi a fiului său Nicolae Alexandru, care ne oforă imaginea superbă a Navei care
traversează istoria, îndreptându-se spre eshaton...» (p. 18). Cercetările arheologice
publicate de Nicolae Constantinescu în «Curtea de Argeş (1200— 1400). Asupra în 
ceputurilor Ţării Româneşti», Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1981, stabilesc că
biserica Sfântul Nicolae Domnesc, «biserica Argeş II», este zidită şi pictată în
perioada 1-3*65— 1369, de Vladislav I-Vlaicul (1364— 1377), fiul lui Nicolae-Alexandru
Basarab (1352— 1364). Inscripţia slavonă din tabloul votiv din naos din 1369, «con
stituie proba cea mai evidentă că biserica Argeş II i se datorează acestuia în între
gime» (p. 148).
Ni se dau trei planşe cu icoana Maicii Domnului din colica altarului, am fi
aşteptat şi împărtăşirea Apostolilor din altar şi Adormirea Maicii Domnului din
naos, ca şi biserica Sfântul Nicolae Domnesc şi cu planul ei după N. Ghika-Budeşti.
Planu! la zi este cel redat de Nicolae Constantinescu, care cuprinde şi situarea
vechiului locaş, biserica Argeş I, în cuprinsul celui actual (Fig. 41, p. 88). «De
numele primilor Basaiabi este legată şi biserica mănăstirii Negru Vodă, din Câmpu
lung. Ceea ce se vede astăzi însă nu mai seamănă nici pe departe cu ceea ce a fost
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la început» (p. 26). Dacă biserica actuală «nu ne mai spune mare lucru prin actuala
ci arhitectură în schimb e emoţionant grăitoare prin văzduhul ei lăuntric. Aici
poate fi văzută — şi contemplată cu evlavie — piatra de mormânt sub care se
odihnesc osemintele celui ce a desăvârşit-o în frumuseţea ei originară. Să citim
inscripţia : «Luna noiembrie în 26 de zile s-a pristăvit marele şi singurul stăpânitor
Domn Io Nicolae Alexandru Voievod, fiul marelui Basarab Voievod, în anul 6873
(1364), indictionul 3. Veşnica lui pomenire». Lespedea funerară arc forma unui
pătrat, ceea ce constituie o particularitate, explicabilă, că lespedea cu inscripţia
acoperă jumătatea superioară a corpului, iar deasupra celei inferioare, tot pe
lespede, se ridica tronul voievodal al lui Vlaicu şi al urmaşilor săi, «simbol al
continuităţii dinastice». Se face apoi popas de reculegere la mănăstirea Cozia, «una
fi in cele mai frumoase aşezări mănăstireşti din tara noastră şi, pe deasupra, doldora
de istorie», «a doua, în picioarc, după aceea a lui Basarab», adică a lui Vlaicu
Vodă. Şapte planşe ne înfăţişează Cozia din diferite poziţii pitoreşti, spre a reda
frumuseţea ei de ctitorie a Marelui Mircea cel Bătrân (1386— 1418). Cele două
morminte din pronaosul bisericii, al voievodului Mircea cel Bătrân şi al Teofanei,
mama lui Mihai Viteazul cheamă la adâncă reculegere, mărită şi prin fragmentul
din testamentul monahiei Teofana, scris în limba de cronică a vremii, la 8 noiembiie 1601, de «călugăraşul Gavriil Lotreanul de la schit». Mănăstirea Cozia a dat
Bisericii peste douăzeci de episcopi .şi mitropoliţi, dovadă a unui centru cărturăresc
puternic. Printre înaintaşii, din vremea ctitorului, şi-a petrecut aici viaţa şi Filotei
Monahul, Filos, fostul logofăt al lui Mircea cel Bătrân, autorul Pripelelor sau
Marimurilor. Cozia «n-ar fi întreagă dacă i-ar lipsi biserica-bolnită», care păstrează
zugrăvit înăuntru pe ctitorul ei Radu Paisie, împreună cu fiul său Marcu şi soţia
sa Ruxandra, fiica lui Neagoe Basarab, văduva lui Radu de la Afumaţi, fratele
vitreg al lui Radu Paisie. în discuţie este adusă şi biserica fostului schit Brădet,
din jad. Argeş, ctitorie tot a voievodului Mircea cel Bătrân acum biserică parohială,
însă «pe turla bisericii străjuieşte crucea domnească, precum cumpăna unei fântâni
în propria-i oglindă». O importanţă, prin construcţia ei, o reprezintă biserica mănăs
tirii Cotmeana, cu asemănarea în bisericile din Târnovo ale Asăneştilor, care i-ar
duce vechimea până în anii 1291— 1292. «Mircea nu va fi făcut altce\a decât s-o
proinnoiască, reorganizând împreună cu N’iroilim obştea monahală dimprejurul ei».
Un popas mai pe îndelete se face la mănăstirea Argeş, unde tn 1793, «în împre
jurări grăbite» a luat fiinţă Episcopia Argeşului. «Biserica lui Neagoe e o minune,
dar nu ştim cum va fi urătat cea de dinainte». Nu cunoaştem numele meşterului
caro. a conceput această capodoperă şi care, desigur, a condus, şi lucrările. Nu-i
ştim nici măcar originea. Încercând să-l reconstituie după propria-i operă, spe
cialiştii cred că s-a format undeva prin părţile Caticazului, că a cunoscut bine
arta armeano-georgiană, dar nu mai puţin pe cea athonită, conslantinopolitană,
occidentală, şi, fireşte, tradiţia artistică românească. Era un om nu numai extrem
de talentat, dar şi foarte cult» (p. 66). în «Mitropolia Olteniei», mai de mult, am
UîUtaf să dovedesc că marele şi genialul meşter «care a conceput această capodoperă
şi a condus lucrările», a fost însuşi Neagoe Basarab, care în tinereţea lui lucrase
ca arhitect în Constantinopol, de unde a adus şi marmura folosită în sculptura
arabescurilor exterioare ale bisericii. El este genialul autor, ca şi genialul autor
al «învăţăturilor sale călre fiul său Teodosie».
Cuvinte de aleasă preţuire se aduc şi pentru Ostrov şi pentru Arnota lui Matei
Basarab, ridicată în 1634, care-i adăposteşte şi osemnitele, alături de ale tatălui său.
De numele lui Matei Basarab este legată şi mănăstirea Dintr-un Lemn, «care nu
arăta tot astfel şi în vremea lu i; era mult mai simplă, cu intrarea de-a dreptul din
afară. Pridvorul i-a fost adăugat de Şerban Cantacuzino». Actuala casă stăreţească
a fost începută de Brâncoveanu, apoi completată şi isprăvită de succesorul său la
tron, Ştefan Cantacuzino, «Casa are un foarte frumos foişor în stil brâncovenesc, cu
aicade pe stâlpi de piatră, care nu poate să nu amintească de o loggia. Foişorul
acesta a putut fi pentru doamna Păuna şi soţul ei, Ştefan Cantacuzino şi loc de la-

PARTEA OFICIALĂ

297

■crimi, remuşcări, plângere a păcatelor...», pentru crima săvâişită asupra lui Brâncoveanu, crimă care ridică protestul scriitorului cu im.precatii de antologie : «După cum
în spatele seimenilor care, beti de vin şi de ură, au batjocorit osemintele lui Matei
nu pot să nu văd umbra rea a lui Constantin Cârnul, tot aşa nu-i pot despovăra pe
Ştefan Cantacuzino şi pe Păuna de crima săvârşită asupra lui Brâncoveanu. Că Păuna
Greceanca era o ambiţioasă şi se voia doamnă, că Ştefan era un motălău care nu-i
ieşea de sub papuc, că Stolnicul Constantin, taică-său. se cam săturase do prea
lunga domnie a unui nepot care de mult nu mai suferea sa fie dădăcit de preaînvătatul său unchi, toate ar fi de înţeles, toate s-au mai întâmplat în istoria noastră
şi a unor neamuri mai mari. Darca tu, creştin ce te afli, să-i denunţi păgânului
actele secrete prin care domnul se aliase cu creştinii, să te aliezi tu însuti cu duş
manul secular al patriei, să asişti cu cinism la arestarea voievodului, în chiar Vine
rea Patimilor, gata să-i dai sărutarea lui Iuda, să te îmbraci cu slava trădării şi să
ti-o sporeşti, în timp ce victima, torturată de călăi ziua şi noaptea, suferea ca un
Hristos în temniţa Stambulului, iată o crimă pe care nici Iscariotul însuşi n-a dus-o
■până la capăt» (p. 86).
Remuşcările de conştiinţă ale doamnei Păuna o aduc până fa accese de ne
bunie, când, în biserica mănăstirii Dintr-un Lemn, la liturghie fiind, de praznicul
Sântămăriei Mari, la 15 august 1714, vede, cum relatează Cronica Anonimă, în
ţesătura poalei de la icoana Maicii Domnului supliciul morţii Brâncovenilor, care
avea loc la Stambul. Soţul, să scape de martorii cărora doamna le destăinuise taina
ei, pe slujnică o acuză de vrăjitorie şi o spânzură, iar pe călugărita Olimpiada,
poate stareta mănăstirii, « o zideşte de vie într-o mănăstire din apropiere (cronica
zice că la Bascov)». Autorul crede că ar fi vorba de mănăstirea Govora. Personal,
fiind din partea locului, din Argeş, cunosc de la mănăstirea de maici Bascovele,
neretinută în «Scolii», tradiţia păstrată că aici s-ar fi petrecut tragedia Olimpiadei.
•Cu largă respiraţie descriptiv-literară se poposeşte «la Hurezi, spre a ne da seama
de amploarea şi măreţia geniului brâncovenesc». Trecem la Surpatele, ctitoria nefe
ricitei doamne Marica, unde venea «în zilele ei mai de pe urmă, copleşită de amin
tiri însângerate, să-şi plângă bărbatul şi copiii în linişte, între clopote şi pădurii.
De la Surpatele se ajunge la o altă ctitorie brâncovenească, nu departe, restaurata
ctitorie a lui Radu cel Mare, mănăstirea Govora. Plecând de aici «să nu-1 uităm,
însă, nici pe episcopul Damaschin, zugrăvit la Govora alături de Antim, căruia i-a
fost succesor în scaunul vlădicesc de la Râmnic, aşai cum la Buzău îi urmase lui
"Mitrofan. Timp de un secol, după moartea lui Damaschin, teascurile din Râmnic
«n-au făcut altceva decât să-i tipărească traducerile. Un mare ctitor al limbii ro
mâne». Trecem pe la Brâncoveni, pe la Mamu, Şerbăne-şti şi ajungem la schitul
Iezer, ctitoria lui Mircea Ciobanu şi a doamnei Chiajna. «Pe cât de luminoase sunt
priveliştile dimprejur cu apa râului clocotind printre dealuri împădurite, pe atât de
sever e profilul acestui locaş de rugăciune, care seamănă mai mult ou o culă fortifi
cată ; privindu-te pieziş din ferestrele puţine şi mici, parcă anume făcut să-ti aducă
aminte de sângeroşii săi întemeietori. Unde sunt braţele de piatră, deschise şi calde,
ale aşezămintelor brâncoveneşti ?» (p. 126).
La câţiva kilometri spre nord de schit, în munţi, se află Peştera Sfântului. A nto
nie de la Iezer, canonizat de Sfântul Sinod la 20 iunie 1992, schimnicul contemporan
eu Brâncoveanu, care s-a nevoit în singurătate timp de douăzeci şi opt de ani,
dintre care primii trei şi i-a cheltuit săpând în piatră, cu dalta şi ciocanul, chilia do
locuit şi paraclisul de alături unde-şi făcea pravila». Ne trec prin fată peşterile
sihăstreşti de la Turnu, peste Olt de Cozia, ca şi aşezarea rupestră din Corbii de
Piatră din jud. Argeş, aşezare sihăstrească foarte veche. «Istoria lui insă — cea
■cunoscută — începe cu anii 1503— 1506, când jupâneasa Muşa, văduva comisului
Hainza, stăpâna ereditară a satelor Corbii de Piatră şi Mălureni, se călugăreşte sub
numele de Magdalina şi hotărăşte să reînvie «după o lungă pustiire» — locaşul din
stâncă întemeind în el un schit de maici, pe care-1 închină voievodului Neagoe Basarab». Schitul ne este prezentat într-o splendidă reproducere în culori (planşa 90).
Suntem purtaţi în -apropiere de Câmpulung la biserica rupestră a mănăstirii Năraă•eşti, ca şi la biserica schitului Cetătuia, «străveche aşezare monahală căţărată pe
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promontoriul stâncos şi abrupt de pe valea Dâmboviţei, ceva mai jos de Câmpu
lung», pe care Vătăşianu o numeşte «monument fără vârstă». Un popas mai înde
lungat se face la mănăstirea Bistriţa, ctitoria lui Barbu Craiovescu, de la care mai
avem bolniţa. Peştera de lângă Bistriţa olteană, unde erau adăpostite în vremuri de
primejdie şi moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul, ne duce mult în trecutul isto
riei noastre. De amintirea lui Barbu Craiovescu se leagă şi schitul Pahomie din
judelui Vâlcea, «o aşezare foarte singuratică şi fără istorie». O ctitorie încărcată de
istorie oltenească este mănăstirea Călui din Valea Olteţului, între Oboga şi Bălceşti,
ctitorie a fraţilor Buzeştj, începută în 1516, isprăvită în 1588 şi zugrăvită în 1594, în
vremea lui Mihai Viteazul, de pictorul său de curte, Mina, care ne-a redat, alături
de fraţii Buzeşti, şi tabloul lui Mihai Viteazul şi al fratelui său, Petru Cercel, care
«scria şi versuri». Singura sa poezie cunoscută, în terţine danteşti, este reprodusă
ciin traducerea lui Al. Ciorănescu (p. 154). Pe Valea Vâlsanului ajungem la mănăsti
rea Robaia, a cărei prima aşezare de lemn era cunoscută din secolul al XlV-l-.-a,
rectitorită apoi cu trei secole mai târziu de către boierii Muşeteşti, «din stirpea
banului Armega», iar după alte două veacuri avea să fie reclădită de stareţul Visă
ri on «când bisericii i s-a făcut o nouă zugrăveală, adăugându-i-se şi actualul pridvor
de lemn, fiind «una din cele mai pitoreşti aşezări monahale din judeţul Argeş». Aici
s-a călugărit la bătrâneţe şi s-a săvârşit dintru această viaţă Pârvu Mutu, marele
nosli'u zugav bisericesc din secolul al XVIII-lea, născut la Câmpulung Muscel, «fiu
de preot», cu numele adevărat Pârvu Pârvulescu. O parte din vasta sa operă poate
fi contemplată la bisericile din Măgureni, Sinaia, Râmnicu Sărat si Bordeşti, «ca şi
in frescele ce ne-au mai rămas din pridvorul bisericii Colţea din Bucureşti. «La
Robaia nu a lăsat — ori nu s-a păstrat — nimic, nici măcar o icoană», după cum
nu i s-a păstrat nici mormântul său. Mănăstirea Robaia, adăugăm, este importantă
şi prin prezenţa aici ca stareţ a Cuviosului mărturisitor Sofronie, ieromonahul de la
Cioara, care avea să treacă munţii în Ţara Românească, după intervenţia cu tunu
rile în Transilvania a generalului Nicolae Adolf von Bucow, trimis de împărăteasa
Maria Tereza, ca să salveze «Uniaţi-a», dărâmând cu barbarie, mai toate centrele de
rezistentă ortodoxe. Ca stareţ al mănăstirii Robaia, dependent de mănăstirea lui
Neagoe Basarab din Curtea de Argeş, a purtat corespondenţă cu stareţul Paisie Velicicc-vschi. Ni se păstrează «Răspunsul stareţului Paisie (Velicicovschi) ce au trimis
ieromonahului Sofronie Ardealeanul (la 1766, iulie 30), aflându-se 1a. schitul Robaia
nl Mănăstirii Argeş, carele au fost trimis scrisoarea cu rugămintea la stareţul Paisie
in mănăstirea Dragomirna, ca. să-i trimită oameni pentru îndreptarea vieţii de obşte»
(Gabriel Strempel, Catalogul manuscriselor româneşti, III, Bucureşti, 1987, p. 414,
rrsv. 4301, fii. 246^— 250).
Suntem purtaţi la mănăstirile Clocociov, de lângă oraşul Slatina, la Aninoasa,
ctitoria din 1677 a clucerului Tudoran Vlădescu, la Cornet, pe malul drept al O ltu
lui, intre Cozia şi Câineni, ctitoria din 1606 a vel-vornicului Mareş Băjescu, la Sărăciiieşti, cutoria episcopului Ştefan al Râmnicului, la 1-688, căruia i s-a alăturat şi
Tănase Pauşescu. împreună cu mama sa, văduva clucerului Radu Păuşescu, devenită
intre timp ' >n l
Marta care au dăruit pământul şi casele. Lor 1-i s-au adăugat co
misii: Atana^ie Saracinescu şi soţia sa, Ilina. Pictura i s-a datorat episcopului
Damasclnn. Episcopul Ştefan al Râmnicului s-a retras din scaun şi s-a făcut schimnic
sub numele de Sav-a arhieroschimonahul, «se pare că tot aici, în ctitoria sa, unde i se
află si mormântul». Cu două decenii înaintea lui păstorise la Râmnic episcopul Sera
fim, venit din scaunul Buzăului, fiinrî originar din Slatina, si a înfiinţat în marginea
acestui oraş schitul Strihareţ. Un foarte vechi loc de sihăstrie este schitul Jghea
buri, care «de abia răsare din fundul unei văi adânci şi strâmte, mărginite de răpi
înaJte şi repezi, împădurite şi alunecoase». Istoria lui este legată de Sfântul Nicodim
de la Tismana. Autorul ne poartă în călătoria lui descriptiv-li-terară la mănăstirea
Frăsinei, ctitoria Sfântului Calinic Cernicanul, care a păstorit la Râmnic între 1850
şi 1868, căruia îi schiţează un portret, ce nu poate să nu fie reţinut. El s-a bucurat
din partea lui Dumnezeu de toate darurile Sale, ca şi Sfântul Ştefan, Domnul M oldo
vei, «aşa cum rar le rânduieşte Dumnezeu în făptura unui singur om. Să posteşti
sever toaită viaţa — neîngăduindu-ţi nici măcar peşte, — să practici isih'a rugă-
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dim ii neîntrerupte — aceea a mintii în inimă — , să dormi pe scaun, să cârmuiesti
0 mănăstire cu trei suto şi cincizeci de călugări — cum era Cernica la
!!(;■: ea, să păstoreşti o opo-.We care cuprindea toată Oltenia, să croieşti planuri de
biserici şi să le ridici ca pr nişte catedrale, să citeşti, să scrii şi să tipăreşti cârti,
să te implici activ în acte naţionale de mare anvergură — precum Unirea Prinr R a 
telor — , să dăruieşti totui altora nepăstrând nimic pentru tine, să-L ai pe Dumnezeu
lucrător în fapta minunată, să porţi coroană de aur şi cârjă de argint, dar să ră
mâi nesmintit în simplitatea călugăriei, iată un munte de spiritualitate concentrat,
înti-o mână de pământ». Este unul din arele portrete ale literaturii române, cel
m.H stigosltv p'irfret închinat nană acum Sfântului Calinic Cernicanul. Trecem pe Io
mănăstirea V.i’riu. de pe Va.ea ".diairucuiui. snre Şuiei, considerată a fi fost înte
meiata de srliimonohul Znsima. ne ia i;«z, aşezata într-o rarişte de fagi şi încon
jurata de grădini cu nuri p
p . Două biserici succesive au fost
dărâmate de cutremure, iar actuala ciatc-aza
. Cam la fel lucrurile s-au peticcut si cu schitul Trivaie. lanaa Piteşti. ast
erimetrul oraşului, «podoabă cu
vioasa a sntendidului parc natural». vecn;mea 11 merge până în secolul al XV-lea.
N’umai că <nenuma'atr- mparom, re'noe''. romnieUri, consolidări, reconsolidări, au
dus li ceea ce s" vede astj/i. <> biserica frumoasa, intr-adevăr, dar fără mireasma
ve.'h.mr». în acest schit, adăiiriani. ta început de lemn, cu multe proprietăţi, de
ptitluri, de nio.sn si s ile de elăcaşi, mire cau i ilul Groşi al com. Babana, comuna
n r.’ natala, a lest ascuns em u! iui M iha, Viteazul, până a fost înmormântat la
Dealu. de ca tre capii unui lai. Turturea, do teama urmăririi lui Simion Movilă (ICO! —
16u2). Tracii Un păstrează aici si un epitaf cu capul tăiat al lui Mihai Viteazul, pe
rare localnicii l-au cin.s:11 ca s:ant martir. Urcăm pe Valea Oltului unde, între C c'ia
si Cornet, se ridica manastirea Tttrnu, legată de numele mitropolitului Varlaam, fost
‘•iaroţ al Coziei. cu origincia din com. Moşoaia, jud. Argeţ. Sus, în inima munte'ui,
apropiată de hotarul transilvan, se află mănăstirea Stânişoara, în starea actuală ridi
cată de e-oiscor.ul Argeşului, fost profesor de teologie în Bucureşt', Gherasim Timuş,
rare a scris si Dicţionarul aghiogroiic, 13PG, cu sprijinul unui arhitect italian, Dc-hona
Apol.no, in 19u3. Nu ştim, spune autorul, cum va fi arătat biserica de dinainte a
are r i ctă in 1747, de către clucerul Ghenr.jhe si a’ ţi câţiva boieri din
Piiesti si distrusa de turci după numai patiu decenii, in 17s«, când au
ars toată
st r
i i i masacrat pe călugări. în urma ciezastruiui, ea a rămas pustie cam
n s re
p ani, I. car.' timo s-au salaşlu.t ,i;:r-iasa, m ruinele ci, pastorii
f,: cieic-ni. prPiarand-0 in stână, de utice si numele de Stamsoara. A fost nreluata ce
.a naston in jkOs şi reînfiinţată c‘c doi caluejii veniţi din Muntele Athos. schim
nicul Sava st ucenicul său Teodosic, acesta c::n urma fund originar din Snlistea S(l';uiu:. Ea s-a alcătuit astfel «ca o sinteza a o etnie romaneasca si spiritualitate oriodn.xa». in noi ciul uidoţului Vâlcea se afla setului Pătrunsa, «preluat dela ciobani
titipa unidsumt) al pustiirii:--. Vechea biserică atost ctitoria episcopului ClimenL
în
1/-iO.
în partea a doua a lucrării se trece la o analiză exegetică a unor teme de!
1s
j , in tare avem expunerea unei teologii a icoanei.
Ne oprim asupra unei «teme» iconografice cu exegeza c
p / L I Mar l 1
■.
«Pe maml iordanului se iînmilzesf- noroadele, cei mai mulţi asculta, cred.
naciaicuuesc, se scutuui de pacate si a v sa fie botezaţi. Nu î
o f 1uh c u1
i
1
alea.ria pe uaţe ?.i ue (irumuri de ţară, ajunoe pana la oaiatiu
ie
neste teama, admiraţie, respect. Fldcara lui este atai de puternica, meat nu
cuinii sunt cei ce cred c-:i 1 c 1 II
j i La
ceeaşi vârsta, Iisus este mea un
anonim. El se poctoara ca un oarecare u n Nazaretul Galile i [ eg tit sa î î
j
m
|ntu
in
t. r Mi i
i
c
m u , tăcut, amestecat m muiUinv,
u l cunoaşte, n.meii: nu ,-ar ascul.u, nimeni n-ar fi dispus sa creadă ca un
a i i
ar pute-a sta alatu:i de marele, rmternicul, cutremurătorul loan — si
n i dtat mai putui sd-1 mtreaca. Tanarul cu ochii albaştri şi plete casi«ni> mira m
apa si cere sa fie botezat. Cunoaştem scurtul dialog dintre ei. Se petrece si o mii l
c s d nu li se descoperă şi gloatelor care sunt
de faţa. Chipul de
ucrumocl ai Duhuiui şi glasul de tunet al ’Iotalu-. nu sunt cercepute dacat <Ie Iisus

300

BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

şi loan; numai ei văd şi aud, numai ei înţeleg, spre adeverire, ceea ce ştiau df
mult. Domnul nu vrea să-şi -inagureze Evanghelia prin şocul unui miracol care,
gur, ar fi zguduit mulţimea — aşa cum se va întâmpla mai târziu — . dar care
putea fi înţeles şi ca o răsturnare a Botezătorului. Minunea este semnul cc- i se dâ
lui loan că, în sfârşit, degetul său poate fi îndreptat spre tânărul ce de abia ieşNe
din apă şi că glasul său le poate vesti oamenilor împlinirea propriei sale profe ţii :
Acesta este Fiul lui Dumnezeu, de acum numai pe El să-L ascultaţi ; El vino după
mine pentru că mai înainte de mine era ; statura lui trebuie să crească, în timp re
■eu urmează să scad. Iisus intră în conştiinţa iudeilor prin această uriaşă deschidere
a predicii lui loan, pregătitoare şi concluzivă, cu efecte imediate, ca un semn al
bunei sale credinţe. Botezătorul acceptă ca cel puţin doi dintre ucenicii săi, Andrei
şi Petru, să-i părăsească, spre a-f urma Mielului» (p. 274).
Se pune însă întrebarea : Andrei si Petru, care l-au părăsit acum pe- Ioau şi
L-au urmat pe Iisus, ca şi cei din jurul lor, ei nu au văzut şi nu au auzit nimic din
■cele petrecute la botezul Domnului ? Iisus ieşea acum la propovăduire şi se face-a
cunoscut oamenilor. însuşi Tatăl, prin glasul Său din ceruri, îl face cunoscut oame
nilor, nu numai lui loan, ca şi Sfântul Duh, care «s-a văzut pogorându-se ra un
porumbel şi venind peste El» (deci, nu se spune «l-a văzut», adică numai loan).
întreaga Sfântă Treime se descoperă oamenilor şi nu numai lui loan. Ccinstiiutiih?
Apostolilor ( A’.axa'jal iwv 'Ar.bazdiu-i ) arată clar că : «Cea mai însemnată zi Sd va
fie Epilania, în care Domnul ne-a arătat Dumnezeirea Sa ; şi aceasta să fie în a VI-a
zi a lunii a zecea ( — 6 ianuarie) (Scrierile Părinţilor Apostolici voi. II, 1928, p. 3— 11).
Admirăm talentul evocator al scriitorului, fiindcă o asemenea pagină literară
nu o întâlnim nici la Giovanni Papini, dar, să ne fie nouă cu iertare, interpretarea
sa exegetică despre Botezul Domnului nu i-o putem primi.
Pr. I. IONI4SCU
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HRISTOS — CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA *
Naşterea
Ta,
Hrisloase,
Dumnezeul
nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei;
că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de
la stea s-au învăţat să se închine Ţie,
Soarelui dreptăţii, şi să Te qunoască pe
Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă
Ţie.
(Troparul Naşterii Domnului)

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Colindele noastre străbune şi sfinte unesc astăzi în cântare copiii,
părinţii şi bunicii, iar steaua luminat împodobită merge înaintea Magi
lor de la Răsărit că'lăuzindu-i spre locui unde S-a născut Pruncul. «Să
prăznuim, popoarelor, ne cheamă şi pe noi Sfânta Biserică, sărbătoarea
naşterii lui Hristos şi, ridicându-nc mintea spre Betleem, să ne suim
cu gândul şi să vedem cu ochii cei sufleteşti pe Fecioara, mergând să
nască în peşteră pe Domnul tuturor şi Dumnezeul no-stru». Acolo, pe
cerul Betleemului, cu tainică uimire vom auzi cum îngerii îşi unesc
glasurile cucele aleoamenilor
şi
ale întregului univers, slăvind pe
Domnul vieţiişi Făcătorul a toatecare, din dragoste pentru
om, creaţia
Sa, Se naşte chip de rob luând şi se sălăşluieşte printre ai Săi. Să aşe
zăm în inimă imaginea profetică, nespus de frumoasă, referitoare la
Hristos, numit «Răsăritul cel de sus» :sau «Soarele Dreptăţii» cu care
imnografia acestor zile zugrăveşte misiunea Pruncului Iisus revărsând
lumii «Lumina cunoştinţei».
Iubiţi credincioşi şi credincioase.
Din totdeauna, omul a însetat după cunoaştere şi după înţelegerea
sensului adevărat al existenţei şi al lumii din jurul său. Din frageda
♦ Pastorala Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist adresată clerului şi cre
dincioşilor, cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului - 1994.
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pruncie, de când îngână primele cuvinte şi până în ultimul ceas al vieţii
pământeşti, omul întreabă şi se întreabă neâncetat căutând răspunsuri
adecvate. Astăzi, la Betleem, omul primeşte marele şi veşnicul răspuns :
Calea, Adevărul şi Viaţa este Hristos Dumnezeu care din dragoste pen
tru om şi pentru întreaga creaţie, pleacă cerurile şi Se coboară, născându-Se între oameni ca un om. în Hristos, omul şi universul îşi găsesc
astăzi sensul şi adevărata raţiune şi prin El se reface comuniunea cu
Dumnezeu Cel în Treime preamărit.
Pruncul Iisus, «Răsăritul cel de sus», «Soarele Dreptăţii» a desco
perit lumii Lumina cunoştinţei, care evidenţiază şi remarcă în mod grăi
tor legătura strânsă între om şi creaţie. Prin întruparea Fiului lui Dum
nezeu nu este restaurat numai omul, ci şi întregul univers cuprins în
natura omenească, deoarece Dumnezeu l-a făcut din pământ, adică din
elementele deja create ale naturii înconjurătoare, după care, l-a în
zestrat şi cu suflet viu, după chipul Său, şi l-a chemat la asemănarea
cu El (Facere 1, 26), destinându-1, astfel să fie coroana creaţiei. De aceea,
Sfinţii Părinţi îl şi numesc pe om micul univers, iconom şi preot al în
tregii creaţii, pentru că în el întregul univers se regăseşte în unitate şi
armonie şi prin el îşi descoperă sensul, fiind orientat spre Dumnezeu şi
oferit Lui.
Dreptmăritori creştini,
Astăzi, Fiul lui Dumnezeu Se naşte după trup ca să mântuiască pe
omul cel căzut şi creaţia care «suferă şi suspină». Astăzi, se descoperă
calea care duce spre Dumnezeu şi uşa prin care se intră în comuniune
cu El. Betleemul redeschide astăzi raiul cel din Eden, iar cerul se să
lăşluieşte într-o peşteră modestă.
Pentru a dobândi însă mântuirea oferită astăzi de Hristos, fiecare
dintre noi trebuie să răspundă chemării ca şi Sfânta Fecioară Maria în
gerului Gavriil : «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul Tău /»
(Luca 1, 38) şi să pornească pe calea adevărului care duce la viaţa cea
veşnică, făcând voia Sa. Faptele noastre se vor răsfrânge şi asupra
creaţiei cu care ne înrudim după trup, după cuvântul Sfintei Scripturi :
«De veţi asculta poruncile Mele pe care vi le dau astăzi, zice Domnul,
şi veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru şi-I veţi sluji din toată inima
şi din tot sufletul vostru, voi da pământului vostru ploaie la vreme,
timpurie şi târzie, şi-ţi vei strânge pâinea ta, vinul tău şi untdelemnul
tău» (Deuternomul 11, 13— 14).
Lumina cunoştinţei adusă astăzi în lume prin naşterea lui Hristos
ne arată în mod cu totul deosebit nemărginita dragoste a lui Dumnezeu
pentru om. El cunoaşte, iubeşte, ocroteşte şi dă suflet vui fiecărei fiinţe
umane din momentul zămislirii în pântecele mamei sale, făicându-Şi
astfel din om, în mod tainic şi minunat, un împreună lucrător în pro
cesul creaţiei continue de perpetuare a neamului omenesc. După măr-
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zămislire. Din pântecele materne Dumnezeu cunoaşte pe fiecare după
nume ; îl binecuvântează umplându-1 de Duhul Sfânt purtător şi dătător de viaţă, şi îl întăreşte pentru misiunea pe care o va avea de împlinit pe pământ.
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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Sărbătoarea de astăzi aduce lum ină şi în natura relaţiilor umane
după voia lui Dumnezeu. Bărbatul se însoţeşte cu femeia, după rându- .
iala dintru început a Creatorului, şi întemeiază instituţia sfântă şi binecuvântată a familiei pentru ajutorare reciprocă, naştere de prunci buni,
ascultători şi temători de Dumnezeu, pentru perpetuarea speciei şi a
neamului omenesc, ca «nunta să fie cinstită şi patul neîntinat» (Evrei
13, 4). Hristos Domnul, Cel născut în peştera Betleemului, arată calea
spre Tatăl, dar nu forţează pe nimeni să meargă pe calea aceasta. Fiecare este lăsat liber să aleagă : calea mântuirii, a binecuvântării şi a
afirmării plenare a umanităţii îndumnezeite sau calea degradării umane
şi a pieirii sufletului şi a trupului.
Realităţile atât de triste din lumea contemporană în care trăim ne
arată că o bună parte din omenire nu mai urmează calea descoperită şi
oferită astăzi prin naşterea după trup a Fiului lui Dumnezeu, lăsându-se, în numele aparent al progresului şi al modernităţii, ademenită şi
condusă de alte concepţii decât, cele ale Sfintei Evanghelii. Familia este
lovită în însăşi esenţa ei, promovându-se şi îrwcurajându-se legăturile
nefireşti între membrii familiei umane. Mamele îşi abandonează propriile vlăstare sau le suprimă viaţa încă din pântece. Fiii îşi alungă
părinţii şi se răzvrătesc împotriva lor. Lăcomia şi dorinţa de îmbogăţire
rapidă au stins în foarte mulţi din confraţii noştri sentimentul româ
nesc străbun de dragoste şi de ajutorare a aproapelui aflat în nevoi.
Natura înconjurătoare suferă de asemenea şi aşteaptă, suspinând, izbăvirea. Faptele necontrolate ale omului şi potrivnice voii lui Dumnezeu
oprimă şi distrug creaţia : râurile, lacurile şi mările se transformă în
mod progresiv în cimitire lipsite de orice formă de viaţă ; pădurile şi
vegetaţia mor, deşerturile înaintează rapid, iar cerul este împiedicat
să-şi mai dea ploaia la bună vreme.
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Naşterea Domnului este sărbătoarea de bucurie şi nădejde a ome
nirii întregi. Toată suflarea primeşte de la Betleem semn de mântuire
prin Cel născut în peşteră, Dumnezeul cerului şi al pământului. Cu
deosebire însă, Naşterea Domnului este sărbătoarea de la care tot sufletul creştinesc, necăjit şi întristat, aşteaptă o rază de iubire, un semn
de mângâiere.
Peştera binecuvântată a pruncului Iisus,privirea lină,
demamă,
a
Sfintei Fecioare Maria, chipul cărunt al Bătrânului şi Dreptului Iosif,
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precum şi cântarea dc slavă a îngerilor şi păstorilor — iată icoana cea
sfântă care sădeşte o undă de speranţă şi bucurie în sufletul cel mai
întristat. Sărbătoare a gingăşiei, a dclicateţii duhovniceşti celei mai
adânci, sărbătoare a cuminţeniei şi a sfinţeniei, Naşterea Domnului nu
poate să nu picure, prin noi, din bogăţia sa de har în viaţa cea zbuciu
mată de lipsuri şi sărăcie, o clipă de bucurie.
Do aceea, iubiţi fraţi şi surori întru Hristos Domnul, se cuvine ca
de la mic la mare, de la coi cu responsabilităţi înalte până la cei mai
smeriţi dintre noi, să ne apropiem cu credinţă de taina cea sfântă a
Naşterii lui Hristos şi dintr-însa să luăm putere pentru a asuma, a în
ţelege şi a alina suferinţa atâtor fraţi şi surori pe care-i întâlnim la tot
pasul şi-n toată vremea.
Sunt alături de noi oameni caro suferă pentru că şi-au pierdut cre
dinţa în Dumnezeu ?au sunt indiferenţi în cele ale credinţei, sau rătăcesc
în mrejele tragice ale celor ce răstălmăcesc Sfânta Scriptură. De cei
suferinzi şi de suferinţa lor se cuvine să ne apropiem şi, prin mărturia
unei credinţe puternice în Dumnezeu şi prin viaţă curată, să le vestim
adevărul mântuitor pc care-1 pot găsi în Biserica lui Hristos, Biserica
Ortodoxă.
Sunt de asemenea printre noi, în acstste vremuri de restrişte, se
meni de-ai noştri care vieţuiesc în sărăcie cruntă. Suferinţa a devenit
o realitate de zi cu zi : bătrâni lăsaţi în voia sorţii, copii, p?rinţi, familii
care se dezbină spre marea durere a copiilor şi spre slăbirea neamului,
tineri răpiţi de ispita plăcerilor şi a păcutclor celor mai grele. Toate
aceste suflete atinse de o suferinţă sau alta sunt tot atâtea chemări spre
luare aminte creştinească. Nu se poato ca un om cu in'mă de creştin
să treacă pe lângă cel suferind, f£ră să-şi amintească de întemniţatul
Ilie Ilaşcu. Poate nu suntecn bogaţi, poate avem noi înşme multe pro
bleme, poate nu avem prea mult timp la dispoziţie. Dar să spunem un
cuvânt bun, să oferim un sfat mângâietor, să dăruim câteva clipe celui
în durere, acest lucru şi cel mai sărac dintre noi poate să-l facă. Sunt
momente scurte, fără semnificaţie la prima vedere, fără vreo consecinţă
practică poate asupra celui în suferinţă, dar prin ele se manifestă un
suflet bun, jcrtfelnic, gata pentru împărăţia Cerurilor.
In duhul adevărului că numai inimile jertfelnice se numesc creş
tine şi prin aceasta moştenesc viaţa de veci (Matei 25, 34— 40), cu pă
rintească dragoste mă adresez din inimă şi din suflet părinţilor slujitori,
consiliilor şi comitetelor parohiale din fieoxre parohie, să se îngrijească
prin acte filantropice bine rânduite pentru ajutorarea celor aflaţi în
suferinţă. Spitalele, orfelinatele, penitenciarele, casele de bătrâni, bol
navii sau bătrânii de pe la casele lor, familiile nevoiaşe şi cu mulţi
copii să nu rămână necercetate, nemângâiate. Sufletele răvăşite de să
răcie şi durere să fie apropiate şi întărite în duhul dragostei creştineşti
româneşti. în felul acesta parohia devine o adevărată comunitate de
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iubire, iar /nembrii ei, numai în acest duh al jertfei mântuitoare, pot
să trăiască în comuniune unii cu alţii, purtându-şi suferinţele unii
altora, sprijinindu-se unii pe alţii In iubire.
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti intru Hristos Domnul,
Cu nădejde în inimile dumneavoastră bune şi iubitoare, v-am adre
sat aceste gânduri, astăzi, de ziua cea mare şi sfântă a Naşterii lui
Hristos. Doresc din tot sufletul să nu rămână în eparhia, în Biserica şi
Ţara noastră nici o casă în care să nu «e audă cântare de colind, în care
să nu existe o masă îndestulată, o vorbă bună, o rază de nădejde sal
vatoare. Să ne ajute Dumnezeu ca sufletele noastre să se transforme,
prin credinţă, nădejde şi mai ales iubire, în Betleeme binecuvântate,
in care să Se coboare Hristos Mântuitorul şi să-Şi găsească sălaş primi
tor. Pregătindu-nc inimile ca o altă ieste duhovnicească în care îl
adăpostim pe Pruncul Iisus, să fim încredinţaţi că primim viaţă din
viaţa Sa, pa^eea sufletească, sensul vieţii şi, prin acestea, mântuirea su
fletelor noastre.
Din faţa ieslei, sâ4aşul Pruncului Iisus, ne deschidem vistieria iu 
birii şi preţuirii noastre de părinte duhovnicesc, dorindu-vă ca sărbă
toarea Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Bobotezei să vă fie aducă
toare de sănătate, de pace sufletească în familie, în ţară şi în lume.
Vă îmbrăţişăm în Domnul şi vă adresăm tradiţionalul şi strămo
şescul nostru : La mulţi ani !

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O RT O D O XE R O M A N E

■3

♦ viî\Ţ?\ b i $ e r i c e a s c ă *
SUB SEMNUL COMUNIUNII FRĂŢEŞTI:
VIZITA IN UN GARIA
A PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH T E O C T I S T
(16— 18 octombrie 1994)

Vizita pastorală a Prea Fericitului Părinie Patriarh Teoctist în epar
hiile Oradei şi Aradului, în zilele de 12— 15 octombrie 1994, care s-a
dovedit deosebit de rodnică, s-a prelungit timp de trei zile, la parohiile
ortodoxe româneşti din Ungaria. Astfel, în zilele de 16— 18 octombrie
1994, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de PP.SS. Episcopi
Timotei al Aradului şi Ioan al Oradei, a făcut o vizită pastorală unor
comunităţi ortodoxe româneşti din Ungaria, dând curs invitaţiei cre
dincioşilor şi preoţilor Vicariatului ortodox român de la Gyula şi a
Uniunii românilor din această ţară. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a mai fost însoţit de P.C. Pr. Prof. Dumitru Colotelo, directorul
Seminarului teologic din Bucureşti şi de P.C. Diac. Constantin Nicolae,
secretarul Cabinetului patriarhal.
Este prima vizită din istoria Bisericii 'noastre când întâistătătorul
ei cercetează duhovniceşte pe românii ortodocşi din Ungaria. Cu acest
prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu cei doi
ierarhi, au săvârşit slujbe de târnosire a unor biserici şi de pomenire
a eroilor români, s-au întâlnit cu românii din parohiile ortodoxe din
Ungaria, au participat la întruniri ecumenice şi culturale. De asemenea
s-au întâlnit cu reprezentanţi ai vieţii publice şi culturale din Ungaria,
cu reprezentanţi ai Corpului diplomatic acreditaţi în această ţară.
In seara zilei de 15 octombrie 1994 Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a făcut o vizită pastorală în Eparhia Aradului pe care a în
cheiat-o cu un cuvânt de învăţătură adresat credincioşilor prezenţi în
catedrala ortodoxă. In dimineaţa zilei de 16 octombrie 1994, înainte de
a pleca spre Gyula, la solicitarea unui reporter al Societăţii naţionale de
radiodifuziune, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut urmă
toarea declaraţie, în legătură cu dimensiunile acestei vizite :
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«In primul rând, mă gândesc la prima parte a întrebării Dvs. aceea
de a duce creştinilor ortodocşi români şi clerului o mângâiere duhov
nicească şi un semn al comuniunii noastre româneşti prin aceeaşi limbă,
prin aceeaşi credinţă şi prin aceeaşi simţire românească păstrată de ei
il in totdeauna peste vremi.
Concret, va fi vorba de Sfânta Liturghie pe care o vom săvârşi
la Gyula şi de sfinţirea bisericii din localitatea Micherechi, în urma
lucrărilor de construcţie şi de pictură la acest sfânt lăcaş, unde Pa
triarhia Română a contribuit cu însemnate ajutoare pentru ca acestea
sâ fie săvârşite, iar credincioşii români de acolo să se poată bucura de
un lăcaş nou la al cărui Sfânt Altar să se înalţe rugăciuni pentru îm 
plinirea dorinţelor, pentru uşurarea necazurilor, pentru manifestarea
bucuriilor şi penrtu tot sporul duhovnicesc.
Este vorba aşadar de o misiune duhovnicească în primul rând şi
ile o lucrare harică, la care se asociază în această călătorie, Prea
Sfinţitul Episcop Timotei al Aradului şi Prea Sfinţitul Episcop Ioan
al Oradei.
Mă bucur că se întregeşte oarecum prezenţa mea în ţara vecină,
Ungaria, şi prin întâlnirile cu reprezentanţii celorlalte Biserici cu care
.ivem legături frăţeşti şi ecumenice de multă vreme şi pe care le-am
jjăstrat în duhul Ortodoxiei, acela al comuniunii şi frăţietăţii. Vom
pune încă o piatră de temelie întru -lucrarea de zidire a credincioşilor
noştri spre apropiere, împăcare, înţelegere, reconciliere şi îmbogăţire
reciprocă.
De asemenea, mă bucur că voi întâlni români care sunt în diferite
rosturi ale vieţii sociale sau culturale şi au diferite îndeletniciri în
.ireastă ţară în care ei se află de când se ştiu.
Şi, legat de aceasta, voi avea prilejul unei întâlniri, la Parlamentul
ţ/irii, cu Domnul Preşedinte al Ungariei. Această întâlnire îmi oferă
un prilej nimerit pentru a schimba idei majore actuale pe care Biserica
le sprijină ; ne referim atât la Biserica Ortodoxă Română, cât şi la
Bisericile din Ungaria, adică Biserica Reformată şi cea Catolică.
De asemenea, vom avea întâlniri cu ministrul învăţământului şi mai
alo» cu comunitatea românească din capitala Ungariei, preoţii care
ulujesc şi vom auzi la faţa locului cerinţele lor şi ale credincioşilor pe
riirv-i păstoresc, felul cum viaţa lor duhovnicească se desfăşoară în
plenitudinea ei, bucurându-se de drepturile sfinte ale exercitării libere
u cultului şi a limibii române.
In general, dau slavă lui Dumnezeu că am putut să realizez această
vizită pastorală în Ungaria, pentru prima dată în istoria Bisericii Orto
doxe Române, când însuşi conducătorul Bisericii-mame vizitează pa
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rohiile din această parte a lumii, credincioşii şi preoţii, care de altfel
s-au simţit legaţi de Patriarhia Română şi de episcopiile ortodoxe vecine
din Transilvania.
Ca unul care am păstorit Eparhia Aradului şi de unde dau acest
răspuns, trebuie să vă spun că sunt stăpânit şi de emoţiile de acum
douăzeci şi mai bine de ani de .când am plecat de la conducerea acestei
episcopii la rosturi mai înalte ale Sfintei noastre Biserici, am avut în
acel timp legături statornice cu preoţii şi credincioşii aflaţi dincolo de
frontiera cu Ungaria.
Aştept să-i întâlnesc, să le împărtăşesc dragostea, bucuria mea, a
credincioşilor şi a preoţimii din România».
Delegaţia Bisericii Qrtodoxe Române, condusă de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, a plecat după accea de la Arad către locali
tatea Gyula.
O
vreme frumoasă de toamnă a binecuvântat această călăitorie de
aproape o oră, cele două aşezări aflându-se foarte aproape una de alta.
Oraşul Gyula, o aşezare mică la graniţă, liniştită şi curată, a întâmpinat
oaspeţii cu un răsărit de soare senin şi promiţător al unei zile calde, cu
frumuseţea specifică acestui anotimp.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit slujba târnosirii
bisericii «Sf .Nicolae» din Gyula, aşezată într-un pitoresc parc din
mijlocul localităţii unde trăiesc împreună, români şi maghiari. După
slujba târnosirii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a săvârşit slujba
Sfintei Liturghii pe un podium amenajat special lângă biserică, în aşa
fel ca miile de credincioşi prezenţi să poată participa la slujbă. Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a slujit în mijlocul unui sobor format
din Prea Sfinţiţii Episc-opi Timotei al Aradului şi Ioan al Oradiei,
P. C. Pr. Dumitru Colotelo, directorul Seminarului teologic din Bucureşti,
P. C. Diac. Constantin Niculae, secretarul Cabinetului patriarhal, P. C.
Pr. Vicar Pavel Ardelean, P. C. Pr. Ioan Puşcaş şi P. C. Pr. Gheorghe
Ciocan, consilieri la Vicariatul ortodox român din Gyula, precum şi
de preoţii consilieri de la Episcopia Aradului. Răspunsurile liturgice au
fost date de un cor mixt al studenţilor teologi de la Arad. La Sfânta
Liturghie au participat numeroşi credincioşi ortodocşi din Gyula, dar şi
do la Micherechi sau din împrejurimi. Au participat reprezentanţi ai
unor culte creştine, precum şi oficialităţi ale vieţii publice. Au fost de
faţă numeroşi reprezentanţi ai mass-media, vizita fntâistătorului Bise
ricii Ortodoxe Române fiind considerată un adevărat eveniment istoric.
Slujba Sfintei Liturghii a fost transmisă în direct de radio «România
cultural», iar echipe ale Televiziunii române şi maghiare au realizat
ample reportaje pe care le-au prezentat în emisiunile de ştiri sau în
cele de spiritualitate. La sfârşitul Sfintei Liturghii P. C. Pr. Vicar Pavel
Ardelean a rositit un cuvânt de întâmpinare a înalţilor oaspeţi din ţară,
după care P. S. Episcop Timotei al Aradului, în cuvântul său a arătat
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lmj*ortanţa istorică şi duhovnicească a vizitei pastorale a Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist la comunităţile ortodoxe româneşti din
Ungaria.
A luat apoi, cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist care,
.idrcsându-se tuturor celor prezenţi, a spus :
«Astăzi este o zi mare pentru credincioşii ortodocşi români de pe .
«ceste meleaguri care primesc binecuvântare de la întâistătătorul Bisericii-mame. Mai mult, acest sfânt lăcaş aştepta de multă vreme, bine
cuvântarea arhierească, prin care odată cu aşezarea sfintelor moaşte la
sMntul prestol şi prin însemnarea cu Sfântul şi Marele Mir să se reverse
#»upra lui harul cel dumnezeiesc. Am trăit cu toţii, emoţiile sfinte ale
dumnezeieştilor slujbe, săvârşite aici, la Gyula, mai întâi la târnosirea
UtuTirii şi apoi la Sfânta Liturghie, transmise, cu ajutorul radioului şi
Mrvizorului, şi celor de-acasă. De aceea, am zis că am trăit cu toţii :
opI do acasă ca şi cei de aici, emoţiile unei întâlniri dumnezeieşti pe care
*m putea-o numi şi istorică, deoarece este pentru prima dată când, în
refcpcmsabilitatea mea de Patriarh, mă aflu în mijlocul credincioşilor
romani din Ungaria.
Milioane de fraţi şi surori, aflaţi acasă, sau dincolo de frontierele
tei ţâri, au vibrat în aceste momente înălţătoare şi sfinte în prefcnţa, nevăzută de ochii trupeşti, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Ziun de astăzi nu este una obişnuită şi nici slujba pe care am săvârşit-o
jKnim. Deşi fiecare Sfântă Liturghie şi fiecare zi, de sărbătoare constituie
momente ioarte însemnate în viaţa Bisericii,
a fiecărei parohii,
a
ftrc.irei famili, astăzi, însă, prin târnosirea acestui sfânt lăcaş, împreJuNircu a dobândit dimensiuni neobişnuite,
care trec dincolo
de
existenţa noastră, de zi cu zi, care deşi se desfăşoară aici, pe tărâmul
pAnuntesc, ea cuprinde lumea cerească, cea a îngerilor şi a sfinţilor. Iar
dimensiunea zilei de astăzi
este astfel, pentrufaptul că
sfinţireaşi
irtrnoslrea unui altar, apoi săvârşirea Sfintei Liturghii, şi în continuare
ti Snntelor Taine şi a celorlalte slujbe ale Bisericii, înseamnă pentru
r imunitatea dreptmâritorilor creştini de aici o nouă deschidere a ceru
rilor, o deschidere şi o înălţare a sufletelor către Dumnezeu, o nouă
vrrler»- a ochilor minţii către cele nevăzute, către viaţa tainică a Prea
Sitnt«*i Treimi. Căci acesta este scopul vieţii creştine de a-L căuta pe
P uniroz'u, a tinde spre cunoaşterea Lui şi a face voia Sa. Rugându-se,
înainte de răstignire, Iisus a arătat ucenicilor însemnătatea dorinţei de
«-umiaştere spunând :
*»lar viaţa veşnică aceasta este : să Te cunoască pe Tine, singurul
Dim«n» z(*u adevărat şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis» (loan 17, 3).
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Către Dumnezeu şi către cele nevăzuite, iubiţi credincioşi şi cre
dincioase, trebuie să se îndrepte neîncetat ochii noştri sufleteşti spre a
ne apropia de El şi de Fiul Său, jertfit pentru mântuirea noastră. Dar
fiinţa lui Dumnezeu nu poate fi văzută cu ochii noştri trupeşti, nu
poate fi simţită, nu poate fi experimentată şi deci nu poate fi cunoscută.
De aceea, toate eforturile noastre duhovniceşti, toate gândurile trebuie
să se îndrepte cu evlavie spre curăţirea simţurilor, spre ajutorul sfin
ţilor, acea lume tainică, nevăzută, a lui Dumnezeu, spre Iisus Hristos
întru care se află toată strălucirea slavei de sus, nu la alte adunări, nu
acolo unde tcrtul este trecător şi vremelnic, nu la păcat sau la nimicnicie.
Ţinta vieţii noastre creştine trebuie să fie Iisus şi împărăţia Sa cea
nevăzută, unde se află strămoşii noştri, unde se află martirii, unde se
află sfinţii şi Maica Domnului, unde toţi îngerii şi drepţii cântă lui
Dumnezeu laudă şi unde pogoară neîncetat lucrarea harului dumne
zeiesc. în acest tărâm ceresc ne aflăm şi noi în fiecare loc, unde se
înalţă un altar, o biserică spre a ne aduce ofranda rugăciunilor noastre
şi a ne apropia de Dumnezeu. Sfinţii sunt aproape de noi şi împreună
cu noi, ajutându-ne în rugăciunile noastre, în strădaniile şi năzuinţele
noastre duhovniceşti. Ei sunt prezenţi şi prin sfinţitele lor moaşte aşe
zate la temelia fiecărui »fânt altar. Aţi văzut că le-am aşezat şi noi
astăzi cu sfinte rugăciuni şi cântări spre a vă ruga, a vă închina şi a vă
aduce dorinţele de bine pentru suflete şi pentru pacea lumii.
Aşezarea sfintelor moaşte, a icoanelor Sfinţilor Evanghelişti, a
îmbrăcămintei Sfintei Mese, toate acestea cuprind semnificaţii ale măr
turisirii şi rânduielii ortodoxe, a învăţăturii despre Biserică, întemeiată
pe predica apostolică pe care au păstrat-o în scris cele patru Evanghelii,
iar ungerea cu Sfântul şi Marele Mir arată statutul de autocefalie a
Bisericii noastre. Sfinţii sunt aşadar, mărturia credinţei adevărate, iar
prin mărturia lor, suntem şi noi, cei ce credem în Mântuitorul Hristos,
cei care ne închinăm acestui altar care poartă, ca podoabă de mare preţ,
mărgăritarele sfintelor moaşte şi chipurile zugrăvite ale Sfinţilor Evanghelişti, care ne privesc pururea şi străjuiesc la păstrarea mărturisirii
noastre adevărate. Totodată ei străjuiesc viaţa duhovnicească a tuturor
celor care, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, rostim
împreună Crezul, aşa cum l-am rostit şi astăzi.
Un altar sfinţit şi deschiderea lui pentru aducerea rugăciunilor
noastre, înseamnă o deschidere a cerului, a harului dumnezeiesc, a
tainelor din veac ascunse, care se descoperă pe pământ, în inima noastră,
prin Sfânta Liturghie, prin Sfintele Taine, prin toate rugăciunile înălţate
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către Dumnezeu prin credinţa şi faptele bune ale credincioşilor, prin
modul de viaţă pe care o ducem aici călăuziţi de Biserică.
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Astfel ne-am rugat, iubiţi credincioşi, în timpul Sfintei Liturghii
săvârşite astăzi, aici la Gyula. In timp ce vă priveam cât de frumos vă
rugaţi, această biserică zidită de înaintaşii noştri mi se părea mai luminată având acum şi Sfinte Moaşte şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir.
Ce minunată lucrare s-a petrecut astăzi în sfântul lăcaş pentru că s-a
pUS pecetea Duhului Sfânt, cel dătător de viaţă şi unitate ! Am slujit
împreună cu toţi preoţii Vicariatului şi cu cei veniţi de la Arad, noi,
cei trei ierarhi veniţi de acasă : P.S. Episcop Timotei al Aradului, care
poartă grija canonică a Vicariatului, P.S. Episcop Ioan al Oradiei şi cu
mine, slujitorul în treapta de patriarh. Toţi suntem vase alese de Dumnezeu, pentru lucrarea sfântă a Bisericii şi ca vase alese suntem în
slujba lucrărilor Duhului Sfânt.
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Apreciem mult că aţi participat atâtea ore la slujbă vârstnici, tineri, sau copiii, având între noi şi distinse personalităţi din partea
forurilor de stat centrale şi locale. Cei ce au ostenit să pregătească acest
moment înălţător, posturile de radio şi televiziune, au împlinit împreună
cu noi, o lucrare sfântă, dumnezeiască, imprimată în suflete.
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Dumnezeu ne-a adunat, iubiţi credincioşi, să fim atât de mulţi aici,
cu mic şi mare, să cântăm, să ne rugăm şi să lăcrimăm împreună, la
crimi care ne-au deschis inima şi cugetul faţă de frumuseţea trăirii valorilor creştine în general şi cele ale neamului nostru. Aşadar minunata putere dumnezeiască este cea care ne-a adunat aici pentru a trăi
clipe de emoţie sfântă atât în biserică, la slujba de sfinţire, cât şi aici,
la celebrarea Sfintei Liturghii. Deci, nu întâmplător ne-am aflat aici, ci
ne-a adus Cineva; Iisus Hristos, cel ce a semănat prin Sfântul Apostol
Andrei, acum aproape două mii de ani, învăţătura cea nouă a iubirii
tuturor semenilor, chiar şi a vrăjmaşilor şi a celor ce ne urăsc.
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Mântuitorul Hristos a făcut să fim aici în duh şi în adevăr, să ne
dea pildă şi asemănare pentru puterea de luminare şi de încălzire a
sufletelor noastre, cu lumina cea necreată a lui Dumnezeu, să ne dea
pildă de credinţă şi de putere prin această lumină, aşa cum pe Muntele
Taborului, S-a arătat numai celor trei Apostoli : Ioan, Petru şi Iacob
care s-au învrednicit să vadă această lumină necreată (Luca 9, 28— 36)
şi să se împărtăşească din puterea ei transfiguratoare. Numai în Biserică, iubiţi fraţi şi surori, putem să vedem cu ochii sufletului această
lumină taborică a Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos, dacă venim cu inima curată. Când Apostolii L-au văzut pe Mântuitorul strălucind mai presus decât strălucirea soarelui, ca prefigurare a învierii
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Sale din morţi şi a înălţării la ceruri, au căzut cu faţa la pământ sim
ţind puterea acelei lumini care izvora neîncetat. Sfânta Evanghelie
spune că «un nor luminos i-a umbrit pe. ei, şi iată glas din nor zicând :
«Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta, ascultaţi-L». Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimăntat foarte» (Matei 17, 5— 6).
însuşi Mântuitorul spune : «Eu, Lumina, am venit in lume, ca toi
cel ce crede in Mine să nu rămână în întuneric» (Ioan 12, 46).
Această lumină taborică ne este călăuză, în continuare, prin Sfânta
Biserică, prin ierarhia ei, care ne-o împărtăşeşte în Sfintele Taine, ne
ajută, ne încălzeşte, ne‘ îndreaptă spre fapte bune, de ajutorare a se
menilor în chipul cărora îl vedem pe Mântuitorul Hristos. Această lu
mină dumnezeiască sălăşluită în sufletele noastre, schimbă lăuntrul nos
tru. Participând la Sfânta Liturghie, devenim alţi oameni, transformaţi
lăuntric, deşi ne deosebesc părerile, îndeletnicirile, ştiinţa sau neştiinţa
de carte. La Biserică însă, unde ni se dăruieşte această lumină, ne ase
mănăm, ne cercetăm pe noi înşine, ne redescoperim adevărata valoare
în faţa lui Dumnezeu. în biserică nu mai suntem simpli indivizi, din
diferite locuri, ci suntem fraţi între noi şi fiii aceleiaşi mame — Bise
rica, unde ne adunăm la aceeaşi masă, în acelaşi cuget şi în duhul ace
leiaşi iubiri şi credinţe.
Biserica este reazemul credincioşilor, este Mama noastră, a tuturor,
la care venim cu toţii pentru a afla încurajare în necazuri, nădejde în
lucrurile noastre bune, tărie în biruirea ispitelor vieţii, în încercările
de tot felul la care suntem supuşi zi cu zi. Biserica este limanul la care
se adăposteşte întreaga omenire credincioasă. Evenimentele grele prin
care’ trece omenirea în zilele noastre sunt de multe ori neînţelese de
către lumea secularizată, căci unde se poate afla raţiunea atâtor oameni
care îşi pierd viaţa inutil în diferite conflicte armate, victime bolilor,
foametei sau sărăciei. Cele mai multe victime omeneşti provin din con
flictele războinice, izbucnite din egoism şi nesocotire a semenului, din
trufie, din lăcomie iraţională, care il trec pe om în rândul necuvântă
toarelor. Cine poate răspunde, iubiţii mei, la întrebarea : de unde se
ivesc atâtea litigii, atâtea conflicte, atâtea focare de neînţelegere, de
ură şi război ? Sau oine le poate opri pe acestea ? Dar iată răspunsul
vine din Sfânta Evanghelie care ne istoriseşte momentul potolirii fur
tunii pe mare de către Mântuitorul Hristos. Apostolii se aflau învăluiţi
de valurile înspumegate şi fioroase ale mării Galileei. înspăimântaţi, ei
îl chemau pe Mântuitorul în ajutor, cu credinţă şi nădejde că El va
veni. «Doamne, mântuieşte-ne, că pierim» au strigat, cu teamă, ucenicii
Domnului (Matei 8, 25). Şi îndată furtuna s-a potolit. Omenirea trebuie
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să apeleze la Dumnezeu neîncetat atunci când este cuprinsă de războaie
fratricide, de foamete, de boli etc., pe care le putem numi valurile lumii
acesteia. Aceste valuri ale lumii se pornesc ca o furtună asupra omenirii
de Unde lipseşte Mântuitorul Hristos, care are putere asupra valurilor
furtunoase ca şi asupra celor ce le stârnesc. Acolo unde sunt valuri de
furtună, stăpâneşte întunericul, care tinde să biruie lumina. Când este
întuneric, avem nevoie de lumină, avem nevoie de Mântuitorul Hristos,
care este «Lumina cea adevărată care luminează pe toi omul...» (Ioan
1, 9).
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Lumina lui Hristos nu ne-o poate nimeni da. Nici o minte omenească, nici o putere de la oameni. Lumina şi puterea vieţii noastre ni
le dă numai Mântuitorul, numai Biserica al cărui Cap este El. De aceea,
ziua de astăzi, nu este o zi ea oricare din cursul unui an, ci este o zi
de sărbătoare sfântă, o zi deosebită din viaţa noastră, mai ales a comunităţii românilor ortodocşi de aici. O sărbătoare ce străluceşte prin lumina
harului dumnezeiesc, iar în această lumină ne aflăm astăzi cu toţii, cler
.
.
şi credincioşi.
După ani şi ani, Patriarhul Bisericii-Mame se află pentru prima
dată în mijlocul credincioşilor ortodocşi români de la parohiile din Un
garia. Până în prezent nu s-a putut veni din cauza vitregiei vremurilor ;
n-au putut fi utilizaţi preoţii, credincioşii şi parohiile româneşti, deşi
dorul, silinţa, râvna, lacrimile lor, n-au încetat a aştepta această înfăptuire. Şi iată Bunul Dumnezeu ne-a adus acum în mijlocul dumneavoastră, ca o nădejde pentru noi, pentru Biserica noastră strămoşească,
pentru Biserica de aici, din Ungaria şi pentru toţi cei ce cred în Dumnezeu şi năzuiesc să umble în căile Lui, în lumina şi adevărul Lui. Şi
trebuie să spunem că acest lucru a fost posibil datorită îmbunătăţirii
legăturilor dintre popoarele noastre, popoare înrudite prin credinţa
creştină, care au vieţuit în înţelegere secole de-a rândul, pe acest spaţiu, de aici şi până la Nistru. Am convieţuit cu fraţii noştri maghiari şi
la noi acasă pe pământul României şi dumneavoastră fraţi români aţi
trăit cu ei aici în Ungaria din tată în fiu ; vă văd pe mulţi eu tâmpla
albă, — aţi trăit aici, aţi crezut aici, v-aţi născut pe această brazdă şi
nimeni nu vă poate rupe de ea. De asemenea fraţii noştri maghiari au
trăit în bună înţelegere cu românii, aşa cum se întâmplă şi astăzi : în
pace, linişte şi înţelegere, la sat, în cartier, pe aceeaşi stradă ; nu se
cunosc pricini de ceartă sau neînţelegeri între ei, ci peste tot relaţiile
sunt caracterizate prin sentimente de respect, de înţelegere, de toleranţă
şi de iubire creştină. Când clopotul bate la una din bisericile : luterană,
catolică sau reformată, se închină toţi credincioşii fără deosebire de con
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fesiune ; când se aude clopotul bisericii ortodoxe, la fel se închină toţi
creştinii. Când vor înceta să bată clopotele la bisericile noastre, atunci
va fi jale, cutremur şi plânset nesfârşit. Dar atâta vreme, iubiţilor, cât
ne auzim clopotele, cât ne întâlnim, atâta timp cât înălţăm rugăciuni
aici — şi conducerea Ungariei s-a arătat atât de deschisă şi binevoitoare
venirii noastre — trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu. Trebuie să în
văţăm că aceste semne de prietenie şi de stimă dezvoltă familia, tine
retul, cultura, legăturile dintre noi. Şi iată că acum, când legăturile
dintre popoarele noastre au ajuns într-o stare favorabilă omeniei, încre
derii, prieteniei, libertăţii, acum a fost posibil să sfinţim această bi
serică. întâlnirea şi cunoaşterea sunt rodul noului fel de dezvoltare a
raporturilor dintre cele două ţări vecine. De la început, de când ne cu
noaştem în istoria existenţei noastre, ne-am respectat valorile proprii,
trecutul şi istoria fiecăruia. Şi temelia acestui respect a dat adevărul
Sfintei Evanghelii.
Iată, aşadar, iubiţi credincioşi, cât de Însemnată este ziua de astăzi
şi ce învăţăminte pune ea la inima tuturor : români şi maghiari.
In numele ierarhilor şi al preoţilor din ţară, mulţumesc părintelui
vicar Pavel Ardelean, Domnilor Ioan Budai şi Gheorghe Petruşanu din
conducerea Uniunii Românilor din Ungaria, care au organizat vizita şi
întâlnirea noastră. Mulţumesc de asemenea Domnului preşedinte al Ofi
ciului Minorităţilor Naţionale şi Etnice cu care ne-am întâlnit şi la
Bucureşti şi ne-a adresat, cu multă amabilitate, invitaţia de a veni în
Ungaria. Sfânta Scriptură ne învaţă că frumos şi bun lucru este când
fraţii sunt împreună, (Psalmul 132), creştinii ortodocşi, catolici şi pro
testanţi. în Hristos şi în Evanghelia Sa, suntem fraţi cu toţii şi în acelaşi
timp fiii Aceluiaşi Părinte ceresc. Şi iată că această zi a fost dc mare
bucurie pentru noi toţi. Episcopiile Oradiei şi Aradului îmi sunt cunos
cute pentru că le-am păstorit în anii tinereţii mele : la Arad între
1962— 1973 şi am ţinut loc de episcop la Oradea în 1969— 1970. în tot
acest timp, deşi regimul comunist ne împiedica, ne-am întâlnit cu cre
dincioşii, cu preoţii, cu monahii catolici şi protestanţi, în rugăciune ca
aceasta de astăzi.
întâlnirile cu preoţii şi credincioşii, au mare înrâurire asupra noas
tră a ierarhilor. Viaţa mea de episcop, începând de la Arad, a fost o
continuă sărbătoare, o continuă întâlnire cu credincioşii de pe toate
ţinuturile destul de întinse de la Arad, la izvoarele Jiului, până unde
se întinde Episcopia Aradului, apoi până la Orăştie şi Munţii Zărand,
cu urmele lui Avram Iancu şi cu jertfele lui Horea, Cloşca şi Crişan şi
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a tuturor celorlalţi luptători pentru dreptate, păstrate vii în zilele noastre, a fost un itinerar frumos.
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în toate aceste ţinuturi de păstorire, pline de legendă, ca de pildă
Ţara Haţegului, pline de frumuseţi negrăite, aveam în faţa ochilor o
mulţime imensă ascultând ore întregi cuvintele de învăţătură, la sfinţiri
de biserici, aşa cum dumneavoastră participaţi acum. De multe tori nc
prindea apusul soarelui în psalmi, în laude, în cântări şi convorbiri
duhovniceşti cu acei credincioşi legaţi de credinţa ortodoxă. Şi trebuie
să spunem că aceşti credincioşi au apărat Biserica cu tărie, ori de câte
ori s-au abătut necazuri asupra ei.
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Să ne păzim identitatea noastră, de români ortodocşi, şi in acelaşi
timp identitatea credinţei noastre ortodoxe, cu principii de viaţă morală
dintre cele mai înalte. Nu cunoaştem exemple in istoria noastră să fi
râvnit la bunul altora, la pământul ce nu ni se cuvenea, sau să duşmă
nim pe alţii de alte credinţe, ci dimpotrivă bunătatea, înţelegerea, ospiCalitatea strămoşilor noştri sunt cunoscute. Românii şi-au păstrat cre
dinţa strămoşilor şi sufletul lor curat, aşa cum poetul nostru naţional,
Mihai, Eminescu a versificat în Scrisoarea a IlI-a cuvintele marelui domnitor Mircea cel Bătrân adresate cotropitorului Baiazid : «Eu îmi apăr
sărăcia şi nevoile şi neamul / Şi de aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul,
ramul, mi-e prieten numai mie...».

astăzi
intelui
nu
jzjta şi
Qfi: şi la
/eni în
,e când

ş. pr0_
acelaşi
c mare

17

Românii şi-au păstrat unitatea credinţei şi a neamului, in ciuda
tuturor greutăţilor vremii pe care le-au cunoscut în istorie. Chiar dacă
au fost nevoiţi să moară şi să se jertfească pentru credinţă şi neam,
ei nu au renunţat la apărarea fiinţei lor naţionale şi deci a identităţii lor.
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Una din îngrijorările Bisericii noastre este că, după decembrie 1989,
au năvălit la noi mulţi din acei care se numesc învăţători, vindecători,
aşa-zişi «evanghelizatori» care agrescează pe credincioşii ortodocşi ca şi
CUm e* nu ar ^ botezaţi şi nu ar fi auzit de cuvântul lui Dumnezeu ;
neştiind ei că pe pământul României există roade vizibile ale învăţăturii
Mântuitorului chiar din primele veaicuri creştine. Aceştia răspândesc
învăţături străine Sfintei Evanghelii, Bisericii şi Sfinţilor Părinţi, răstălmăcind Biblia.
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Bunăoară, astăzi, in calendarul bisericesc se face pomenirea Sfinţi
lor Părinţi de la Sinodul VII ecumenic, recunoscut şi de Biserica Romano-Catolică, pentru că a statornicit dreapta învăţătură a cinstirii
sfintelor icoane. Pentru noi, creştinii ortodocşi, icoana înseamnă întrupărea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, icoana fiind prezentă în viaţa
noastră duhovnicească, în rugăciunile noastre. însuşi Sfântul Apostol
Pavel învaţă că Hristos este «strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui...»
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(Evrei 1, 3), adică a lui Dumnezeu-Tatăl ; sau că Hristos «este chipul
lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura»
(Coloseni 1, 15), ceea ce spune limpede şi Mântuitorul : «Cel ce Mă
vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine» (Ioan 12, 45).
Unii dintre comuniştii atei batjocoreau sentimentul religios al creş
tinului, punând retoric întrebarea, ca şi cum ar fi făcut o mare desco
perire ! «Cine L-a văzut pe Dumnezeu ? Vreau să pun mâna pe El sa
văd dacă există !...». Unul dintre primii astronauţi, susţinea şi răspun
dea tuturor cu multă îngâmfare dar şi cu ignoranţă : «Nu L-am vă
zut !», confirmând, prin aceasta, cuvintele psalmistului : «Zis-a cel ne
bun în inima sa : Nu este Dumnezeu» (13, 1 ; 52, 1). Răspunsurile sale
trufaşe erau ca şi cum Dumnezeu ar fi trebuit să fie văzut pe undeva,
pe unde el făcea explorări cu rachetele cosmice. Dumnezeu însă este
pretutindeni, dar nu sunt ochi ca să-L vadă, pentru că Dumnezeu nu
poate fi văzut cu ochii trupeşti, ci cu cei ai sufletului. Şi nu cu un suflet
adormit sau încremenit în necredinţă. Dumnezeu nu este o noţiune, o
abstracţie, nici ceva material pe care să-L pipăi, ci El este duh de viaţă
dătător. El poate fi intuit cu ceea ce ne-a dăruit la facerea lumii : su
fletul care poartă chipul Său, prin care ne înălţăm la Dumnezeu, la cu
noaşterea Sa cea adevărată.
în această stare ajungem iubiţilor, prin credinţă, smerenie, rugă
ciune şi iubire. Astăzi am fost stăpâniţi de aceste virtuţi şi credem că
ne-am apropiat de Dumnezeu mai mult !
După rostirea acestui cuvânt, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a binecuvântat o tânără familie şi pe pruncul lor care tocmai
fusese botezat.
în după-amiaza aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
s-a îndreptat spre Micherechi, o aşezare de români gospodari, care au
înălţat o biserică nouă, prin roadele hărniciei lor şi cu ajutorul Bisericiimame. Sfântul lăcaş, cu hramul «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil»,
a fost construit în stil neo-bizantin, iar pictura a fost realizată de
Cristian Samoilă cu binecuvântarea întâistătătorului Bisericii noastre,
la recomandarea comisiei de pictură. Astfel, biserica din Micherechi se
dovedeşte o adevărată comoară de artă bizantină tradiţională.
Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit slujba târnosirii
şi sfinţirea lucrărilor de pictură, precum şi a iconostasului, în prezenţa
credincioşilor din această localitate, dar şi din cele învecinate, care au
venit în număr foarte mare, ca la o adevărată sărbătoare. P. C. Pr. Vicar
Pavel Ardelean, în calitate de paroh, a rostit un călduros cuvânt de
întâmpinare din partea credincioşilor din Micherechi. P. S. Episcop
Timotei al Aradului, delegatul Sfântului Sinod pentru oblăduirea româ
nilor ortodocşi din Vicariatul de la Gyula, a rostit un scurt cuvânt de
întâmpinare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care, la rândul
său, în calitate de întâistătător al credincioşilor ortodocşi români, a
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rostit un cuvânt pastoral-misionar, cerut de momentul istoric al
târnosirii bisericii şi al picturii acesteia.
Adresându-se P.P.S.S. Episcopi prezenţi, preoţilor şi credincioşilor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Că într-o seară luminoasă de Paşti, ne aflăm în biserica nouă ce
poartă hramul puterilor celor fără de trupuri, «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil» din parohia Micherechi. Este o seară plină de bucurie
duhovnicească pentru că, la fel ca la sărbătoarea învierii, străluceşte
lumina lui Hristos care luminează tuturor şi ne împărtăşeşte „lumina,
bucuria şi iubirea Sa. în seara aceasta atât de minunată, atât de grăi
toare, pilduitoare şi înălţătoare prin rugăciunile şi cântările pe care
le-aţi ascultat cu evlavie, şi pe care le-aţi cântat şi dumneavoastră cu
atâta credinţă, aţi putut să vă bucuraţi de adevărurile cele dumnezeieşti,
aşa cum ne bucurăm, an de a n , în noaptea Sfintelor Paşti. Precum în
noaptea de Paşti începe o altă lume, în cer şi pe pământ, prin învierea
Domnului nostru Iisus Hristos, tot astfel, în viaţa acestei parohii, în
viaţa enoriaşilor ei, începe o nouă viaţă duhovnicească prin sfinţirea bi
sericii, de către soborul arhiereilor, aleşi canonic şi recunoscuţi în succe
siunea apostolică, prin săvârşirea sfintei slujbe de târnosire. Cu ajutorul
Duhului Sfânt s-a pecetluit lăcaşul acesta dumnezeiesc, cu Sfântul şi
Marele Mir, devenind as/tfe-1 sfinţitorul tuturor credincioşilor ce vor veni
cu smerenia gândului şi cu bucria cugetului curat, iubitor de Dumne
zeu şi de semeni.
Am reţinut că sfânta biserică s-a restaurat şi s-a refăcut, cu mari
eforturi şi osteneli, şi s-a preînnoit aşa cum am auzit din cuvântul P.C.
Părintelui Vicar Dr. Pavel Ardelean.
Cu această sfinţire, aşadar, începe o zi nesfârşită şi un timp nou în
viaţa fiecăruia dintre dumneavoastră şi in viaţa tuturor celor care vor
urma după dumneavoastră, generaţie de generaţie. Fiecare rugăciune,
fiecare faptă bună şi fiecare sfântă împărtăşire, înseamnă o continuă
trecere spre cunoaşterea lui Dumnezeu, spre desăvârşire şi deci spre
înviere, spre Paştele cel veşnic. Şi până acum Mântuitorul Hristos prin
Jertfa Sa euharisticâ, adusă în biserica veche, a ascultat rugăciunile
tuturor şi le-a împlinit. Acum însă prin târnosirea ei, Mântuitorul se
află aici pe Sfânta Masă ca în mijlocul ucenicilor Săi El va fi de-a
pururea aici prin Sfintele Taine, sfintele Moaşte aşezate la Sfânta Masă,
prin icoanele Sfinţilor Evanghelişti. Acestea constituie chezăşia păstrării
credinţei ortodoxe, a credinţei pe care au răspândit-o Sfinţii Apostoli
cu râvnă străluminată de Mântuitorul Iisus Hristos. Unul din cei 12
Apostoli a vestit-o şi pe pământul românesc, încă de atunci şi acesta
a fost Sfântul Apostol Andrei «cel întâi chemat» la Apostolie, bine
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cunoscut de istoria universală. Bunătatea, evlavia şi credinţa românilor
recunoscute de două mii de ani, de când suntem creştini, se datoresc
faptului că lui Andrei i s-a încredinţat vestirea Evangheliei în ţinutul
dintre Dunăre şi Marea Neagră. S-a învederat prin predica sa de la om
la om, de la suflet la suflet, temeinicia roadelor credinţei pe pământul
nostru românesc.
Sfinţii Apostoli au propovăduit cuvântul Evangheliei cu timp şi
fără timp, jertfindu-şi viaţa, după pilda Mântuitorului Hristos. La fel
şi urmaşii Sfinţilor Apostoli au vestit adevărul Lui prin viu grai mai
departe, in toată lumea, până la marginile pământului. Este minune
dumnezeiască cum un mănunchi de doisprezece oameni, completaţi,
după căderea lui Iuda Iscarioteanul, cu Sfântul Apostol Matia, a cucerit
lumea la adevărul Evangheliei. Creştinătatea nu a rămas la nivelul
învăţăturii celor 12 Apostoli sau la nivelul celor 70 de ucenici ai lor
sau la nivelul celor 3.000 de credincioşi care s-au convertit chiar în
ziua Cincizecimii, ci Cuvântul lui Dumnezeu s-a îmbogăţit, s-a răspândit
în toată lumea, de către urmaşii direcţi ai Apostolilor, martori ai vieţii
Sale pământeşti şi ai Părinţilor Apostolici şi astfel creştea cu putere şi
sc întărea Cuvântul lui Dumnezeu (Fapte 19, 20). în rândul popoarelor
care au cunoscut credinţa din primul secol creştin de la Sfinţii Apostoli
ne numărăm şi noi românii, cu o istorie veche şi bogată de aproape două
mii de ani.
Anul pe care Părintele Vicar Pavel Ardelean l-a arătat în cuvân
tarea sa, ca începutul bisericii acesteia, 1773, a rămas în Transilvania
binecuvântat cu jertfe şi martiri din rândul neamului nostru, care şi-au
dat viaţa pentru credinţă şi pentru unitatea ei. A fost atunci un timp
de frământări grele, sfâşietoare de neam şi de credinţă, pricinuite de
Imperiul habsburgic. Au fost suferinţe de nedescris atunci pentru
apărarea credinţei, aproape în tot acel secol al XVIII-lea care au conti
nuat şi continuă într-un anume fel şi în zilele noastre în Ardeal.
Datorită acelor jertfe, credinţa ortodoxă a rămas neştirbită. Ea a
rodit în România însutit şi înmiit, chiar sub deceniile de teroare comu-'
nistă, căci puterea răbdării creştine şi jertfa ei, se arată in vremuri grele.
Cei 45 de ani de dictatură comunistă şi atee au fost pentru Biserica
noastră, iarăşi prilej de suferinţă pentru Hristos, prilej de martiriu, de
închisori, de lagăre, de tot felul de interdicţii a lucrării bisericeşti.
Unele de neînchipuit, când fraţii noştri din Basarabia şi din Bucovina
au fost duşi în stepele Siberiei şi mulţi au rămas acolo, neştiindu-li-se
până astăzi nici măcar mormântul. S-au înscris pagini multe ale istoriei
noastre, presărate cu foarte multe suferinţe pentru Hristos. Dar Dum

MANA

VIAŢA BISERICEASCĂ

anilor
toresc
inutul
la om
nântul

nezeu ne-a ajutat potrivit cuvântului ca acolo unde suferinţa se înm ul
ţeşte, acolo şi darul dumnezeiesc prisoseşte. Deşi prigoana atee era
necruţătoare faţă de Biserică şi credinţă, am reuşit în acea perioadă
neagra, să menţinem esenţa vieţii bisericeşti, învăţământul teologic,
bisericile, mănăstirile şi organizarea canonică a Bisericii. Erau interzise
manifestările bisericeşti. O sfinţire de biserică la care se aduna foarte
multă lume, comporta multe riscuri. Dar acestea trebuiau să aibă loc,
datorită curajului ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor. Din milă dum
nezeiască, aceste decenii au trecut. A rămas libertatea şi credinţa cea
adevărată, tare ca stânca. Suferinţele au trecut, multe vieţi de oameni
s-au stins, s-au stins pe pământ, dar credinţa a rămas şi chipurile lor
se află la lumina Sfintei Treimi. Din 1990, bisericile şi mănăstirile au
înflorit din nou cu sprijinul credincioşilor, mănăstirile au prins viaţă şi
s-au înmulţit vieţuitorii lor, multe lăcaşuri de rugăciune au fost repa
rate sau înfrumuseţate, iar altele zidite din temelie.
Un rod al strădaniei din trecut, îl văd şi aici în lucrarea de pictură
a bisericii parohiale. Şi spun că este un rod deosebit, .pentru că Biserica
fiind atunci îngrădită şi fără posibilitatea de a ieşi în largul societăţii cu
tot ceea ce a însemnat cultura noastră dintotdeauna, pentru că şcoala a
fost despărţită de Biserică în mod brutal şi chiar cuvântul «Biserică)? nu
era îngăduit sâ se audă la radio sau scris în presă şi nici într-un mijloc
de comunicare, pentru a nu se face cunoscută ideea de credinţă şi a
nu i se face publicitate, deşi Biserica nu avea nevoie de aşa ceva. Dar
ea a păstrat arta ei prin pictarea bisericilor, de către pictori calificaţi
de Biserică.
Ea s-a manifestat în interior, între zidurile ei, atât liturgic, cât şi
în mod spiritual, predicatorial şi catehetic.
S-au organizat mănăstirile, s-au organizat parohiile, s-a organizat
tiparul bisericesc, au apărut cărţi bisericeşti. Sfântul Sinod a înfiinţat
Comisia de pictură bisericească, pentru a şcolariza şi califica pictori
bisericeşti. De-a lungul anilor de ideologie comunistă, s-a promovat
pictarea bisericilor, unele adevărate capodopere, ca atitudine de educare
religioasă şi de combatere a ateismului. Miile de biserici zugrăvite în
ţară, ca şi aceasta a dumneavoastră, stau mărturie vie despre grija
ierarhilor şi a preoţilor. Toate lucrările de pictură trebuiau aprobate de
această Comisie specială, aprobată de Sfântul Sinod. Mă bucur că aflu
şi aici iubiţilor fraţi rodul acestei lucrări de mare importanţă pentru
cunoaşterea învăţăturii de credinţă şi pentru pilda de viaţă a sfinţilor.
Pe calea picturii, chipurile sfinţilor, pătrund în sufletele credin
cioşilor, a tinerilor mai ales, dornici să cunoască frumuseţea lui Dum
nezeu prin icoane. La vremea respectivă, Patriarhul Justinian Marina
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a organizat viaţa Bisericii, dând un însemnat cod de legi privitoare la
activitatea preoţimii, la îndatoririle acesteia şi ale tuturor forurilor
bisericeşti. Un deosebit rol l-a avut Sfânta Liturghie săvârşită şi înso
ţită de predici şi cateheze. In cadrul ei se cântau colinde, se organizau
hramurile şi sărbătorile bisericeşti. La mănăstirile din Moldova, Buco
vina şi Transilvania, veneau credincioşi de pretutindeni cu zecile de
mii, între care erau foarte mulţi tineri, însetaţi să se împărtăşească din
valorile credinţei noastre.
De asemenea, Sfintele Paşti, erau zile de transformare, de înălţare
duhovnicească. Era prin excelenţă sărbătoarea tineretului. Din mila lui
Dumnezeu, ca mitropolit la Iaşi timp de 12 ani, din 1977, de când nu
s-au mai dat fonduri pentru restaurarea bisericilor sau întreţinerea
picturilor de către forurile de stat, numai din contribuţia credincioşilor,
am restaurat mănăstirile şi bisericile. Le-am scos din cursul trecător
şi distrugător al vremii şi le-am dat strălucire, redându-lo valoarea
vrednică de istoria şi cultura neamului nostru. Una dintre mânăstirile
din Transilvania, este şi cea de la Râmeţ, în Episcopia Alba Iuliei, unde
cu prilejul restaurării s-a descoperit inscripţia cu numele unui ierarh
ortodox la 1372, arhiepiscopul Gholasie, canonizat de Sfântul Sinod în
1992, împreună cu alţi preoţi, ierarhi şi domnitori care au apărat Orto
doxia pe pământul românesc. In perioada de dictatură comunistă, Bise
rica a făcut ceea ce a putut face, dar cu mari eforturi. între acestea, a
organizat arta şi muzica bisericească, literatura teologică şi, ceea ce are
Ortodoxia mai frumos, a tipărit Filocalia. Ş i1 iată, artistul Cristian
Samoilă din Bucureşti, autorul picturii acestei biserici «Sfinţii Arhan
gheli Mihail şi Gavriil», din această parohie, a realizat adevărată artă
picturală cu care generaţiile viitoare se vor prezenta, datorită acestei
opere. Autorul este unul dintre cei mai buni pictori ai Ortodoxiei româ
neşti. El este un mare artist, dăruit de Dumnezeu cu mult har, price
pere şi credinţă, fiind şi membu al Comisiei de pictură bisericească de
pe lângă Patriarhia Română. Tot Domnia sa a zugrăvit biserici zidite
de credincioşii români din America, unde se află acum şi nu poate trăi
bucuria zilei de astăzi alături de dumneavoastră. Sunt mulţumit de
măiestria cu care acest pictor bisericesc a împodobit biserica parohială,
înţr-adevăr, este o pictură foarte frumoasă şi neîntrecută, între cele pe
care le-am văzut în ţară la noi şi în străinătate. întrega pictură exprimă
seninătate, linişte, stabilitate şi comuniunea credinţei specifică Orto
doxiei. Vedeţi, această pictură odihneşte sufletul prin mişcare, viaţă şi
privire, pe care le transmit sfinţii chiar de la prima vedere. Un tablou
sau o scenă care îngrijorează, infrigurează, nelinişteşte, nu poate călăuzi
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nu creează starea de comuniune cu ceea ce reprezintă,
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tabloului. Aici, oriunde ai privi, fiecare sfânt vorbeşte, transmite
mesajul cu privirea, cu mişcarea, cu aureola de sfinţenie, cu braţele şi
cu bogăţia veşmintelor, vădind lumina cea cerească. Iată, aşadar, cum
din sfinţitele icoane, ni se veşteşte Cuvântul lui Dumnezeu şi ni se
predică adevărul cel veşnic pentru zidirea şi creşterea noastră în valorile
nepieritoare ale credinţei care ne conduc la adevărata cunoaştere a lui
Dumnezeu.
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Aveţi, fraţilor, o comoară de nepreţuit în arta picturii. Arhanghelii
sunt zugrăviţi atât de frumos, încât trupul se pierde, cum ne învaţă şi
credinţa noastră. îngerii sunt fără de trupuri, mărturisesc şi cântările
bisericeşti, alcătuite pentru cinstirea lor. Este astfel de luat aminte la
hramul ales de bunicii şi strămoşii dumneavoastră, ca zi de cinstire şi
de bucurie, sărbătoarea Sfinţilor- Mihail şi Gavriil.
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Acest lucru arată cât de mare credinţă aveau ei în rolul Sfinţilor
îngeri ca vestitori ai voii lui Dumnezeu, însoţitori .ai noştri şi călăuzitori
Spre vjaţa veşnică. îngerii sunt in preajma lui Dumnezeu, dar şi în
preajma noastră. Ei apar la momente rare din istoria sfântă. Arghanghelul Gavriil vesteşte Sfintei Fecioare Maria, naşterea Mântuitorului
Hristos, zicând : «Bucură-Le ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu
tme» (Luca 1, 28), ca şi în alte împrejurări însemnate din viaţa omenirii, despre care se vorbeşte atât în Vechiul Testament cât şi în Noul
Testament. Despre Arhanghelul Mihail se scrie că la căderea cetei
Satanei, din mândrie, el a strigat către celelalte cete îngereşti «să luăm
iminte», ca nu cumva să se prăbuşească şi acestea din lumina cerească
in bezna iadului ; căutând să ispitească şi să atragă apoi în păcat pe cei
îndepărtaţi de Hristos.
‘

r, priceîngerii Domnului au vorbit profeţilor Ilie (IV Regi 1, 3), Daniel,
easca e
Zaharia (Zaharia 1, 9) şi altora,
ci zidite
oate trăi
Aceşti doi arhangheli, ocrotitorii acestei biserici şi parohii, au avut
umit de
roluri la momente deosebit de importante in istoria mântuirii neamului
omenesc. Deci cei ce s-au gândit ca hramul parohiei satului acestuia să
ar
'
fie «Sfinţii Arhangheli», şi aceasta se petrecea în secolul al XVIII-lea,
î cele pe
au
credincioşi, au fost cunoscători ai Sfintei Scripturi, ai adevăexprima
rului revelat> care vine direct de la Dumnezeu prin lucrarea Duhului
:ă OrtoSfânt, nu cum se prezintă unii cu multă mândrie diabolică şi invită
viaţă şi
credincioşii la adunările lor sectare. Fără o pregătire teologică, fără
^n tablou
unoaşterea istoriei sfinte, ei deschid Biblia, o citesc şi o tălmăcesc fără
e călăuzi
rugăciune, fără Sfânta Cruce, fără Sfintele Icoane, fără Preoţie, fără
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succesiune apostolica, fără nimic din ceea ce se impune atunci când
îndrăzneşti să citeşti Sfânta Evanghelie sau Sfânta Scriptură şi mai
ales sâ o explici altora.
Cum pot să răspândească învăţătura creştină cei ce se autonumesc
«evanghelişti» sau vindecători care au năvălit şi în România în număr
destul de mare ca să evanghelizeze un popor creştin de 2.000 de ani.
Neamul nostru, iubiţi fraţi, a adus în tezaurul credinţei ortodoxe, o
teologie bogată, o gândire profundă, duhovnicească, un negrăit număr
de martiri, mărturisitori, postitori, artişti creştini, care au făcut cunos
cute în lume frumuseţile şi jertfele Ortodoxiei. Cum e posibil ca acest
popor să fie într-atâta nesocotit la el acasă, încât în numele libertăţii,
înţeleasă greşit să se facă atâta prozelitism, să dezbine pe credincioşi
de la altarul părinţilor lor ?
Iată că aici în biserică, aveţi un izvor de meditaţie şi un izvor de
credinţă. Aveţi Biblia în desene, culori şi chipuri sfinte. Privind cu
credinţă aceste scene biblice sau din istoria bisericească, veţi şti să citiţi
Biblia şi să învăţaţi să o tălmăciţi cum trebuie. Prin aceste picturi din
biserici, potrivit practicii Bisericii din primele secole, românul a citit
Biblia şi a adus-o în viaţa lui. Asemenea icoane, asemenea picturi,
consfinţite de Sinodul al VlI-lea ecumenic din anul 787 şi proclamate
în prima Duminică a Postului Mare din anul 843, constituie una din
frumuseţile Ortodoxiei. Iată că învăţătura acestui Sinod şi Sfânta
Scriptură, o avem şi o trăim noi în biserică, noi creştinii ortodocşi, pentru că numai Biserica păstrează şi descoperă taina Cuvântului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură se citeşte aici, in biserică, se tâlcuieşte cu smereneie şi cu rugăciune. Tot în acest chip, creştinul poate să citească şi
el acasă Sfânta Scriptură. Nu se citeşte numai din curiozitate, ci numai
cu credinţă spre a o înţelege, aşa cumne-au învăţatSfinţii Părinţi
şi
cum ne învaţă Sfânta Biserică.
Sfânta Evanghelie este cinstită în Biserica noastră aşa cum aţi
văzut şi în slujba de acum. Ea se citeşte, se poartă cu evlavie, cu
respect, cu sfinţenie, în mijlocul bisericii, în jurul bisericii sau în
Sfântul Altar.
Sfânta Evanghelie, parte din SfântaScriptură, este adusă depreot
din Sfântul altar la momente solemne, pentru închinarea credincioşilor,
care o sărută cu multă simţire sufletească, ei sunt pătrunşi de o bucurie,
de curaj sufletesc, spre creştere duhovnicească. în acest fel, credincioşii
înţeleg limpede cuvântul Sfântului Apostol Pavel : «Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos spre dare de învăţătură, spre
mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea intru dreptate» (II Ti-
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motei 3, 16). De aici şi importanţa bisericii ca locaş de închinare şi
sfinţire, de transmitere a mesajului dumnezeiesc care radiază din icoa
nele sfinţilor din catapeteasmă sau iconostas sau din cele de pe zidur^ e biscricii. înfăţişareainterioară a bisericii, are o foarte mare
valoare
pentru fiecare credincios şi mai ales pentru cei ce nu pot citi şi înţelege
singuri Sfânta Scriptură. Singur poţi greşi, poţi denatura înţelesul
Bibliei, câtă vreme o citim însă cu ajutorul Bisericii, ne aflăm în
lxiza e*Iubiţii mei, am spus la început că aţi intrat într-o nouă viaţă
creştinească, într-o rânduială cu totul aparte, datorită sfinţirii, târnosirii
acestei biserici. Precum de la învierea
Domnului Hristos, această
Duminică pune început zilei a opta, ziua cea mare, ziua cea fără de
sfârşit, ziua care a însemnat pentru omenire eliberarea de păcat, iar
omul a devenit făptură nouă în Hristos, tot astfel sfinţirea biscricii
trebuie să însemne o viaţă nouă, in familie şi în societate. Prin pogorârea Sfântului Duh în acest sfânt lăcaş, vedem «cer nou şi pământ nou»
(Apocalipsa 21, 1), care ne înrâureşte şi pe noi, devenind făptură nouă.
Enoriaşii intră în ziua liturgică, ziua euharistică, ziua spovedaniei şi
împărtăşirii noastre, ziua lui Hristos, şi a vieţii noastre celei adevărate
in
^
ca datorie a recunoştinţei faţă de iubirea lui Hristos, noi
trebuie să venim şi să împodobim biserica aceasta atât de frumoasă cu
prezenţa, credinţa şi sufletele noastre curate. Participând la slujbe, să
facem în aşa fel încât la plecare să ne simţim mai tari în săvârşirea
faptelor bune, mai iubitori de semeni. Asemănându-ne prin credinţă,
virtute şi iubirea sfinţilor, ne apropiem de sfinţenia lor, alcătuind
comuniunea noastră cu ei. De fapt acesta este şi rostul picturii bisericilor noastre ortodoxe. Sfinţii au urcat pe cea mai înaltă treapta a
trăirii creştine şi a cunoaşterii depline a lui Dumnezeu prin vrednicia
faptelor bune faţă de semeni, pentru că au crezut cu tărie în Cel ce
este izvorul sfinţeniei, pentru că s-au pocăit, pentru că atunci când au
greşit s-au îndreptat, cu toate că unii au fost oameni ca şi noi toţi.
LJnii dintre ei au fost chiar foarte păcătoşi, aşa cum cunoaştem nenumărate exemple în istoria Bisericii, dar s-au mântuit. Cu ajutorul
harului dumnezeiesc, prin credinţă şi prin fapte bune s-au îndreptat şi
IU ajuns ja treapta sfinţeniei, a desăvârşirii, după cuvântul Mântuitorului Hristos : «Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc
desăvârşit este» (Matei 5, 48). A lucrat în ei şi a rodit cu prisosinţă
harul Duhului Sfânt. Acest har dumnezeiesc, lucrează şi în fiecare din
noj Dumnezeu este cu noi şi cei care vin şi ne propovăduiesc că nu ne
sunt de trebuinţă icoanele din biserică, nici preoţie, nici rânduială bisericească, ci doar Biblia, nu se găsesc în harul şi darul lui Dumnezeu.
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Sigur că aceştia strică şi dezbină, iar acestea nu sunt de la Dumnezeu.
Dar credincioşii şi tineretul, mai ales tineretul nostru de acasă, ne dă
mult curaj, iubiţi fraţi şi surori şi iată exemplul este aici, în faţa noastră,
prin acest cor pe care l-aţi auzit astăzi cântând atât de frumos : este
corul Ligii tineretului ortodox din ţară. Fiecare episcopie, fiecare parohie, fiecare oraş, are uin asemenea cor la biserică.
Am reţinut din cuvântul Prea Sfinţitului Episcop Timotei şi din
cel al Părintelui Vicar Pavel Ardelean, nădejdea de ajutor ce se aşteaptă
de la Biserica-mamă. O mamă nu-şi poate uita fiii ei niciodată.
Biserica noastră, mamă a românilor, maica noastră duhovnicească, cum
a numit-o marele nostru poet naţional, Mihai Eminescu, are grijă de
fiii ei, grijă care ne-a determinat să fim în mijlocul dumneavoastră,
lucru pentru care mulţumim lui Dumnezeu.
Biserica este mama noastră, existând şi în ţară la noi, ca dealtfel
peste tot, ca trup văzut al lui Hristos, constituită din noi oamenii, din
credincioşii mireni şi din slujitori ai altarului care suntem acum, în
această viaţă pământească, vase de lut ; dragostea ei n-o poate manifesta
concret Biserica-mamă, din păcate, cum o arăta în trecut, când avea
posibilităţi financiare şi putea să mângâie credincioşii români din
întreaga lume.
De-a lungul slujirii mele ca episcop, mitropolit şi ca Patriarh, am
sfinţit biserici pentru românii din Suedia, Austria, Germania, Canada
şi America. Peste tot am dus, împreună cu iubirea şi binecuvântarea
Bisericii-mame şi anumite daruri bisericeşti, ca : evanghelii, icoane,
catapetesme sculptate de meşterii iscusiţi ai Patriarhiei, străni, clopote etc. Am văzut credincioşii plecaţi de mult din ţară, cum se atingeau de catapeteasmă, plângeau, îşi plecau şi îşi rezemau fruntea de
lemnul sfânt al acesteia, ca binecuvântare revărsată din ţara părinţilor,
a moşilor şi strămoşilor lor.
Să avem nădejde în Dumnezeu. Să avem credinţă în sufletul nostru.
Am bucuria că numai văzându-vă, mi-am întărit nădejdea şiputerea
în
slujirea mea şi slujirea Sfintei noastre Biserici.
Să aveţi convingerea, iubiţi credincioşi şi iubiţi fraţi români, că
Biserica noastră esite Biserica de totdeauna a neamului şi păstrând credinţa în timp, apărăm neamul, ne apărăm valorile noastre veşnice şi
sprijinim tot ceea ce promovează prietenia cu vecinii noştri şi în primul
rând cu această ţară ospitalieră pentru dumneavoastră. Am cunoscut
români şi preoţii cât eram epscop la Arad şi văd că şi acum au rămas
legaţi de munca şi de pământul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze,
să vă răsplătească osteneala, să vă hărăzească zile bune şi îndelungate
tuturor.
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V-aş ruga frăţeşte şi româneşte sâ transmiteţi fraţilor noştri români,
tinerilor, celorlalţi din familiile dumneavoastră, toată preţuirea şi dra
gostea mea, a ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Dumnezeu să ne ajute să ducem mai departe sarcina care ne-a pus-o
pe grumaji Sfânta Biserică. Să vă rugaţi şi pentru noi în rugăciunile
dumneavoastră şi noi ne vom ruga pentru dumneavoastră.
Cu aceste cuvinte, vă binecuvântez din toată inima şi rog pe
Dumnezeu să vă dăruiască tuturor sănătate, pace şi «La mulţi ani !».
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După terminarea slujbei de târnosire a bisericii «Sfinţii Arhan
gheli Mihail şi Gavriil», Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dând
curs invitaţiei unui grup de credincioşi din «Oastea Domnului», a
vizitat lăcaşul lor, aflat Ia mică distanţă de biserica nou-sfinţită, unde
a fost întâmpinat cu bucurie de credincioşii respectivi.
La cuvintele de întâmpinare, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a rostit următoarele :
«Iubiţi fraţi şi surori»
Am păşit cu bucurie cei câţiva paşi de la biserica «Sfinţii Arhan
gheli Mihail şi Gavriil» până aici unde vă adunaţi după Sfânta Litur
ghie pentru a vâ ruga şi a înălţa cântări lui Dumnezeu.
Am păşit cu bucurie, însoţit fiind de Părintele Vicar Pavel Arde
lean, cel care, cu ajutorul vrednicilor enoriaşi din Micherechi, au
inâlţat din nou şi au înfrumuseţat în chip deosebit biserica «Sfinţii
Arhangheli», pe care am târnosit-o şi care din aceste momente, este
deschisă tuturor celor ce-şi înalţă cugetul către Dumnezeu, spunându-şi în taină necazurile sau bucuriile, deznădejdile sau împlinirile,
cererile sau mulţumirile. Ce bucurie mai mare decât aceasta este să
vezi în acelaşi sfânt lăcaş, adunaţi în comuniune de gândire şi de rugă
ciune, pe toţi fiii Bisericii noastre strămoşeşti.
Am văzut, atât la sfânta slujbă a târnosirii, cât şi după aceea, în
ochii tuturor, lacrimi de bucurie pentru aceste momente înălţătoare pe
care le trăim cu toţii. Sunt momente, iubiţii mei, prin care ne dovedim
credinţa cea adevărată, credinţă care ne apropie între noi, care ne ţine
uniţi şi care ne apropie astfel de Dumnezeu şi de Biserica Lui.
In biserica de aici, unde îl aveţi ca păstor sufletesc pe Părintele
Vicar Pavel Ardelean, fiu ai satului, v-am văzut pe toţi în acelaşi duh
al unităţii, al comuniunii, al rugăciunii, al aceleiaşi credinţe ortodoxe.
Toţi credincioşii prezenţi în biserica, devenită acum neîncăpătoare, îm 
preună înălţând minunatele cântări liturgice în duhul aceleiaşi credinţe
de la străbunii noştri.
Şi am simţit cum ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos.
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Credinţa noastră îmbracă diferite feluri de a ne apropia de Dumnezeu. Scopul vieţii noastre pe pământ este apropierea de Dumnezeu,
cunoaşterea Lui prin iubire, rugăciune şi fapte bune care materializează
trăirea noastră în duhul adevărului şi dau strălucire vieţii noastre.
Pentru că păcatul s-a înmulţit foarte m ult în aceste vremuri şi Biserica
Întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi creştinii, ca următori
şi mărturisitori ai Săi, trebuie să lupte cu diavolul, cu păcatul, ca să
triumfe în lume adevărul, să biruiască binele şi să se îndrepte spre
scopul vieţii pământeşti, care este acela al mântuirii sufletului, al desăvârşirii după cuvântul Mântuitorului : «Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este» (Matei 5, 48).
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Toată viaţa noastră, aici pe pământ, în mijlocul semenilor noştri,
dată de Dumnezeu, trebuie să fie mereu o rugăciune, un gând bun,
o faptă bună, o iubire neîncetată faţă de aproapele nostru, izvorâtă din
harul divin şi mai ales pocăinţa şi împărtăşirea cu trupul şi sângele
Domnului. în ultimul timp, viaţa familială a fost zdruncinată foarte
mult. In familie, de multe ori se petrec multe rele că nu le mai poate
nimeni vindeca decât numai voia şi puterea lui Dumnezeu, iar rodul
păcatului ca şi plata lui — spune Sfântul Apostol Pavel — este moartea
(Romani (i, 23). Dar tot Apostolul adaugă imediat că «harul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos lisusf Domnul nostru».
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Vă spun aceasta, iubiţii mei, gândindu-mă, cu multă amărăciune,
că în Bucureşti, de exemplu, sunt foarte mulţi copii ai străzii ; ce
situaţie tristă este aceasta, când copilul ar trebui să fie floarea noastră,
a neamului, mugurul vieţii, podoaba familiei şi nicidecum ciulinii stră
zilor din Capitală. Căci aceşti copii acostează trecătorii, cerşesc, se
transformă în făcători de rele şi chiar dacă sunt mici sau foarte mici,
ei devin delincvenţi la vârste când cei de seama lor merg la şcoală sau
la liceu ca să-şi pună temelia unui rost în viaţă.
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Cauzele delincvenţei şi a abundenţei lor pe străzi, în decădere trupească şi sufletească, s-au găsit în primul rând în familiile destrămate,
căci unii fiind întrebaţi de ce se află pe străzi şi dorm prin guri de
canale, în loc să fie acasă, unde refuză să se întoarcă, au spus : «...dacă
mama, dacă tata se înjurau acasă, se certau, se băteau, dacă tata venea
beat acasă şi nu se mai înţelegeau, dacă tata începea să înjure lucrurile sfinte din casă !... dacă ne înjurau şi ne băteau pe toţi cu bestialitale», «dacă râdeau şi batjocoreau profesorii sau şcoala», «dacă îi batjocoreau pe bunicii noştri !». Astfel de oameni se află în braţele păcatului şi nu-şi mai dau seama ce vorbesc sau ce fac, deoarece diavolul
este cel ce vorbeşte şi lucrează prin ei.
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Vom spune împreună cu Sfântul Apostol Pavel că unii ca aceştia,
in faţa lui Dumnezeu,, ca şi a semenilor lor : «netrebnici s-au făcxit...
Mormânt deschis este gătlejid lo r; viclenii vorbit-au cu limbile lo r ;
venin de viperă este sub buzele lor; gura lor este plină de blestem
şi de amărăciune; iuţi sunt picioarele lor să verse sânge; pustiire şi
nenorocire sunt în drumurile lor şi calea păcii ei nu au cunoscut-o. Nu
este frică de Dumnezeii înaintea ochilor lor» (Romani 3, 12— 18).
în operele Sfinţilor Părinţi găsim pagini întregi care se referă la
păcat şi la autorii lui. Este destul să-l amintim pe Sfântul Vasile cel
Mare care, vorbind despre formele răului din viaţa noastră, într-o
omilie a sa, spunea că răul, păcatul nu are existenţă. El nu este de la
Dumnezeu, ci de la diavolul. Dar răul prinde forme cu ajutorul nostru,
printr-o lipsă a binelui. Când nu faci binele, ci răul, atunci este prezent
diavolul. Spunea cincva că nu există diavol ; cine l-a văzut pe diavol ?
Un străin, fiind întrebat, a răspuns : «Uită-te pe stradă şi ai să vezi :
t*el ce înjură, cel ce urăşte pe altul, cel ce fură, cel ce loveşte, cel
ce se împleticeşte de băutură, acela este diavolul, căci el, prin fapte
nedemne, îl slujeşte pe diavol, fiind de fapt unealta lui»,
Pe diavol n-o să-l prindem niciodată, n-o să-l vadă nimeni dintre
muritori, căci el este urzitorul şi făcătorul de rele. Diavolii există, după
rum spune şi Sfânta Scriptură în multe locuri (Luca 1, 71 ; Efeseni 6,
12 : Luca 8’ 30— 35 ; A P°C- i2 , 7 etc.) dar nu l-a văzut nimeni, pentru
ni-şi are locţiitori pe pământ sau unelte chiar pe cei care păcătuiesc,
intr-un fel sau altul.
Şi atunci, Biserica şi creştinii în general şi Sfinţii Părinţi ai
Bisericii, de multe ori, s-au gândit pe ce cale se poate scăpa de păcat,
de r°bia diavolului. Familia credincioasă este ca o mănăstire : ca rugăci ane, cu post, cu spovedanie, cu împărtăşanie, cu viaţă creştină ade
vărată, cu sentimente curate de stimă, de iubire, de respect, de înţelefiere. Dintr-o astfel de familie rezultă copii binecuvântaţi de Dumnezeu,
^ ar
oamen*- ^ e aceea. Sfântul loan Gură de Aur numeşte familia
«'biserica mică», «biserica de-acasă» ; el spune «biserică» pentru că aşa
cum noi ne rugăm împreună în lăcaşul cel sfânt al bisericii şi ne împ^rtăşim în aceeaşi comuniune din Sfintele Taine, ne bucurăm la diferjle momente| dar
plângem împreună pentru cei care trec la cele
veşnice, pentru cei păcătoşi şi ne rugăm împreună pentru iertarea păcatelor fiecăruia în parte, tot astfel şi «biserica» de-acasă, familia, trebuie
Sii fie o şcoală, un laborator unde să fie învăţate virtuţile creştine,
individuale şi sociale.
Nimeni nu se poate mântui singur, după eum singur nu poţi să-ţi
dai seama despre ceea ce înseamnă virtutea dragostei creştine. Vorbesc
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foarte mulţi despre dragoste, dar egoistul, omul singur, nu ştie ce înseamnă adevărata dragoste. Ca să ne dăm seama de dragoste, trebuie
să fim împreună cu semenii, în familie, în societate, în Biserică. Numai
atunci dragostea are valoare pentru că ai faţă de cine să ţi-o manifeşti
şi aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel, «dragostea îndelung rabdă ;
drugostea este binevoitoare ; dragostea mi pizmuieşte, nu se laudă, nu
se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale,
r:u se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate,
ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată...» (I Corintcni
13, 4— 8).
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După învăţătura noastră ortodoxă, Dumnezeu este închinat în Trei
Feţe : Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Preotul Profesor Dumitru Stăniloae
tălmăceşte foarte frumos, după modelul Sfinţilor Părinţi, că dragostea
şi unitatea care trebuie să fie în lume, o găsim desăvârşită în Sfânta
Treime, căci cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi se bucură una pentru
celelalte, fiind în desăvârşită comuniune, armonie şi plenitudine de
viaţă adevărată. Apoi, fiecare simte iubire pentru celelalte două Persoane, iubirea desăvârşită. Această iubire din sânul Sfintei Treimi se
împărtăşeşte credincioşilor, nouă, muritorilor de rând, prin întruparea
unei Persoane din Sfânta Treime, aceea a Fiului lui Dumnezeu, a Cărui
iubire supremă S-a revărsat asupra întregii omeniri, darul iubirii, darul
deplin al bucuriei, darul deplin a tot ceea ce este bun pe pământ, al
comuniunii, al armoniei, al înţelegerii, al păcii universale, al sfinţeniei.
Şi astfel, Sfânta Treime este puterea vieţii noastre, a comuniunii, a
Bisericii. De aceea, Ortodoxia are în frumuseţile ei de viaţă, pornind
de la aceasta, foarte multe alte feluri de a bineplăcea lui Dumnezeu.

cite

Şi monahismul este o forma de a bineplăcea lui Dumnezeu. Monahismul nu înseamnă însingurare şi egoism, fugă de lume şi de problemele ei, cum au afirmat cei ce nu cunosc învăţătura sfintei noastre
Biserici sau nu ştiu ce înseamnă viaţa monahală şi nici măcar nu cred
în Dumnezeu. Monahismul nu este fugă de lume, cum greşit se înţelege
iarăşi de către unii adversari ai vieţii monahale, că acela care vrea să
urmeze pe Mântuitorul Hristos, luând voturile vieţii de mănăstire sau
cel care-L iubeşte, nu trebuie să iubească lumea mai mult decât pe
Hristos. Nu trebuie să înţelegem că Mântuitorul Hristos ne îndeamnă
să nu iubim oamenii, ci numai pe El ; dimpotrivă, Mântuitorul Iisus
Hristos ne cere să ne iubim semenii ca împlinire a celei mai mari
porunci pe care ne-o dă El (Matei 22, 36— 40), dar să nu iubim mai
mult lumea şi semenii decât pe Dumnezeu, căci atunci când noi punem
în locul virtuţii alte lucruri care sunt dintre cele care coboară viaţa
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morală a oamenilor, atunci nu mai suntem după Dumnezeu şi nu ne
numim fiii Săi. Tot Sfântul Apostol Pavel spune că Duhul lui
Dumnezeu mărturiseşte că suntem fii ai Săi.
dacă suntem fii, suntem şi inoştenitori — moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moşlenitori cu Hristos — dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El
\ă ne şi preamărim» (Romani 8, 16— 17). Mănăstirile nu sunt locuri
de rupere de lume în sensul de a ne rupe de rude, de fraţi, de semeni,
ci de o rupere de păcatul din lume, de răul din lume, care se manifestă
suk diferite forme în viaţa noastră, alterându-i sensul ei bun şi
adevărat.
De aceea şi această formă de viaţă a fraţilor ostaşi ai Domnului
c i*e 0 f° rn™ frumoasă, după învăţăturile Sfinţilor Părinţi, după credinţa noastră, care ne îndeamnă să ne ferim de păcat, de toate relele
(are întunecă atât familia cât şi societatea noastră. Păstrând legătura
cu
Taine, iată văd aici Sfânta Cruce, văd icoanele care sunt
semnele Ortodoxiei, fără de ele nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că fiecare purtăm chipul lui Dumnezeu în sufletul nostru,
rare ^ n(^e sPre Creatorul său prin credinţă, rugăciune rostită sau cânlala’ însotrtă de semnul Mântuitorului Hristos — Sfânta Cruce.
^ o i suntem icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul
es*e icoana Tatălui şi atunci noi în biserică, trebuie să ne asemănăm
cu Dumnezeu-Tatăl, să ne asemănăm cu Hristos Care S-a întrupat
l^entru noi, S-a jertfit, a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Sfinlcle Scripturi, cum mărturisim in Simbolul de credinţă, ca noi să ne
putem ridica spre cele sfinte, spre cele bineplăcute lui Dumnezeu, aşa
cum ne-a îndemnat de nenumărate ori Mântuitorul Hristos. Ştiţi foarte
din rândul Bisericii noastre au fost şi sfinţi pe care Biserica i-a
canonizat în veacul nostru. Oprea din Săliştea Sibiului, care a apărat
credinţa şi Ortodoxia, fiind apoi schingiuit şi chinuit, dar cu toate
acestea nu şi-a lepădat credinţa. Cercetându-se viaţa lui, Sfântul Sinod
l-a trecut acum în calendarul nostru. Cei patru fii Brâncoveni, ca şi
r
tatăl lor Constantin, ucişi de păgâni pentru credinţă, martirizaţi prin
tăierea capului, pentru care Sfântul Sinod i-a trecut în calendarul
1
’
s,intilorMă bucur că Domnul nostru Iisus Hristos vă ajută să păstraţi credinţa în El, în comuniune cu Biserica Sa. Fără Mântuitorul Iisus Hristos,
nu putem face nimic. Fără Mine nu puteţi face nimic, ne spune nouă
tuturor (loan 15, 5). Să aveţi credinţă în Dumnezeul nostru Iisus Hristos,
sâ aveţi tărie şi virtute permanent pentru că virtutea se păstrează cu
stăruinţă şi cu e fort; păcatul se săvârşeşte foarte uşor, dar virtutea se
păstrează cu efort, iar efortul acesta al omului trebuie să se întâlnească
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şi cu harul dumnezeiesc pe calea Sfintelor Taine. Noi singuri nu ne
putem mântui, oricât de mult ne-am ruga, oricât de mult am
oricât de multe fapte bune am face, dacă nu avem în ajutor Sfântul
Duh. De aceea, trebuie să avem credinţă în Dumnezeu, căci El ne ajută
în toate faptele bune prin harul Său cel sfânt. «Căci, câţi sunt mânaţi
de Duhid lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu» (Romani 8, 14).

crede,

Să vă ajute Bunul Dumnezeu tuturor, să vă aducă bucurii în viaţă,
in viaţa de familie şi să vă ajute pe drumul acesta pe care mergeţi
spre Mântuitorul Iisus Hristos. Amin.
La ieşirea din casa Asociaţiei «Oastea Domnului» Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist
a fost întâmpinat de mai multe grupuri de
credincioşi care şi-au exprimat bucuria, unii cu lacrimi în ochi,,
vedea pe întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române pc aceste melea
guri. Printre aceştia se găsea şi o familie de gospodari a căror fiică
fusese botezată de Prea Fericind Părinte Patriarh Teoctist, pe când era
episcop la Arad.
După întoarcerea la Gyula, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la o conferinţă de presă organizată de Uniunea Românilor
din Ungaria în sala de recepţie a hotelului AGRO. Au participat nu
meroşi ziarişti din cele două ţări care au pus întrebări asupra acestei
vizite.
întrebare:
«Prea Fericite Părinte Patriarh, mijloacele de in
formare în masă au anunţat că la Budapesta veţi avea şi o întâlnire cu
preşedintele ţării, Dl. Arpad Goncz. Aveţi prevăzut aşa ceva în agenda
întâlnirilor Dvs. ?».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist; «într-adevăr este progra
mată şi o scurtă vizită protocolară şi la Budapesta, pentru că întâistătă
torul Bisericii Ortodoxe Române, păşeşte pentru prima oară pe aceste
meleaguri.
Am luat act de dorinţa firească a multor parohii, a credincioşilor şi
clericilor, precum şi a unor organisme şi foruri, de a avea întâlniri şi
convorbiri. în astfel de împrejurări nimeni nu se poate aştepta la o or
dine de zi precisă, la o agendă fixă de probleme. La întrebarea pusă
pot să răspund că am aflat cu toată bucuria de această întâlnire proto
colară cu preşedintele ţării. Sunt foarte bucuros să-l întâlnesc şi să-l
s a lu t!».
întrebare:
«Prea Fericirea Voastră, această vizită în Ungaria
are şi o semnificaţie politică ?».

dea-l

ROMANA

VIAŢA BISERICEASCĂ

i nu ne
n crede,
Sfântul
ne ajută
t mânaţi
i 8, 14).

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Nu m-am gândit la sem
nificaţia politică, ci m-am gândit la semnificaţia şi dimensiunea ei binericească, iar aceasta este foarte intensă şi bogată. In mod concret, este
vorba de o împlinire a unei îndatoriri legate de demnitatea şi respon
sabilitatea mea în Biserica Ortodoxă Română şi anume : de a răspunde
‘..i dorinţa repetată a preoţilor şi a credincioşilor de a sfinţi cele două
biserici la care am fost astăzi, cele de la Gyula şi Micherechi. A m contiderat această dorinţă ca o obligaţie sfântă pentru mine şi m-am bucu
rat să am alături, pe Prea Sfinţitul Episcop Timotei al Aradului care
.ire responsabilitatea spirituală a Vicariatului, precum şi pe Prea Sfin
ţitul Ioan al O radiei!».
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î n t r e b a r e : «In cadrul acestei vizite istorice in Ungaria, veţi
avea, Prea Fericite, o întâlnire cu conducători ai cultelor maghiare ?».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist; «Există un moment al
«vestei vizite la Budapesta, un moment de întâlnire cu Consiliul ecu
menic local şi mă bucur mult de acest prilej care mi se oferă, de a-i
**.iluta pe conducătorii Bisericilor creştine din Ungaria şi a avea un
dialog.
Cu o parte din ei m-am întâlnit şi astăzi după Sfânta Liturghie
săvârşită la Gyula şi această întâlnire în duhul iubirii lui Hristos mi-a
: icut o deosebită plă-cere şi bucurie frăţească».
întrebare:

«In unele publicaţii maghiare s-a răspândit zvonul

ori primatul Bisericii Romano-Catolice din Ungaria nu ar dori să se în
tâlnească cu această delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române. Am dori să
nv precizaţi, cât este de adevărat ?».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Ştiu că la Budapesta
uvem o întâlnire cu Comitetul ecumenic local şi, eventual, cu alte per*ouno care ar dori acest lucru. Despre o întâlnire cu primatul Ungariei,
personal nu am nici o ştire până acum.
Desigur mi-ar face o deosebită plăcere să-l întâlnesc. Părintele Vi* ir Pavel Ardelean, care a organizat această vizită, ştie mai multe deUlli in ceea ce priveşte programul pe care îl vom urma în zilele ce
urmează».
Pr. Vicar Pavel Ardelean : «Primatul Bisericii Romano-Catolice din
Ungaria este plecat în străinătate şi de aceea şi-a cerut scuzele de ri
goare*, fiind suplinit pe timpul absenţei de episcopul său vicar. Delegaţia
Hisericii Ortodoxe Române va avea, la Budapesta, o întâlnire cu dele
gatul Bisericii Romano-Catolice».
1O H , — 3
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Î n t r e b a r e : «Prea Fericite Părinte Patriarh, aş dori să vă întreb
dacă în preocupările Bisericii Ortodoxe Române din România aveţi o
strategie pentru a-i ajuta pe ortodocşii români de aici ?».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «In latura bisericească, în
totdeauna relaţiile pe care le avem noi, Biserica-mamâ, cu celelalte uni
tăţi bisericeşti din străinătate, dioceze sau parohii, nu există o «stra
tegie» cum aţi numit-o chiar dumneavoastră. De altfel, cuvântul acesta,
daca îmi este permis sâ spun, nici nu este uzitat în limbajul nostru bi
sericesc. Aş putea spune că există o preocupare sufletească, o grijă deo
sebită în ceea ce priveşte fie candidaţii la preoţie, fie acordarea de cărţi
şi veşmite pentru slujbele religioase, fiind greu să se prevadă mai
dinainte un plan care să se aplice pentru credincioşii din diaspora, plan
care apoi să fie respectat întocmai.
De fapt, Părintele Vicar Ardelean este acela care are întreaga în
datorire a vieţii bisericeşti de aici, iar în ceea ce priveşte latura cano
nică, responsabil este Prea Sfinţitul Episcop Timotei de la Arad. Unele
cerinţe le împlinim şi noi, de la caz la caz. Deci, nu putem avea un plan
dinainte stabilit, ci prin voia lui Dumnezeu, încercăm să le împlinim pe
toate, în funcţie de cerinţe, dar mai ales de posibilităţi care, în noul
context din ţara noastră, de criza economică, sunt din ce în ce mai
dificile».
î n t r e b a r e : «Ce legătură există între Biserica Ortodoxă Ro
mână şi celelalte culte din România ?».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Legăturile Bisericii Orto
doxe Române cu celelalte culte din România sunt vechi, până la a le
numi tradiţionale. Aceste legături se exprimă într-o formă de colaborare
în Consiliul Ecumenic, cu Bisericile istorice, mai precis cu cele protes
tante care sunt membre ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Se
exprimă apoi pe calea unui comitet de ajutorare al Bisericilor din
România, privind distribuirea ajutoarelor din partea Consiliului Ecume
nic al Bisericilor, ceea ce numim într-un cuvânt AIDROM («Aid for
Romania»).
Celelalte forme, multe şi foarte dese, există ca şi componente ale
vieţii noastre bisericeşti ; mă refer concret la întâlniri ecumenice, la
participări în împrejurări speciale din viaţa Bisericilor noastre, la în tâl
niri cu prilejul unor vizite ale personalităţilor din viaţa creştină, sau la
întâlniri cu conducători sau reprezentanţi ai cultelor creştine în cadrul
săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor. în general, ne în
tâlnim cu toţii, cu diferite ocazii din viaţa Bisericilor noastre, şi împre
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ună ne-am propus să refacem conferinţele inter-teologice la nivel de
profesori de teologie pe care le-am avut şi în trecutul nostru.
în ultimul timp şi în condiţiile specifice din România, este de dorit
•ut îmbunătăţim relaţiile cu celelalte Biserici din România, să le dăm
un conţinut mai concret».
î n t r e b a r e : «Prea Fericirea Voastră, in ultimul timp s-au făcut
felurite speculaţii cu privire la înfiinţarea unei Episcopii pentru judeţele
(%
ovasna şi Harghita. Fiind vocea cea Imai autorizată a Bisericii Ortodoxe
Române, pentru a nu se inai face astfel de speculaţii, V-am ruga să ne
explicaţi chiar Prea Fericirea Voastră motivul întemeierii acestei Episcopii».
, ,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Trebuie să se cunoască
motivul pentru care a fost înfiinţată această nouă episcopie în zona Hartfhita-Covasna. A fost mai întâi de toate o foarte veche dorinţă a cleru
lui şi a credincioşilor din această •parte a ţării. Geografic, această zonă,
Harghita şi Covasna, era cea mai îndepărtată, mai izolată de Eparhiile
de care aparţineau, adică Sibiu şi Alba Iulia, iar asistenţa religioasă a
credincioşilor de acolo (ortodocşii) ca şi a preoţilor, era defectuos în
deplinită.
Spre exemplu, în Biserica noastră au luat fiinţă forme de asistenţă
socială, forme de misionarism în condiţiile noi din România, de libertate
adusă de jertfele tinerilor din 1989.
..
A fi întotdeauna în legătură cu aceste aspecte de activitate pe teren,
mai precis cu predarea religiei în şcoală, asistenţa socială acordată or
fanilor, bolnavilor, celor din penitenciare şi chiar enoriaşilor, era foarte
Kreu de îndeplinit.
La toate acestea s-a adăugat şi faptul că o mare parte din bisericile
monumente istorice, foarte valoroase, din trecut, care nu mai puteau
fi nici asistate, nici supravegheate, fiind foarte departe de celelalte cen
tre eparhiale. Acestea au constituit pentru preoţii şi credincioşii din
acele z©ne, motive repetate de a se adresa Sfântului Sinod cu dorinţa
expresă de a avea acolo un centru episcopal.
S-au îndeplinit toate formele cerute de canoanele noastre bisericeşti
ţl ale legiuitorilor Statului nostru şi astfel s-a înfiinţat această episcopie
a i gândul, în acelaşi timp, de a da conţinut nou şi relaţiilor cu celalalte
Biserici din zona respectivă.
Acestea s-ar putea spune, doar în scurte cuvinte, despre înfiinţarea
Episcopiei Covasnei şi Harghitei. Personal trebuie să vă spun că am
fost atât de ocupat cu diferite laturi ale activităţii bisericeşti, atât de
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multe în noul context din România, câ nici n-am putut lua cunoştinţă
de prosa care a avut o altă atitudine faţă de înfiinţarea acestei Episcopii.
Şi consider personal că poate este mai bine pentru că tot ceea ce am
afirmat mai înainte v-am spus în funcţie de realităţile din judeţele Covasna şi Harghita, care este bine să fie cunoscute. Şi chiar dacă sunt
şi alte voci care afirmă altceva, noi considerăm că este firesc într-o
ţară democratică faptul că fiecare îşi poate spune opinia sa.
Privitor la toate aceste aspecte, noi am dat comunicate în presă la
vremea respectivă».
Î n t r e b a r e : «Prea Fericirea Voastră, s-au făcut afirmaţii în
presă că această Episcopie a fost înfiinţată la sugestia Statului, şi deci
cu acordul şi aprobarea Statului ?».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist; «în privinţa aceasta, se ia
în seamă o altă latură. La înfiinţarea unei episcopii se ţine cont, în pri
mul rând, de cererea credincioşilor şi preoţilor. Pentru aceasta nu se
cere aprobarea nici chiar a organelor centrale ale Statului, penitru că
Biserica Ortodoxă Română este autonomă şi organele ei statutare sunt
cele care hotărăsc. Dar’ după luarea acestei hotărâri, se aduce la cunoş
tinţa forurilor respective ale Statului, pentru a fi trecut în schemă per
sonalul, precum şi pentru celelalte probleme legate de funcţionalitatea
acestei instituţii, adică locuinţă, birouri, personal, salarii, clădiri, anexe
etc. dar aceasta nu înseamnă aprobarea Statului. înseamnă luare de Cu
noştinţă pentru a se putea aloca anumite sume din bugetul de Stat dacă
se prevăd potrivit legii, anumite sume de întreţinere. Urmează apoi re
cunoaşterea prin decret prezidenţial a persoanei care este aleasă po
trivit legilor şi Constituţiei ţării noastre, aceasta trebuie să fie cetăţean
al României.
După conferinţa de presă, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a parti
cipat la o recepţie oferită de Uniunea Românilor din Ungaria care a
făcut această invitaţie prin preşedintele acesteia, Dl. Gheorghe Petruşan.
Au mai participat Prea Sfinţiţii Episcopi Timotei al Aradului şi loan. al
Oradiei, ceilalţi membri ai delegaţiei, consilieri şi preoţi de la Vicariatul
ortodox din Gyula, reprezentanţi şi membri ai Uniunii Românilor, ofi
cialităţi ai vieţii publice şi reprezentanţi ai altor culte.
Cuvântul de întâmpinare a înalţilor oaspeţi a fost rostit de Dl. loan
Budai, vicepreşedintele Uniunii Românilor din Ungaria. în atmosfera
de sărbătoare a acestei vizite, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a rostit următorul cuvânt :
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<Domnule preşedinte al Uniunii Românilor din Ungaria,
I*rea Sfinţiţi Părinţi Episcopi, Prea Cucernice Părinte Vicar,
Prea Cucernici Părinţi slujitori, Iubiţi fraţi români şi oaspeţi
ai Centrului românesc,
«Mă aflu în această clădire a sediului Uniunii Românilor din Unj.aria, urmând itinerariul vizitei noastre în ţara vecină şi în mijlocul
românilor care trăiesc de veacuri, pe aceste meleaguri. Ne aflăm cu
toţii, de fapt, făcând un popas binecuvântat, pentru prima dată a întâiMtâtătorului Bisericii Ortodoxe Române, un popas de suflet, răspunzând
In invitaţia făcută în numele Uniunii Românilor, de dl. preşedinte
( îheorghe Petruşan şi de dl. vice-preşedinte Ioan Budai.
Fiecare moment trăit în mijlocul românilor din Ungaria, vine cu
intensitatea lui deosebită şi cu un ,conţinut important în viaţa fiecăruia
dintre noi, într-un Centru românesc, cu o istorie atât de bogată şi de
semnificativă în acest colţ de lume, aşa cum a arătat în cuvântul rostit
dl. vice-preşedinte al Uniunii Românilor la deschiderea acestei recepţii
oferită în onoarea delegaţiei din România. Foarte interesant şi foarte
fiumos a accentuat Domnia Sa istoria românilor pe aceste meleaguri,
arătând vigoarea existenţei lor, dar în acelaşi timp, şi cutezanţa cu
iarc au rezistat pe acest loc şi s-au înfiripat legături culturale, sociale
sau economice cu celelalte neamuri, cu care şi-au împărtăşit soarta pe
««este meleaguri în decursul vremii.
Am rămas profund impresionat de manifestările bisericeşti spe
cifice naţiunii noastre româneşti. Şi spun că m-au emoţionat aceste
dovezi ale spiritului românesc deoarece ele pornesc din adâncul sufle
tului de român, mai exact, din sufletul acelor români care iubesc
Biserica, tradiţiile, sărbătorile şi obiceiurile legate de viaţa cea de toate
zilele, care, toate la un loc, constituie componente ale familiei şi ale
vieţii in societate.
Aici am găsit viaţa nouă şi proaspătă, prin sfinţirea celor două
biserici, ca pe o nădejde pentru viitor ; pentru noi, cei care venim din
România, această legătură frăţească între factorii de răspundere, încel»And cu cei ai Bisericii noastre, cu Vicariatul, cu preoţii-slujitori, cu
toţi românii, cu Uniunea Românilor, instituţie care a strâns în jurul
reprezentanţii culturii şi cei ai vieţii politice din această zonă a
Ungariei şi, mai ales din această localitate deosebit de importantă şi
no umple sufletele de bucurie. Aici ar fi un fel de Galilee, din Noul
Testament, un ţinut cu locuitori aparţinând mai multor naţionalităţi,
dar constituind în preocupări şi realizări o singură voinţă, aceea ca
oamenii să fie cât mai apropiaţi între ei. Şi această cerinţă a apropierii
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dintre oameni este foarte importantă pentru zilele noastre.
Redescoperirea valorilor noastre interioare, fie personale, fie sociale sau chiar
structurale, are o foarte mare însemnătate în zilele noastre. Când fac
această afirmaţie mă gândesc la descoperirea acelor valori care să ne
apropie unii de alţii, a acelor punţi pe oare noi trebuie să păşim, spre
a zidi bunul mers al omenirii, nu al prăbuşirii ei.
în multe părţi ale pământului omenirea cunoaşte momente de prăbuşire a valorilor, în loc să înregistreze doar trepte de înălţare a acestora, aşa cum ar fi foarte firesc astăzi, când omenirea a ajuns la un
grad de civilizaţie atât de mare. Din această prăbuşire a valorilor, un
popor nu poate scăpa decât cu jertfe, nu se poate ridica decât prin
redescoperirea valorilor sale adevărate. Dar nu a oricăror valori, ci a
acelora care îl desemnează pe om ca purtător al luminilor şi creatorul
unei viziuni creştine a lumii,a unei lumi în care omenirea de peste
tot, şi mai ales cea din Europa, să caute acest drum care nu poate fi
decât cel către valorile adevărate aduse pe pământ de Iisus Hristos.
Ne aflăm într-un centru al Uniunii Românilor, 1 dar în acelaşi timp,
într-un loc al ideilor de deschidere şi de cultivare a unor valori din
trecut care, dacă au fost viabile atunci, pot avea şi astăzi aceleaşi dimensiuni. Aceste dimensiuni sunt mai mari aici, prin participarea unor
reprezentanţi ai altor credinţe, tot creştine, la ranguri destul de responsabile. Prin aceste participări ne apropiem unii de alţii, în această
responsabilitate şi chemare creştină a zilelor noastre. Iar în această
chemare şi responsabilitate înaltă de apropiere vedem rolul deosebit pe
care trebuie să-l aibă Bisericile, religiile, în acest tumult de căutări
a unor idei noi, a unor drumuri şi punţi de legătură în lume.
Noi, slujitorii şi credincioşii Bisericilor, deopotrivă, suntem înda
toraţi să oferim lumii în general, dar mai ales celor din jurul nostru,
aceste căi experimentate, moştenite din trecutul Bisericilor noastre şi
din trecutul omenirii, cu roade încurajatoare atunci, când aceste căi
au fost urmate şi îndeplinite cu statornicie, cu multă stăpânire şi cu
multă înţelepciune. Aceste roade încurajatoare ale noastre, ale tuturor,
ar putea frâna cu mult succes cursele de astăzi ale lumii, nemaiîntâlnite în istoria omenirii, de multe sălbăticii, cruzimi, războaie şi
alte păcate în latura omenescului, în cea a vieţii tinerilor şi a degradării morale a raporturilor dintre semeni.
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Aceste devalorizări din lume se înmulţesc în mod îngrijorător ca
Lorme ale răului în viaţa individuală şi în cea comunitară. Pentru preîntâmpinarea acestei stări de lucruri, biserica trebuie să găsească neîntârziat soluţiile adecvate, pe temelia principiilor propovăduite şi lăsate nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care prin învierea
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Ha din morţi a deschis căi noi în viaţa omenirii. «Eu sunt Calea, Adcttfrul şi Viaţa» (Ioan 14, 6) a spus Mântuitorul Iisus ca o recomandare
noi toţi, cuvinte care străbat veacurile şi conştiinţele omeneşti,
alunei, din vremea Mântuitorului, omenirea a dobândit nu nu
mai numărătoarea anilor, a erei creştine, ci temelia unor noi valori,
urmei le care nu poate fi decât cea a Fiului lui Dumnezeu, întrupat
prntru viaţa lumii, pentru izvorul vieţii adevărate şi pentru temelia
meAteia, pentru ca lumea să vieţuiască în adevăr şi în toate valorile
< tre înfrumuseţează chipul adevărat al creştinului, aşa cum a primit
m«nirea sa încă de la creaţie. Căci spune şi Apostolul Pavel : «... nimeni
nu poate pune altă temelie, decât cea pusăt care este Iisus Hristos»
(I Cor. 3, 11).
Această Europă, leagăn de civilizaţie creştină in primul rând, este
purtătoarea multor valori pentru omenire. Aceste valori se vor pră
buşi dacă statele Europei, ca şi cele de pe alte continente, nu vor
repune în valoare şi nu vor’ recunoaşte- acele valori vrednice de luat
in seamă şi care au ca temelie comună pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
pentru că frâul celor rele nu poate fi stăpânit, iar cursa spre devalo
rizare nu mai poate fi încetinită sau întreruptă decât cu acte de voinţă,
airaj şi eroism din partea tuturor oamenilor hărăziţi de Dumnezeu să
«Andească, să scrie şi să aducă noi formule pe baza valorilor noastre
creştine, biblice, evanghelice care nu pier niciodată şi îşi găsesc actuali
tatea în orice timp şi în orice loc dacă ele sunt urmate cu conştiinţa
curată şi înaltă.
Domnule preşedinte şi onorat auditoriu,
Cred că avem cu toţii o mare răspundere, cu fiecare ceas, cu fietaie întâlnire a unora cu alţii, poate pentru prima dată sau pentru
ultima dată.
Noi, slujitorii Bisericii îndeosebi, avem o mare răspundere, atât în
faţa lui Dumnezeu, cât şi în faţa oamenilor. Această răspundere o
ponrtâ, alături de noi, toţi cei care sunt creştini, pentru că trupul
Il.sericii nu poate fi alcătuit numai din cler sau numai din credincioşi,
d formează un tot organic, într-o unitate simfonică, în care ne inte
grăm cu toţii, cler şi credincioşi, cu partea noastră de vrednicie sau de
iwvrednicie. Cu toţii avem această chemare de a aşeza încrederea, de
u sădi iubirea, stima şi preţuirea între oameni. De aceea, cred că atât
<Ierul Vicariatului, cât şi dumneavoastră aici, în această ţară, aţi eon
ii ibuit mult la împlinirea acestei chemări. Aceeaşi contribuţie au avut-o
ţi o vor aduce şi Bisericile creştine din România şi din Ungaria la
orizontul nou al relaţiilor dintre ţările noastre. Aşa cum am afirmat
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şi în predica de la Sfânta Liturghie, săvârşită în această dimineaţă, o
asemenea întâlnire, vizită şi lucrare, atât de necesară, nu ar fi putut
să aibă loc, după cum ne mărturisesc secolele încărcate de istorie, decât
în condiţii de linişte şi pace. Duhul lui Dumnezeu coboară acolo unde
este linişte şi libertate în sufletele acelora pe care Dumnezeu îi simte
că însetează după dreptate, după adevăr, după sinceritate, după linişte
şi pace. Însuşi Mântuitorul îi fericeşte pe cei care însetează de dreptate : «Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se
vor sătura» (Matei 5, 6).
Apostolul neamurilor spune că «Domnul este Duh şi unde este
Duhul Domnului, acolo este libertate» (I Cor. 3, 17). Iar acolo unde este
libertate în adevăratul ei sens, acolo este şi pace, linişte, armonie,
comuniune, aşa cum este voia lui Dumnezeu Tatăl care pe toţi ne-a
făcut fiii Săi, prin Iisus Hristos.
Tot Sfântul Apostol Pavel spune că «Duhul însuşi mărturiseşte îm~
preună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Şi dacă suntem
fifi, sunte şi moştenitori-moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreuna cu El să ne şi preamărim» (Romani 8, 16— 17). Dacă suntem fii ai
lui Dumnezeu,, suntem şi templu al Său/ al Duhului S fâ n t: «Nu ştiţi,
oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul Sfânt locuieşte
in voi?» (I Cor. 3, 17). Iar dacă Duhul lui Dumnezeu ne-a făcut vase
prea alese ale Sale, cu atât mai mult trebuie să însetăm pentru împlinirea păcii, armoniei, comuniunii, dreptăţii, virtuţi de care este atâta
nevoie astăzi. Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel că împărăţia lui
Dumnezeu este «dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt» (Rom.
14, 17).
Credem că a sosit ceasul mult dorit ca între noi, ca între popoarele
noastre, ca popoare vecine, creştine şi prietene, să se statornicească,
după legea creştină, relaţii frăţeşti, de bună-vecinătate, de stimă, de
concordie şi de reciprocitate a valorilor noastre. Dumnezeu ne-a aşezat
în istorie alături, iar istoria ne-a definit ceea ce suntem pe fiecare dintre noi şi nu putem trăi fără vecini, nu putem vieţui în izolare, nu putem propăşi fără contribuţia spirituală a celorlalţi, nu putem să ne înălţăm ca popor în istorie fără a ne împărtăşi reciproc valorile pe care le
creează fiecare, fără a ne dărui,reciproc, tot ceea ceproducespiritul
şi
ne bucură pe fiecare dintre noi.
Apreciem foarte mult această invitaţie pe care aţi făcut-o, dumneavoastră, de la Uniunea Românilor din Ungaria, împreună cu Vicariatul
ortodox de la Gyula, pentru sfinţirea bisericii «Sf. Nicolae». Ne-a fost
dat, astfel, binecuvântatul prilej, al acestei întâlniri ce va rămâne cu
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*ljţuranţă în istoria Bisericii româneşti. Vă mulţumesc mult tuturor, în
numele meu şi al delegaţiei însoţitoare pentru organizarea acestei întâl
niri care ne-a oferit prilejul de a fi împreună cu înalte personalităţi din
l n*»aria. De aceea, vă felicit pe toţi din toată inima : pe părintele vicar
"avei Ardelean, pe părinţii consilieri de la Vicariat, pe toţi preoţii
slujitori din Ungaria, pe dvs., credincioşii acestor biserici, creştini ortoilocşi români din tată-n fiu; vă felicit, din inimă, pe toţi, deoarece toate
uivste întâlniri constituie punţi foarte trainice în legăturile dintre pojioarele şi ţările noastre. Aceste legături dacă sunt fondate şi sprijinite
I** valorile credinţei, aşa cum s-au petrecut astăzi, ca şi in alte împre
jurări, credem că vor avea şansă de izbândă în viitor şi vor aduce roade
binecuvântate şi între ţările noastre.
Doresc, în acelaşi timp, să-mi exprim toată preţuirea mea pentru
lucrarea dvs., a preoţimii de aici, pentru ca şi noi, Patriarhia Română,
mşu cum le spuneam şi credincioşilor din Micherechi cu puţine mo
mente înainte, în această seară, unde am văzut o biserică impunătoare
• a o catedrală, cu toţii am ajutat la împlinirea gândurilor şi a lucrărilor
fcfinle care vor rămâne, peste veacuri, pildă şi îndemn pentru înfăp
tuirea binelui. Biserica din Micherechi, o adevărată Sfântă Sofie româ
nească aşezată la graniţa Ortodoxiei româneşti, cu o pictură întruchi
pând, prin talent şi har, frumosul divin care îndeamnă la înfrumuseţare
tluliovnicească, este rezultatul unei gândiri şi a unei lucrări inspirate,
a unor eforturi deosebite care s-au depus de-a lungul anilor ca sâ fie
altfel făcute, aşa cum arată ele astăzi.
Lucrarea grăieşte de la sine prin talentul hărăzit oamenilor de
Dumnezeu ; este o lucrare de inspiraţie liturgică ce valorează mult,
este ca o lumină divină ce pătrunde în suflete aşa cum rostim solemn
la Sfânta Liturghie : «Lumina lui Hristos luminează tuturor !». Această
lumină a lui Hristos care luminează sufletele am văzut-o, distins audi
toriu, in biserica din Micherechi. în culorile picturii ca şi ale persona
jelor sfinte care împodobesc sfintele icoane, este o lumină tainică, pro
prie Sfintei Sofii, precum acea lumină de pe Tabor a bisericilor noastre.
.Aceasta lumină taboricâ trebuie să pătrundă în sufletele tuturor, penim a le face strălucitoare în virtuţi şi pilde pentru toţi semenii.
M-am bucurat, în acelaşi timp, să cunosc

aici

reprezentanţi

ai

.iilor culte creştine din această ţară : Dl. episcop evanghelic Taborsky
I uiH/lo, Doamna pastor din rândul clerului evanghelic, D-na pastor
Maria Liptak, ca şi pe ceilalţi, reprezentanţii presei; nu în ultimul rând

inu bucur că l-am cunoscut pe dl. primar Poksay Gabor pe care îl felicit
j-entru cetăţenii atât de ospitalieri şi înfăţişarea curată, îngrijită şi
elegantă a oraşului Gyula. Aici, de fapt, ne aflăm în faţa unei staţiuni
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deosebit de atrăgătoare şi de ospitaliere prin peisajul, arhitectura, insti
tuţiile, străzile, precum şi prin locuitorii ei, după cum am observat cu
deosebită apreciere. Aş putea spune că spaţiul acesta, al aşezării atât
de liniştite, este ca un spaţiu mioritic, peste care se coboară neîncetat
binecuvântarea lui Dumnezeu.
Vă felicit, aşadar, pe toţi cei prezenţi pentru toată reuşita acestei
înâiniri frăţeşti şi atât de româneşti. Să-mi îngăduiţi să ofer domnului
primar o icoană ortodoxă românească, ca mărturie a întâlnirii noastre
de astăzi şi a sfinţirii primei biserici ortodoxe din Ungaria de către
Patriarhul României. Şi acest moment important s-a întâmplat să fie
sub paternitatea şi sub conducerea dvs. în fruntea acestui oraş. Icoana
reprezintă pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe care, în înţelesul nostru,
biruie fiara care-1 reprezintă pe cel rău. Este un îndemn ca noi, creş
tinii, nu numai cei de aici, ci de peste tot, să biruim fiara distrugă
toare din lumea aceasta, răul ascuns sub orice forme amăgitoare sau
distrugătoare. Cu această nădejde sfântă vă ofer această sfinţită icoană,
împreună cu dorinţi de sănătate şi împliniri atât pentru dvs., cât şi
pentru colaboratorii pe care îi aveţi !».
în continuare, să-mi îngăduiţi să ofer domnului preşedinte al Cen
trului o icoană cu Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, ca simbol al
secolului şi edictului de libertate pe care le-a dat el, de care libertate
am însetat cu toţii şi acum gustăm roadele ei.
Această sfântă icoană să vă ocrotească Centrul cu pace şi unitate.
Totodată, vă dăruim şi o Sfântă Carte pentru Centrul românesc de la
Gyula, care să amintească de trecerea şi rostirea Patriarhului Bisericii
Ortodoxe Române».
Sub impresia acestei cuvântări a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, a luat cuvântul dl. Poksay Gabor, care a spus :
«Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist, permiteţi-mi să Vă mul
ţumesc în numele meu personal, în numele oraşului şi al tuturor locui
torilor săi că ne-aţi dăruit această zi minunată şi permiteţi-mi să răs
pund Prea Fericirii Voastre, frumoaselor şi înţeleptelor cuvântări ale
Prea Fericirii Voastre care, poate n-ar fi aşa frumoase şi alese, dacă
nu ar izvorî din gânduri bune. Acum şi Dumneavoastră V-aţi putut
convinge că pe aceste meleaguri oamenii trăiesc în bună înţelegere de
veacuri. Şi până azi simţim cu toţii aceeaşi egalitate, aceeaşi soartă co
mună în făurirea patriilor noastre. Suntem tovarăşi, suntem naţiuni
întovărăşite. Când Vă ofer şi eu această mică atenţie, acest cadou, sper
că întotdeauna Vă veţi aminti cu bună inimă de locuitorii acestui oraş.
Broşurile şi cărţile pe care vrem să Vi le oferim sperăm că Vă vor
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Vă mulţumesc şi Dumnezeu să ne ajute în toate împlinirile noastre».
Luni, 17 octombrie 1994, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
liiftoţit de Prea Sfinţiţii Timotei al Aradului şi loan al Oradei, de eon
ii Iieri ai Vicariatului ortodox român dc la Gyula şi reprezentanţi ai
Uniunii Românilor, de preoţi şi diaconi slujitori, de o echipă a Radio
difuziunii Române, jurnalişti de la Gyula, s-au îndreptat împreună spre
budapesta. Drumul a fost anevoios la început, din cauza ceţei; după
un popas de drum în staţiunea Kecskemeth, cerul s-a luminat şi o zi
adevărată de toamnă mănoasă, binecuvânta această vizită. Locul de
|iopas, pentru o noapte în capitala Ungariei, a fost ales într-un loc
pitoresc şi foarte liniştit al Budapestei, aşezat între cele două braţe ale
bunării, la hotelul «Thermal» din Insula Margareta.
A avut loc mai întâi o întâlnire cu membrii Consiliului ecumenic
.il Bisericilor în sala de recepţie a hotelului «Benczur» la ora 10,30. Au
participat reprezentanţi ai tuturor Cultelor oficiale din Ungaria. Pre
şedintele acestui for ecumenic, Dr. Harmati Bela, episcop reformat de
Uudapesta, a salutat călduros prezenţa întâistătătorului Bisericii Orto
doxe Române la Budapesta :
Prea Fericirea Voastră,
Distinşi oaspeţi,
In numele Consiliului ecumenic, Vă adresez, Prea Fericirea Voastră,
un salut călduros. Suntem deosebit de bucuroşi că ne-am întâlnit, mai
.iles că relaţiile noastre sunt vechi şi au o tradiţie ecumenică.
îmi amintesc cu multă bucurie că, în anul 1974, am fost oaspetele
Patriarhiei Române. Atunci s-a desfăşurat o conferinţă la Bucureşti. îmi
mitic aminte că la diferite întruniri ecumenice pe plan mondial ne-am
IntAlnit de multe ori. Acea frăţietate, care se consolidează între Bisericile
europene este deosebit de importantă pentru viaţa acelor Biserici şi în
relaţiile dintre ele.
In cazul Bisericilor româneşti din Ungaria şi în cazul Bisericilor
maghiare din România, o întâlnire precum aceasta de astăzi ne dă posi
bilitatea apostolică să fim împreună şi să facem un schimb de idei în
fcpiritul ecumenismului, pentru a întări relaţiile dintre Bisericile noas
tre. Deci vizitele care au avut loc anterior, precum şi aceste întâlniri,
ulujesc scopul unei mai bune cunoaşteri, de a ne cunoaşte reciproc
■
t<ele activităţi pe care le-am desfăşurat şi pe care le facem în cadrul
bisericii, roadele lor în viaţa credincioşilor noştri, să cunoaştem mai
bine acele tradiţii teologice şi liturgice, care sunt ale Bisericii Ortodoxe.
Aş aminti faptul că nu de m ult a avut loc o întâlnire între o dele
gaţie a Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Maghiare ; săptămâna
trecută delegaţia Societăţii Biblice din România s-a întâlnit cu Socie-
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tatea Biblică Maghiară şi au discutat diverse probleme şi aspecte legate
de Sfânta Scriptură care poartă Cuvântul lui Dumnezeu revelat nouă,
oamenilor, pentru a avea îndrumar, pavăză şi izvor de îndemnuri în
viaţa noastră.
Cu bucurie pot să afirm că această întâlnire a fost deosebit de
importantă, că Biblia ne leagă pe noi pe toţi şi pe lângă acest fapt este
foarte important ca Sfânta Scriptură să apară în limba fiecărei naţiuni.
Ultima traducere a Bibliei maghiare s-a făcut în anul 1990. Pot
să vă spun că acum pregătim o traducere canonică, deci împreună cu
fraţii noştri catolici.
Aş vrea să vă mai spun un lucru deosebit de important : cu ocazia
vizitei făcute din partea Societăţii Biblice din România, în discuţiile
avute, noi am auzit că se pregăteşte traducerea Evangheliei de la Luca
în limba ţigănească, traducere pe care o vom prelua şi noi pentru ţiganii
din Ungaria.
In ceea ce priveşte planurile noastre de viitor, avem o prioritate
şi anume aceea a educaţiei, căreia îi acordăm o foarte mare atenţie.
Această prioritate priveşte nu numai Biserica Evanghelică din Ungaria,
ci şi celelalte Biserici ; pentru noi important este procesul de educaţie
în şcoli şi am avut posibilitatea ca în ultimii patru ani acele şcoli care
au devenit din nou bisericeşti să fie incluse în educaţia generală din
Ungaria.
Există diferite statistici în ceea ce priveşte educaţia în Bisericile
din Ungaria. Biserica Evanghelică are 27 de instituţii care se ocupă
cu educaţia. Dintre aceste 27 de instituţii, 8 sunt licee. Personal cred
că Biserica Reformată sau Biserica Romano-Catolică, cu număr mai
mare de credincioşi, vor avea centre şi mai multe.
Educaţia în schimb nu este o problemă de şcoală, nici o problemă
de bani, educaţia totdeauna depinde de numărul pedagogilor şi de pre
gătirea lor. Acesta este domeniul în care noiîncercăm săfacem ceva
pentru îmbunătăţirea situaţiei.
Aş face o ultimă afirmaţie pentru viitor, acum când paşii noştri se
îndreaptă spre o Europă comună, pentru noi este important ca armonia
juridică să evolueze şi din punct de vedere bisericesc. în acest sens am
dori ca legea cultelor, precum şi alte legi să le putem influenţa în
spirit religios şi în folosul credinciosului, al cetăţeanului în general.
Deci, nu numai economia, nu numai domeniile culturii, ci şi educaţia
desfăşurată în cadrul Bisericii şi legile bisericeşti, precum şi dreptul
civil al societăţii. Trebuie deci ca toate acestea să fie în conformitate
şi în armonie cu drepturile Europei. Aceasta înseamnă câ Bisericile
noastre trăiesc în societatea maghiară şi în această societate bunul comun încearcă să evolueze din punct de vedere liturgic, spiritual, în
acelaşi timp din punct de vedere al educaţiei, din punct de vedere
social şi bineînţeles pe plan cultural.
Aş dori să vă mai spun că specificul Bisericilor maghiare, constă
în faptul că au în componenţă diverse naţionalităţi. In episcopia mea
anual sunt o mie de slujbe nemţeşti şi circa opt sute slavoneşti.
Ne străduim ca naţionalităţile din Ungaria să-şi găsească limba şi spe
cificul lor. Suntem bucuroşi că în cadrul Consiliului ecumenic euro-
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pean, al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, putem să conlucrăm cu
Biserica Ortodoxă Română. Ca un semn simbolic al acestei conlucrări
aş putea menţiona faptul că putem să vă salutăm pe Prea Fericirea
Voastră în mijlocul nostru.
în încheiere, Vă rugăm să ne spuneţi câteva lucruri despre Biserica
Ortodoxă Română, care consideraţi că ar fi importante pentru noi.
Ne bucurăm că aţi avut ocazia să faceţi cunoştinţă cu capitala noastră,
cu parlamentul nostru şi încă o dată Vă salutăm ou mult drag în m ij
locul nostru.
Dumnezeu V-a adus, Dumnezeu să Vă binecuvânteze !».
Au urmat discuţii în cadrul cărora fiecare reprezentant al cultelor
din Ungaria a arătat importanţa vizitei în context ecumenic şi inter
naţional pe care Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române o efectuează in
capitala Ungariei, în contextul ecumenic şi internaţional actual.
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«Excelenţa Voastră, Domnule Episcop-Preşedinte
al Consiliului Ecumenic din Ungaria.
Iubiţi fraţi şi surori,
un dar al Duhului
înstrăinarea omului
mai dureros pentru
Mântuitorului Iisus

întâlnirea de astăzi constituie, aşadar, un dar al Duhului Sfânt şi
noi, cei din România, suntem recunoscători lui Dumnezeu, suntem
mulţumitori credincioşilor şi slujitorilor ortodocşi români din Ungaria,
suntem de oasemenea mulţumitori faţă de Consiliul Ecumenic al Biseri
cilor din această ţară, îndeosebi faţă de Excelenţa Voastră, Domnule
Ilaimati Belay, care aţi arătat un interes deosebit pentru înfăptuirea
acestei întâlniri.
Biserica Ortodoxă Română este cunoscută în lumea creştină astăzi
ca o Biserică deschisă, care a participat şi participă activ în mişcarea
ecumenică. Dar aceasta participare a noastră la mişcarea ecumenică a
avut drept temelie activitatea noastră ecumenică de acasă, atât în
câmpul pastoraţiei bisericeşti, cât şi al realţiilor ecumenice pe care le
avem dintotdeauna cu celelalte Biserici creştine din România.
Suntem o Biserică cu o experienţă deosebită şi, am putea spune
unică, în lumea creştină. Suntem o Biserică Ortodoxă, care împreună
cu celelalte Biserici creştine şi confesiuni din România, ne-am con
fruntat cu dictatura comunistă şi ateistă vreme de 45 de ani.
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In ciuda condiţiilor deosebit de grele in care s-a desfăşurat mi
siunea creştină şi, se ştie că nu de puţine ori au fost sacrificii personale şi morale din partea slujitorilor altarelor, Biserica a ieşit, în
cele din urmă, din această confruntare, şi cu jertfe, dar şi cu o teologie
contemporană recunoscută în Ortodoxie şi în lumea întreagă, cu o literatură teologică bogată, care, conform părerii specialiştilor, a întrecut
perioada dinainte de comunism. Totodată, ea s-a îmbogăţit cu legături
ecumenice şi rodnice cu Bisericile luterane, cu Biserica romano-catolică
şi cu celelalte Biserici din România şi din lume. în tot acest timp de
dictatură atee, n-am pierdut legătura dintre noi. Am avut conferinţe
interconfesionale teologice, de asemenea conferinţe pe diferite teme
teologice la nivelul nostru, al reprezentanţilor şi conducătorilor bisericeşti, care au adus roade în ceea ce priveşte prietenia şi legăturile echi
librate cu ţara prietenă şi vecină, Ungaria.
Sub comunism însă, Biserica a pierdut multe din proprietăţile ci,
a fost marginalizată în ceea ce priveşte activitatea ei culturală, întreaga
ei lucrare desfăşurăndu-se între zidurile sfântului locaş, în interiorul
bisericii, deoarece era interzisă prezenţa Bisericii în societate, in do
meniul cultural, în spitale, orfelinate, azile, armata, penitenciare etc.
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In aceste condiţii, Biserica şi-a organizat totuşi învăţământul teo
logic prin două institute teologice şi 6 seminarii şi a izbutit să aibă
slujitori-preoţi în fiecare localitate din România, pentru a acorda asistenţâ religioasă necesară credincioşilor.
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Jertfele Bisericii noastre au fost foarte mari până în decembrie 1989
pentru dobândirea libertăţii, libertate pe care o considerăm darul nepreţuit al Duhului Sfânt. «Căci unde este Duhul Sfânt, acolo este
libertate !».
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După revoluţie, Biserica a început să lucreze şi să-şi refacă struc
turile canonice, teologice, organizatorice. Organizată după principiul
recunoscut în Ortodoxie al canonicităţii, Biserica Ortodoxă Română
păstrează legături frăţeşti cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori,
ca celelalte Biserici creştine, Biserica Ortodoxă Română are strânse
legături în cadrul organismelor Consiliului 'Ecumenic al Bisericilor şi
al Conferinţei Bisericilor Europene.
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Aceste relaţii ecumeniste au fost posibile după decembrie 1989, în
deplină libertate de exprimare a Bisericii noastre, ca şi a Cultelor re
cunoscute în România. Biserica Ortodoxă Română şi-a înfiinţat noi
episcopii pentru că numărul credincioşilor şi voinţa lor de a avea un
păstor sufletesc a cerut-o cu prisosinţă, ca şi necesităţile de ordin pastoral-misionar.
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Totodată a crescut numărul şcolilor teologice, dată fiind necesitatea
de pregătire a viitorilor preoţi, profesorilor de Religie, sau a specialiş
tilor în asistenţa socială în spitale, cămine de bătrâni, orfelinate, case
de copii, copiii străzii. Avem astăzi mai multe seminarii şi facultăţi
de teologie, care pregătesc acest personal şi în primul rând viitori preoţi
•ji teologi. învăţământul teologic este integrat în cel de stat, aşa cum
tra înainte de a se instaura dictatura comunistă şi atee în ţara noastră,
funcţionând pe baza unui protocol între Biserică şi Ministerul învă
ţământului.
în facultăţile de teologie studiază şi fete, pregătindu-se pentru m i
siunea lor specifică în ogorul Bisericii, la secţiile de: Teologie asistenţănocială, Teologie-litere, Teologie-patrimoniu, dar şi la Teologie pastorală.
După prăbuşirea dictaturii în 1989, Biserica Ortodoxă Română este
prezentă, de asemenea, în armată, reluând o tradiţie veche în ţara
noastră, întreruptă brusc şi abuziv in 1949, apoi în penitenciare şi spitule, unde asistenţa preoţilor este atât de necesară celor aflaţi în sufe
rinţă.
Ei slujesc Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine, absolut necesare pentru viaţa moral-duhovnicească a creştinilor.
S-au construit şi se construiesc multe biserici sau aşezăminte ale
Bisericii. Greutatea în această strădanie nu mai vine din partea comu
nismului, ca înainte, în obţinerea aprobării pentru construire, ci din
lipsă de posibilităţi economico-financiare. în ceea ce priveşte activitatea
tipografică şi culturală, Biserica Ortodoxă Română desfăşoară o lucrare
deosebit de bogată, tipărind cărţile de cult sau de teologie de care are
nevoie in prezent, pentru buna desfăşurare a cultului sau a învăţămân
tului teologic.
Am putea spune că această lucrare a Bisericii, este vastă şi bogată
şi ea nu ar fi fost posibilă dacă tinerii nu s-ar fi jertfit în decembrie
1989, strigând : «Cu noi este Dumnezeu !» şi rostind rugăciunea «Tatăl
nostru !». Ca rod al acestei jertfe, după decembrie 1989, s-a introdus Re
ligia în şcolile publice de stat, în liceele pedagogice, profesorii fiind, în
mare parte, preoţi licenţiaţi, doctori în teologie sau licenţiaţi în alte
specialităţi. învăţământul teologic este un sector deosebit de important
pentru lucrare Bisericii Ortodoxe Române în societate.
Cum am amintit mai înainte, o latură a activităţii noastre este cea
carkativă, misionară propriu-zis. De aceea am organizat un sector spe
cial : «Diaconia», al cărui nume vorbeşte de la sine de lucrarea socială
a Bisericii. Aici se încadrează activitatea de asistenţă a bolnavilor, a
preoţilor pentru spitale, a preoţilor care se ocupă de orfelinate, de
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penitenciare, de copiii străzii şi, in general, cu ajutoarele pe care Bise
rica trebuie să le acorde celor marginalizaţi sau în suferinţă.
Este de la sine înţeles că, paralel cu aceste preocupări, se înregis
trează tot mai mult dorinţa credincioşilor, a preoţilor şi a monahilor de
a avea noi biserici, noi mănăstiri.
Pe întreaga Patriarhie există multe asemenea lucrări, încât orice
evidenţă ar fi de prisos. Există chiar o mănăstire, «Christiana», pe lângă
un spital din Bucureşti, în care maicile mănăstirii, cu pregătire cores
punzătoare, îngrijesc de bolnavi cu multă credinţă în Dumnezeu şi râvnă
pentru slujirea semenului în suferinţă. Preotul rânduit aici, asistă duhovniccşte bolnavii şi personalul spitalului, având la îndemână biserica
pentru Sfânta Liturghie şi a Tainei Sfântului Maslu. Surorile mănăstirii
urmează cursuri de specialitate chiar in acest spital, pentru a continua
astfel o lucrare a Bisericii întreruptă de regimul comunist. Sunt şi multe
alte activităţi de binefacere care încep din iniţiativa credincioşilor, a
preoţilor şi a călugărilor.
Pe plan ecumenic am mai putea adăuga faptul că Biserica noastră
a fost de curând gazda Comitetului executiv al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor. La Facultatea de teologie din Bucureşti au avut loc şedinţele
acestui Comitet executiv, pentru prima dată in România. Cu acest prilej
s-au sensibilizat şi legăturile noastre intercreştine şi interbisericcşti.
Trebuie să vă spun frăţeşte că pentru refacerea legăturilor noastre
interbisericcşti, a activităţilor ecumenice, întâmpinăm încă multe greu
tăţi care vin din lipsa unei legi a cultelor, greutăţi care vin din puţina
angajare a fiecărei Biserici, însă depunem eforturi pentru refacerea unui
Consiliu ecumenic local mai lărgit al Bisericilor din România. Şi noi,
Biserica Ortodoxă Română, simţim această nevoie de a fi mai des îm
preună cu ceilalţi fraţi din celelalte Biserici. Raporturile noastre sunt
totuşi frăţeşti. Ne întâlnim, de pildă, în cadrul «Asociaţiei biblice»,
pentru difuzarea Bibliei la cât mai mulţi dintre credincioşi, în limba
fiecăruia.
Dacă revenim la relaţiile dintre Bisericile din Ungaria şi cele din
România, cum le-aţi amintit şi Excelenţa Voastră, le considerăm că
sunt bune şi durabile. Personal am făcut parte din Comitetul consulta
tiv al Conferinţei Bisericilor Euroipene şi, duipă cum aţi subliniat, ne-am
întâlnit de multe ori la diferite comitete şi adunări, cu care ocazie am
stăruit asupra unei mai bune colaborări. Cred că întâlnirea de astăzi,
în condiţii de noi relaţii între ţările noastre, ne va da posibilitatea să
ne refacem legăturile mai vechi, pe noile temelii oferite de libertatea
de care ne bucurăm, aducând un sprijin şi mai mare ecumenisrrtului.
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Consider că este datoria noastră supremă de creştini şi de fii ai
Bisericii, ca în aceste vremuri de răscruce, să ne aducem contribuţia
binefăcătoare. Sunt foarte bucuros că misiunea mea pentru a răspunde
Invitaţiei credincioşilor ortodocşi români din Ungaria se împleteşte şi
%»' va împleti mai mult, cu întâlnirea, atât cu Excelnţa Voastră, cât şi
-u ceilalţi membri ai Consiliului ecumenic local al Bisericilor din
Ungaria.
Vă sunt recunoscător pentru posibilitatea acestei luări de cuvânt,
îmbrăţişând frăţeşte pe toţi cei de faţă, asigurânidu-i de dragostea noas
tră în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hrisitos. Cât de curând, Bi
serica noastră va relua tradiţia acelor conferinţe teologice interconfesionale de odinioară, când reprezentanţii Bisericilor creştine din România :
ierarhi, profesori şi preoţi, se întâlneau periodic, dezbătând teme teoJfxjice de larg interes social şi cultural, făcându-se schimburi de idei,
jWireri sau de principii, care duceau la apropiere şi la o mai bună cu
noaştere reciprocă.
Dorim să reînnodăm tradiţia in acest domeniu cu nădejdea că
4*i*ste conferinţe vor ajuta la apropierea între Bisericile creştine din
Momânia şi la o mai bună şi corectă cunoaştere a specificului lor, a
lucrării lor pastoral-misionare sau teologice.
Cu nădejdea că ne vom mai reîntâlni la diferite acţiuni ecumenKU* pe care ni le propunem şi ni le dorim cât mai multe şi mai bo*«ti\ ne rugăm ca harul lui Dumnezeu să ne lumineze şi să ne binei uvânteze pe toţi !
Dumnezeu să ne ajute in lucrarea noastră de apropiere şi cunoaştrr»\ atât între Bisericile noastre, cât şi între popoarele noastre şi să
•Jutăm după putinţa noastră, la propăşirea lor !
După întâlnirea cu reprezentanţii Bisericilor din Ungaria Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a dat următoarea declaraţie de presă
pwtului naţional de Televiziune maghiară (MTV) :
R e p o r t e r : «Prea Fericirea Voastră, sunteţi pentru prima dată
In Ungaria în calitatea Dvs. de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Aţ putea să vă întreb de ce tocmai acum aţi venit la Budapesta, în
Vnyaria ?»
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Un răspuns mai direct,
• v*nd în vedere calitatea mea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
ttlujitor al Sfântului Altar, este că Duhul Sfânt a rânduit ca să vin
Io» mul acum. Dar împrejurările legate de viaţa românilor de aici, bucuHn lor de a avea două biserici sfinţite, lucrare ce nu poate fi împlinită
HDH
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decât de episcop sau, în cazul nostru de mine personal, a trebuit să vin
in
Ma
tocmai acum, în aceste momente, pentru a fi părtaş la aceste clipe de
l
ui
înaltă semnificaţie.
Consider însă că acest «acum» al Dvs. este plin de semnificaţii, de
var
semnificaţii spirituale, de semnificaţii culturale şi dc semnificaţii con
temporane pentru că acum a fost un fel’ de «plinire a vremii», a dorinţei
credincioşilor ortodocşi români şi a clerului ca să sfinţesc aceste bi
serici, să mă întâlnesc cu credincioşii în calitatea pe care o am în Biserica-mamă, în Biserica noastră strămoşească, aceea de Patriarh al tu
Art
turor românilor ortodocşi.
PM
însă acest «acum» poartă lumina noilor relaţii de prietenie, de o
stimă deosebită care a odrăslit între poporul nostru românesc şi poporul
m
vecin, prieten şi ospitalier al Ungariei.
răv
De altfel Biserica noastră strămoşească, ca şi Bisericile luterane şi
Jir]
calvine din ţară şi chiar Biserica Romano-Catolică, au sprijinit întot
t’ d
deauna bunele raporturi dintre ţările noastre. Şi într-un fel, la nivelul
Hei
credincioşilor, precum şi cel al preoţilor, noi am cultivat dintotdeauna
această prietenie, fiind o virtute evanghelică.
Ne bucurăm din toată inima că «acum» această prietenie a dat
diU
roade, încât această venire de «acum» socotim că este o împlinire foarte
im]
importantă şi cu multe implicaţii în viaţa Bisericilor noastre şi în viaţa
ilin
poporului nostru».
doc
La ora 15,00, în sala de recepţie a hotelului «Thermal», Prea Feri
)in<
citul Părinte Patriarh Teoctist a avut o întrevedere cu Dl. Janoş Wolfart,
rin
secretar de stat la Oficiul Minorităţilor naţionale şi etnice, la care au
participat şi reprezentanţi ai mass-media din cele două ţări. A partici
ck*
pat, de asemenea, consilierul principal al acestei instituţii guvernamen
«k*
tale, Dl. Ştefan Frătean. Dl. secretar de stat, Janoş Wolfart, a eviden
HI»
ţiat faptul că fusese primit, cu puţine săptămâni înainte, la reşedinţa
patriarhală din Bucureşti, de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
când au avut loc discuţii desfăşurate cu multă sinceritate şi putere de
U*l<
înţelegere asupra problemelor minorităţilor din cele două ţări.
rai
în discuţii au fost abordate aspecte ale problematicii minorităţilor
din cele două ţări, a culturii lor specifice, a respectării drepturilor lor.
csx
Au fost evidenţiate ideile de deschidere, apropiere, de bună înţelegere
şi convieţuire între cele două popoare, aflate acum la un moment is
inc
toric de răscruce.
uş(
După această întrevedere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
Mi
a vizitat capela ortodoxă română, amenajată într-un apartament din
fostele clădiri ce au aparţinut odinioară fundaţiei «Emanuil Gojdu». La , da1
această capelă fusese hirotonit de curând tânărul preot, Marius Maghiar,
lut
care, şi-a făcut studiile teologice în România. A fost săvârşită slujba de ||
vix
seară în prezenţa credincioşilor care l-au aşteptat cu multă emoţie pe
{>aj
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române când, două generaţii, cel mai
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^ vârstă preot, Dr. Petru Mândruţău, fostul paroh, şi cel mai tânăr,
Marius Maghiar, actualul păstor al credincioşilor din capitala Ungariei,
; au întâmpinat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Părintele vicar Pavel Ardelean, ca şi tânărul preot, au rostit cu
vântări de întâmpinare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns :
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Am ascultat cu multă luare-aminte cuvântul Părintelui Vicar Pavel
\rdclean şi cel al tânărului părinte care de puţin timp a primit harul
Preoţiei şi care ne-a vorbit, cu inima curată şi cu multă râvnă la în«<put de drum pastoral, despre nădejdea şi bucuria slujirii preoţeşti,
precum şi despre dorinţa sfântă de a-şi sluji enoriaşii încredinţaţi cu
râvna casei lui Dumnezeu, după cuvintele şi pilda Mântuitorului
Hristos : «Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum
v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca su
fletul să şi-l pună pentru prietenii săi» (Ioan 15, 12— 13).
Dumnezeu a rânduit să fim în mijlocul credincioşilor din această
ţară, credincioşi ortodocşi români, care au împărtăşit bucuriile, nădejilile şi întristările lor cu ale fraţilor din România aşa cum aceştia le-au
împărtăşit pe cele ale fraţilor români din Ungaria. Mă aflu de ieri, încâ
ilin zorii dimineţii pe acest pământ şi în mijlocul credincioşilor orto
docşi români din această frumoasă ţară. A m trăit clipe înălţătoare slu
jind, ascultându-le rugăciunile şi dorinţele, privindu-i cu dragoste pă
rintească cum îşi exprimă bucuria, aşa cum i-am văzut pe credincioşii
di* la Gyula şi Micherechi, unde le-am tâmosit bisericile care aşteptau
de multe decenii şi poate secole — cum este biserica de la Gyula — să
se pogoare harul cel sfinţitor al lui Dumnezeu prin rugăciunile tuturor.
Avem în faţă, de data aceasta, pe cel mai vârstnic slujitor al sfin
telor altare româneşti din Ungaria, pe Părintele Petru Mândruţău, vi
carul de odinioară al centrului ortodox de la Gyula.
în acelaşi timp îl avem în faţă pe tânărul părinte Marius Maghiar,
care ne-a vorbit cu sfială tinerească, dar şi cu înariparea gândului de
inceput de drum în slujirea Mântuitorului Iisus Hristos, care nu este
uşoară şi simplă, ci plină de greutăţi, de ispite şi de încercări. însuşi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune : «în lume necazuri veţi avea,
dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea» (Ioan 16, 33). Pe de o parte avem,
iubiţi credincioşi, în faţa noastră întruchipate slujirea şi strădania de o
viaţă a unui slujitor al Bisericii, Părintele Petru Mândruţău, pe de altă
parte nădejdea şi gândurile frumoase ale unuia dintre cei mai tineri
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preoţi ai Vicariatului ortodox român din Ungaria, proaspăt absolvent al
Facultăţii de teologie din Sibiu, Părintele Marius Maghiar.
Privindu-i pe cei doi preoţi slujitori, înconjuraţi de enoriaşi şi de
noi cei veniţi de acasă, din România, am în faţă imaginea Bisericii, cler
şi credincioşi, tradiţia şi viaţa vie, suntem adunarea cea sfinţită în uni
tatea credinţei şi a iubirii. In seara aceasta reînnoim mărturisirea noas
tră, că nouă episcopilor şi preoţilor ne este dat darul de a învăţa şi a
sfinţi de către Biserică prin Duhul Sfânt, care povăţuieşte Biserica la
tot adevărul. Socot un mare dar de care mă învredniceşte Dumnezeu,
ca în numele ierarhilor Bisericii-mame din Arad şi mai ales ierarhi
care au păstorit binecredincioşii ortodocşi români din această ţară ve
cină, ca în numele înaintaşilor mei, să poposim pe aceste meleaguri
pentru a cerceta după tradiţia sfintei noastre Biserici, pe credincioşii şi
preoţii de aici care aparţin, prin fiinţă, de neamul românesc, iar prin
crez de Biserica Ortodoxă Română-mamă. însuşi covorul care se află
aici şi alte lucruri de artă care le-am întâlnit în bisericile sau casele
dumneavoastră, pictura bisericii, o minune a artei noastre bisericeşti,
de la parohia pe care am sfinţit-o aseară la Micherechi şi alte multe
semne ale dăinuirii româneşti de aici, sunt semnele comuniunii şi a le
găturii Bisericii-mame cu slujitorii şi fiii ei din aceste părţi şi de pe
alte meridiane ale pământului. Dumnezeu a rânduit ca în anii slujirii
mele, închinată, cu multă dragoste, Bisericii, sâ îndeplinesc întotdeauna
misiunea încredinţată de aceasta de a mângâia pe românii aşezaţi pe
alte continente, datorită vitregiei vremurilor. Am împlinit această mi
siune prin ceea ce Biserica-mamă a avut mai scump şi mai frumos,
credinţa şi iubirea ei în primul rând, iar în al doilea rând, semnele
acestei iubiri despre care vorbea, în cuvântul de întâmpinare şi părin
tele tânăr de aici de la capela ortodoxă din Budapesta, sprijin şi diferite
daruri. Aceste semne sunt tot atât de necesare şi astăzi poate şi mai
mult ca în trecut. Sunt semne care le primim de la părinţi, de la fraţi
şi mai ales de la Biserică, prin care îi vedem zilnic şi-i simţim aproape
de noi. Căci Biserica este maica tuturor şi când vorbim de Biserica noas
tră, Biserica-mamă, nu poate fi un alt cuvânt, o altă expresie,
care să înlocuiască înţelesurile adânci, cuprinderea cuvântului de mamă,
şi marea lui însemnătate pentru un român, acela de «Biserică-mamă».
Această legătură sfântă este aidoma cu legătura pe care am avut-o
înainte de naştere şi o avem apoi fiecare dintre noi cu mamele noastre
trupeşti. Aşa a fost dintobdeauna Biserica noastră strămoşească pentru
fiii ei de pretutindeni şi aceasta o exprimă cu dragoste nesfârşită şi
în zilele noastre. Şi dacă personal mă aflu aici şi dacă rostesc aceste cu
vinte în această seară la Vecernie, le rostesc pentru că Biserica mamă
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m-a încredinţat să vin să târnoscsc două biserici, să le vorbesc credin
cioşilor şi să leg năzuinţele lor de năzuinţele celor de acasă, bucuria lor
mi bucuriile noastre de acasă, tristeţea, cu tristeţile (noastre de acasă.
Şi unii şi alţii avem grijile şi tristeţile noastre pe care noi le ştim şi le
trăim, dar mama noastră, Biserica, cu bogăţia ei de teologie şi trăire,
cu frumuseţile şi cu învăţăturile ei, cu grija şi iubirea ei, poate să ne
<»ducă raza de nădejde şi de lumină în viaţa aceasta, cu atâtea încercări
>i în lumea zilelor noastre cu atâtea întâmplări dureroase.
Dar iată că peste toate momentele de încercare şi peste grijile pe
f’are le exprimăm necontenit, Dumnezeu trimite, la timpul cuvenit,
mângâierea şi binecuvântarea Sa, prin lumina acestor clipe pe care le
trăim în capela fundaţiei Gojdu, bărbat de frunte din rândul românilor
din Ungaria.
Suntem îngrijoraţi că românii din vicariat nu au preoţi la toate bi-♦«•ricile, preoţi care să slujească cu timp şi fără timp, cu vocaţia nece
sară pentru exigenţele pastorale şi misionare ale enoriaşilor încredinţaţi
•pro păstorire.
Am luat cunoştinţă că unele parohii din Ungaria rămân vacante,
lur credincioşii fără păstor, cad pradă sectelor.
Prin grija înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie de la Sibiu,
»»rija Prea Sfinţitului Episcop Timotei al Aradului, -patru din parohiile
v irante au primit preoţi misionari, slujitori care apoi au devenit părin
ţii spirituali ai acestor parohii, preoţi distinşi pe care Părintele Vicar
l ’avel Ardelean i-a prezentat ca o nădejde vie pentru viitorul acestui
vicariat. Am întâlnit multă dargoste, dar şi multe emoţii ale bucuriei
di* a ne revedea, ierarhi şi credincioşi pe aceste plaiuri unde ostenesc
i vieţuiesc fraţi ortodocşi români. Am trăit emoţiile lor, până la lacri
mi, în momentele de întâmpinare şi în timpul slujbelor.
Plec de aici spre Bucureşti, întărit sufleteşte de evlavia şi credinţa
•i rstor români care şi-au găsit aici o a doua patrie şi şi-au întemeiat
ospodării, localităţi şi biserici, lăcaşuri de cultură şi tipar bisericesc.
So-am bucurat, întâlnindu-ne împreună, auzind vredniciile lor şi ne-am
bucurat mai ales că Biserica-mamă a putut, cu toate împotrivirile
«•^imului trecut, să ajute pe fiii ei, aflaţi în afara graniţelor ţării. Pic
tura de la biserica din Michcrechi, realizată cu ajutorul Bisericiim.ime, se va înscrie în analele acestei ţări care privesc arta ortodoxă
ta mai curată, talentul românesc cel mai grăitor, rod al harului dum
nezeiesc, împletit cu talentul unuia din marii
inspiraţi ai penelului,
pictor Cristian Samoilă din Bucureşti, cunoscut de altfel şi pe alte me
ridiane unde el a pictat biserici, care au rămas adevărate capodopere
•pre lauda şi mărirea lui Dumnezeu.

54

BISERICA O R T O D O X Ă

ROMÂNĂ

M-am bucurat auzind aici gândul tânărului preot şi al Părintelui
Vicar, proiectele de lucrări, care se cer împlinite. Este dovada unui
curaj numai exprimând acest gând, dar ceea ce vedem noi şi ceea ce
am văzut în această clădire este binecuvântata jertfă a celui care a fost
iubitorul de neam, de cultură şi de credinţă strămoşească, Emanuil
Gojdu. Prin această Fundaţie, el şi-a înscris numele în istoria românilor
de aici şi a Bisericii noastre. Şi deşi fundaţia a ajuns în această stare
pe care şi-a pus amprenta curgerea timpului, şi vitregia vremurilor,
totuşi Dumnezeu îndreaptă soarele şi spre noi, spre neamul românesc
de aici şi din ţară şi ne încălzeşte inimile, iubirea şi grija unora faţă
de alţii.
Faţă de toţi românii noştri de pretutindeni, Biserica-mamă are
aceeaşi grijă şi nu uită pe nimeni. Ea nu uită să se roage, să-i iubească
pe toţi, să-i pomenească în rugăciunile ei, la toate altarele strămoşeşti
din ţară, din sfintele mănăstiri şi biserici. Este darul cel mai de preţ,
am putea spune, pe care o mamă îl poate face fiilor ei. Şi anume acela
de a nu-i uita, de a-i iubi, de a le şterge lacrimile, de a le însenina
frunţile. Iată pentru ce am venit ca o binecuvântare de la Dumnezeu la
chemarea părintelui vicar, a Prea Sfinţitului Episcop Timotei, a Uniu
nii românilor din Ungaria, pentru a sfinţi aceste biserici, pentru a ne
întâlni, pentru a ne cunoaşte problemele comune, pentru a ne bucura
de sporurile noastre duhovniceşti. Sunt recunoscător Bunului Dumne
zeu, în primul rând, că am putut să vin şi în capitala acestei ţări cu
care dorim să avem legături frăţeşti, apropiate şi rodnice, aşa cum este
bineplăcut lui Dumnezeu, ca fraţii să trăiască împreună şi să se preţuiascâ reciproc. Nu mai putem trăi departe unii de alţii, nici noi pă
rinţii de fii şi nici fiii de părinţi, aşa cum comunismul a încercat atâţia
ani să otrăvească sufletul omenirii. Nu mai putem trăi astăzi popor
departe de celălalt popor şi nici vecin departe de vecinul său.
Trebuie să reluăm căile de apropiere, posibilitatea de a ne privi
faţă în faţă. Aşa cum cunoaşteţi, Duhul Sfânt a răsfrânt lumina Sa şi
asupra noastră şi ne găsim aici, în faţa credincioşilor, cu atenţia bine
voitoare a reprezentanţilor Bisericilor din această ţară cu care, acum o
oră şi ceva, am avut o întâlnire rodnică, unde ne-am exprimat gândurile,
grijile, bucuriile şi planurile de viitor atât în ceea ce priveşte viaţa
noastră creştină cât şi în ceea ce priveşte relaţiile dintre Bisericile
şi popoarele noastre creştine. Apropierea, înţelegerea, buna-vecinătate,
armonia dintre toţi fraţii creştini sunt pilde pentru toţi cetăţenii unei
ţări şi virtuţi atât de necesare în lumea contemporană, când omenirea
este din ce în ce mai neliniştită şi îngrijorată de formele răului care
apar peste tot în omenire.
1
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Formele răului se manifestă prin diferite forme de decădere morală
ţi păcate care urâţesc faţa adevăratului creştin, pentru că ele pornesc
de la diavol, din .trufie, din mândrie, izvorul tuturor păcatelor (Isus
Sirah 10, 13). Aceste forme nu pot fi preîntâmpinate sau înlăturate din
viaţa noastră, a credincioşilor noştri, a popoarelor noastre decât prin
virtuţi, care ne redau demnitatea chipului dumnezeiesc din noi şi ne
înalţă la comuniunea cu Dumnezeu, prin comuniunea şi armonia cea
dintre noi, aşa cum este bineplăcut Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
care este : «Calea, Adevărul şi Viaţa» noastră, a tuturor (loan 14, 6).
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne ajută să comunicăm unii cu
alţii, să ne apropiem unii de alţii, să trăim în pace şi bună-înţelegere,
l>entru a ne împărtăşi din aceleaşi valori ale credinţei creştine. însuşi
Domnul nostru Iisus Hristos spune : «Dacă păziţi poruncile Mele, veţi
rămâne în inima Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu
si rămân în iubirea Lui» (loan 15, 10). învăţătura Mântuitorului este
tea care ne dă pildă şi putere de viaţă adevărată, de viaţă în iubire ca
semenii, în respect între popoare, mai ales cele vecine. Şi armonia
înfloritoare ca o floare de mare preţ între neamurile vecine atunci când
ele sunt unite prin puterea aceluiaşi har dumnezeiesc şi prin aceeaşi
Tedinţă creştină. Către această formă de vieţuire ne cheamă Mântui
torul Hristos când zice : «Eu sunt viţa, voi suteţi mlădiţele. Cel ce ră
mâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu
puteţi face nimic» (loan 15, 5).
'
Cu nădejdea că toţi suntem fii, mlădiţe vii ale Bisericii noastre stră
moşeşti, cu încredinţarea că aici, în parohia ortodoxă română din Bu
dapesta, faceţi cu toţii cunoscute valorile creştine româneşti şi trăiţi
in acelaşi duh al păcii, care le uneşte pe toate, dăruim tânărului preot
slujitor, un rând de veşminte, obiecte de cult şi cărţi de slujbă, pentru a
sluji lui Dumnezeu, a liturghisi împreună şi a înălţa cuvânt de rugăciune.
Bunul Dumnezeu sâ vă binecuvânteze pe toţi şi că vă aibă în paza
Sa, spre tot lucrul cel bun şi mântuitor.
Vă spunem tuturor : «Bine v-am găsit sănătoşi !» şi «.La mulţi ani !»
tuturor celor prezenţi.
După gândurile şi cuvintele de învăţătură creştinească rostite, ca
de altfel şi la celelalte întâlniri, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne a binecuvântat şi s-a întreţinut cu credincioşii, care l-au întâm
pinat cu bucurie.
în seara aceleiaşi zile, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a fost oaspetele Ambasadei ţării noastre la Budapesta şi al Centrului
cultural român. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a fost întâm
pinat de Dl. Ambasador loan Donca şi de Dl. Director Gheorghe Albuţ
de la Centrul cultural român, find salutat de reprezentanţi ai Corpului
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diplomatic, ai Bisericilor din capitala Ungariei, şi de alte personalităţi.
La recepţia oferită în cinstea sa, Prea Fericitul Părinte Potriah Teoctist
a rostit următoarea alocuţiune :
«Cu prilejul întâlnirii noastre din această seară, aici, la Centrul
cultural român, este deosebit de semnificativ, ca la fiecare moment de
când am păşit pe pământul acestei ţări vecine nouă românilor, dorim
să subliniem această VECINĂTATE cu litere mari şi cu nădejdea lu
minoasă pe care o trăim şi o trăiesc vecinii între ei, cu aceleaşi simţă
minte şi cu aceeaşi credinţă în Dumnezeu care rodeşte virtuţi neasemu
ite în viaţa noastră. De când am păşit pe pământul ospitalier al ţării
vecine şi prietene, Ungaria, mi-am încărcat sufletul cu foarte multe
sentimente pe care le simt unele mai importante decât altele. îm i dau
seama că vizita mea în această ţară constituie un eveniment unic în
istoria Bisericii şi a popoarelor noastre.
Pentru prima dată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române vine şi
slujeşte în mijlocul credincioşilor ortodocşi români din Ungaria. Ştiu că
aici, în jurul Ambasadei Române din Budapesta, s-au desfăşurat foarte
multe evenimente, mai ales de ordin cultural, şi m-am gândit că, venind
aici, să aduc împreună cu alte mesaje şi unul concret din viaţa Bisericii
Ortodoxe Române. Şi anume să ofer Centrului cultural român din Bu
dapesta cea mai scumpă şi mai importantă carte românească din secolul
al XVII-lea : «Biblia lui Şerban Cantacuzino», cunoscută şi cu numele
de «Biblia de la Bucureşti — 1688». Este o culme a culturii române de
la sfârşitul secolului al XVII-lea şi în acelaşi timp un monument creş
tin şi unic al Europei.
Pentru prima dată în istoria culturii noastre şi în istoria Bisericii
Române la 1688 apare Biblia în întregime, în tipografia Mitropoliei Ţării
Româneşti. Este o adevărată sinteză a limbii române de atunci, care se
vorbea în Ţara Românească, în Moldova,şi în Transilvania. La îm plini
rea a 300 de ani de la 1688, adică 1988, am înfrânt toate zăgazurile
comuniste şi am reuşit ca, sub egida Patriarhiei, să fie scoasă de sub
tipar această carte, să o retipărim într-o ediţie jubiliară. Un număr în
semnat de învăţaţi au transliterat textele sub coordonarea ştiinţifică a
academicianului profesor Chiţimia şi sub supravegherea unei comisii
speciale dintre cei mai mari cunoscători ai graiului secolull al XVII-lea,
comisie prezidată de noi, încă de când eram mitropolit la Iaşi. Pe pagina
din stânga se află textul original din 1688, iar pe pagina din dreapta,
textul transliterat în limba literară de astăzi. Pentru oricine se apleacă
asupra paginilor ei, este foarte clar că diferenţele de limbă, de la 1688
până astăzi, sunt foarte puţine.
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Acest fapt arată vigoarea limbii române de-a lungul timpului, uni
tatea ei pe tot teritoriul românesc şi bogăţia ei spirituală.
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Vă oferim, Domnule Director George Albuţ, această Biblie în ediţie
jubiliară, pentru a o adăuga la celelalte cărţi din biblioteca Centrului
cultural român, spre a sluji cultura românească în această ţară, vecină
$1 prietenă, şi a fi semn de aducere aminte de credinţa noastră comună
ţi de minunea păstrării de-a lungul secolelor, prin Biserică, a aceluiaşi
grai şi a aceleiaşi simţiri româneşti pe întreg teritoriul vechii Dacii.
La vremea cuvenită, când am imprimat-o în 1988, n-am avut satis
facţia să o văd comentată în presa de specialitate, la radio şi televiziune,
»au premiată de Academia Română, de Uniunea Scriitorilor sau de alt
organism cultural, aşa cum ar fi fost firesc. Nădăjduim că aceasta se
va împlini atunci când o vom retipări în ediţia a doua, în următorii
ani.
•Ea îşi cere drepturile ei şi seara aceasta a constituit un fel de lannare în afara hotarelor ţării, dar această lansare a avut loc la Budapesta,
la Centrul cultural român.
Poporul român a fost nu numai un popor liturgic, al Liturghiei şi
.il ceremonialului bizantin, al tuturor celorlalte slujbe, ci opera aceasta,
Cartea Cărţilor în limba română ne încredinţează că a fost şi un popor
ul Bibliei, cititor şi cinstitor al ei, care i-a respectat cu evlavie învăţă
turile inspirate de însuşi Dumnezeu şi care i-au fost reazem în vitregiile
întâmpinate de-a lungul istoriei.
Vă mulţumesc pentru atenţia cu care mi-aţi ascultat cuvântul şi
simţiţi-vă mai liberi. Vreau să fac o însemnare pe această «Carte a
Cărţilor» care a purtat Cuvântul lui Dumnezeu inspirat la credincioşii
ortodocşi români, ceea ce a făcut ca neamul nostru sâ fie dintotdeauna
un popor al Liturghiei, al Tainelor, al Sfintei Scripturi, pe care le-a
păstrat cu sfinţenie în tezaurul său de valori. Aceste valori neasemuite
l-au fost reazem în istoria sa atât de zbuciumată şi îi dau unicitate în
rândul popoarelor de astăzi, în rândul acelor civilizaţii care vor să fie
una. In această apropiere şi concordie a neamurilor europene, poporul
nostru vine cu valoarea lui, care nu pot fi decât ortodoxe, întărite prin
veacuri de cuvântul Scripturii şi al Tradiţiei sfinte.
Această «lansare neoficială» de la Centrul cultural român din
Budapesta a «Bibliei de la 1688» să fie un pas mic, dar cu înţeles mare,
in apropierea dintre popoarele noastre, român şi maghiar, popoare creş
tine care păstrează acelaşi cuvânt inspirat al Sfintei Scripturi, cuvânt
i-are adună, împacă, zideşte şi înnoieşte !».

BISERICA O R T O D O X A

ROMANA

în încheierea cuvântului rostit, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a oferit Centrului cultural român un exemplar din ediţia ju 
biliară a Bibliei de la 1688, retipărită cu multă trudă şi sacrificii în
perioada comunistă, precum şi alte cărţi pentru biblioteca accstuia.
De asemenea, întâistăitătorul Bisericii noastre a acordat interviuri
pentru «BBC» şi «Europa Liberă».
Marţi, 18 octombrie 1994, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
s-a întâlnit, la Ministerul învăţământului, cu Dl. Fodor Gabor, ministrul
Culturii şi învăţământului, colaboratori apropiaţi ai acestuia. întâlnirea
a constituit o importantă latură a acestei vizite istorice. Au fost expri
mate puncte de vedere privitoare la relaţiile dintre Biserică şi Stat şi
s-a manifestat convingerea în apropierea dintre cele două popoare
vecine.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Domnule Ministru,
Distinşi colaboratori ai Domnului Ministru,
Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi şi Prea Cucernici Părinţi,
Pentru mine personal, ca şi pentru delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române, este o mare bucurie întâlnirea cu dumneavoastră, slujitori ai
procesului de educaţie, ai formării spiritual-intelectuale a copiilor şi
tinerilor, care sunt viitorul unei naţiuni. Daică tinerii vor fi educaţi în
spiritul valorilor nepieritoare, al jertfelnicei, al efortului neprecupeţit,
vom avea o generaţie cu temelia in Hristos, cu nădejde în viitor şi
bucuria împlinirii. Această educaţie a conştiinţelor copiilor şi tinerilor
nu se poate face fără eforturi jertfelnice, fără slujirea noastră de zi
cu zi.
. .Cuvântul «ministru» înseamnă «slujitor», înseamnă slujitor al seme
nilor care l-au investit cu încrcdere şi nădejde de slujitor al bineLui,
adevărului şi frumosului, al tuturor valorilor care izvorăsc din acestea.
Slujitor al unei comunităţi, în vredniciile unui popor, nu poate fi ori
cine. Ministrul sau slujitorul unei comunităţi trebuie să aibă el mai
întâi conştiinţa acestei slujiri a semenilor, acel slujitor care are vocaţie,
care se jertfeşte, cu timp şi fără timp, pentru o cauză nobilă.
Bine v-am găsit sănătoşi pe toţi la această întâlnire ! Suntem foarte
bucuroşi de întâlnire, Domnule ministru, şi sunt mai ales personal
bucuros că ne întâlnim aici, in clădirea ministerului învăţământului,
vârstele înaintate şi vârstele foarte tinere. Facem astfel, în acelaşi timp,
legătura între trecut şi viitor. Cum aţi luat cunoştinţă şi dumneavoastră,
din delegaţia noastră fac parte : Prea Sfinţitul Episcop Dr. Timotei de
la Arad, care, în numele Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, ţine
legătura spirituală cu Vicariatul ortodox român ; Părintele Vicar Pavel
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Ardelean de la Gyula pe care-1 cunoaşteţi, Prea Sfinţitul Episcop loan
Mihălţan al Oradiei, de faţă fiind şi ceilalţi preoţi slujitori ortodocşi,
români, din Ungaria.
Este de remarcat prezenţa Patriarhului României, care se află pen
tru prima dată în Ungaria la invitaţia credincioşilor şi preoţilor orto
docşi români din ţara vecină şi noi, ca slujitori şi credincioşi ai Bise
ricii, vedem în aceasta un semn dumnezeiesc.
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Acest semn al lui Dumnezeu este că menirea noastră, a celor două
popoare vecine, trebuie să se îndrepte şi să fie călăuzită de o prietenie
sinceră şi de o dragoste creştină care să fie materializată prin fapte
concrete din partea amândurora. Acesta este mesajul Mântuitorului
Hristos în care credem cu toţii. De aceea Biserica, în calitatea ei de
instituţie divino-umană, are un mare rol în a propovădui şi a face să
rodească acest mesaj. De aceea atât în numele Bisericii pe care o
reprezint, cât şi în numele celor de faţă, slujitori ai Bisericii Ortodoxe
Române din Ungaria, prezentăm Domniei voastre şi Guvernului maghiar,
respectul şi dragostea noastră, cu nădejdea că vom adăuga şi noi din
partea Bisericilor, eforturile pentru împlinirea înţelegerii, păcii şi
urmoniei, virtuţi propovăduite de învăţătura noastră biblică. Dumnezeu
ne-a aşezat ca naţiuni vecine acolo unde suntem ca să ne bucurăm unii
do alţii, să ne privim faţă către faţă, să admirăm şi să folosim foarte
bogata agonisită culturală românească şi ungurească.
Acestea sunt
câteva gânduri prilejuite de întâlnirea cu un ministru al guvernului
maghiar, un ministru atât de tânăr.
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Legătura dintre români şi maghiari dăinuie de secole, de când
există români în această ţară. Ele s-au dezvoltat în primul rând pe
plan spiritual, potrivit canoanelor ortodoxe, conform cărora clerul de
peste hotare să depindă bisericeşte de Biserica-mamă. Deci o legătură
canonică împlinită practic prin episcopul Aradului, iar la faţa locului
in această ţară, prin organizarea Vicariatului condus de Părintele Pavel
Ardelean.
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A doua parte a legăturilor constau din ajutoare sub formă de
obiecte bisericeşti, prin oferirea de picturi bisericeşti, cum este cazul
bisericii de la Micherechi, apoi ajutoare în bani, sub forma acestor
valori, atunci când Patriarhia a dispus de acest ajutor. în rest viaţa
administrativă în cadrul Vicariatului ca formă de organizare la parohie
şi între credincioşi urmează Statutul pe care îl are Vicariatul şi pe care
il respectă în această ţară. De altfel în privinţa rezolvării problemelor
financiar-administrative Vicariatul se bucură şi de o oarecare autono
mie locală.
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Când se ivesc probleme mai deosebite, atunci ajutăm Vicariatul de
Gyula cu asistenţa episcopală prin Prea Sfinţitul Episcop Ti mo tei al
Aradului şi în acelaşi timp prin Patriarhia Română carc se află în per
manentă legătură cu Vicariatul. Când este nevoie aici de preoţi sau de
tineri pentru a deveni viitori preoţi, se acordă burse de către Patriarhia
Română şi dorinţa noastră a fost ca părintele vicar, împreună cu ceilalţi
preoţi, să aleagă bursieri dintre tinerii de aici din Ungaria, care să fie
trimişi la seminarii şi la Universitate în România. Acum trăim, atât în
România — Biserica Ortodoxă Română, ca şi aici — Vicariatul, feno
menul crizei economice. în aceste condiţii de criză, Patriarhia greu mai
poate interveni cu fonduri şi cu ajutoare nccesare. De altfel şi în istorie
avem mărturie că bisericile au fost construite aici cu sprijinul românilor
ortodocşi, pentru că Patriarhia Română are o diasporă foarte răspândită,
ca şi Bisericile maghiară, de altfel, pe toate continentele.
Până când vom reface situaţia bunurilor bisericeşti şi în România,
până atunci vom trece prin unele faze de criză economică. Aşteptăm şi
noi să apară şi să fie aprobată în Parlament legea cultelor, care va regle
menta situaţia bunurilor bisericeşti, precum şi raporturile Bisericii cu
Statul. In statutul Bisericii Ortodoxe Române, am prevăzut autonomia
faţă de Stat şi Biserica acum este liberă să organizeze şi să ia orice fel
de măsură privitoare la viaţa religioasă. Preoţii in general primesc de
la stat întregirea salariului, o sumă destul dc mică, mai mult simbolică,
rămânând ca fiecare preot să sensibilizeze contribuţia credincioşilor.
S-a reuşit să se restituie Bisericii, o parte din fostele bunuri, abuziv
luate sub comunism, dar însă mai continuăm să intervenim şi să facem
eforturi pentru a le obţine în totalitate. învăţământul religios la toate
Bisericile din România este suportat de stat şi aceasta constituie un
mare sprijin al statului faţă dc toate Bisericile, începând cu Religia
în şcoală, cu liceele seminariale, cu universităţile în cadrul cărora îşi
desfăşură activitatea şi facultăţile de teologie, cu diversele lor secţii.
Nădejdea noastră rămâne tot contribuţia credincioşilor, pe care am
avut-o şi dc care ne-am bucurat chiar sub comunism, după ce bunurile
bisericeşti au fost abuziv răpite, chiar de la instaurarea comunismului.
Avem, de asemenea, nevoie de clarificarea situaţiei bisericilor, a monu
mentelor istorice, a mănăstirilor, a schiturilor. Multe din acestea sunt
în mare pericol de a se degrada sau a dispărea şi tot intervenim pe
lângă Domnul Prim Ministru, pe la Guvern, mereu, de patru ani de
zile, pentru a-i sensibiliza să se ia măsuri şi să ne ajute, acestea fiind
bunuri ale statului, ale întregului popor. Am văzut că şi aici sunt foarte
multe cerinţe, unele biserici au nevoie de întreţinere, de ajutor mate
rial. în limita posibilităţilor avem datoria să le ajutăm».
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Dupâ încheierea cuvântului Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist a urmat o scurtă convorbire între Prea Perierea Sa şi ministrul
Culturii şi învăţământului. Domnul Fodor Gagor a făcut următoarele
remarci :
«întâlnirea noastră este scurtă, avem doar câteva minute la dispo
ziţie, vreau să informez pe cei prezenţi că şi noi în Ungaria, ne stră
duim să asigurăm o independenţă cât mai marc Bisericilor. Convingerea
mea este că Biserica şi Statul, trebuie să fie despărţite una de alta.
Deocamdată până aici totul este in ordine, deoarece avem legi referi
toare la această problemă, care corespund cerinţelor de astăzi. într-un
domeniu suntem intr-o situaţie mai grea, şi anume în problema spriji
nirii Bisericilor în fonduri centrale. Dar toate Bisericile din Ungaria, în
momentul de faţă, primesc un buget din fondul central de stat şi
bineînţeles că aceasta este în contradicţie cu principiul separării Bise
ricii de Stat. Trebuie să luăm în considerare şi trecutul fără de care nu
putem înţelege prezentul. Luând in considerare atât prezentul cât şi tre
cutul, se prevede ca şi pe viitor, încă vreo câţiva ani de aici încolo,
va avea nevoie Biserica de sprijin central din partea Statului, dar
l>erspectiva este să căutăm acele modalităţi care ar clarifica întreţinerea
şi funcţionarea Bisericii, alternând cu sprijin dependent de guvernul
respectiv».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a replicat: «Nu sumt adeptul
unei despărţiri a Bisericii de Stat, în sensul laic al cuvântului. Este
foarte bine ca Biserica să aibă legătură cu Statul, în sensul unei cola
borări pe probleme de asistenţă socială, asistenţă religioasă în armată
şi penitenciare etc.».
Ministrul învăţăm ântului: «Să vă spun doar câteva date în legătură
cu sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria. în ultimii patru
ani, sprijinul Bisericii Ortodoxe din Ungaria a crescut de şapte ori din
fondul central şi am dori ca şi pe viitor să fie acordat acest ajutor,
ucolo unde este nevoie. Aş dori ca înainte de toate, mai ales în ceea ce
priveşte valorile culturale, ca acest sprijin să continue.
Nu vreau să Vă obosesc cu prea multe cifre, cred că este suficient
ceea ce am spus până acum. Sunt mulţumit că am putut să vă găzduiesc
«ici la ministerul Culturii şi vă doresc, în continuare, o vizită şi convor
biri foarte utile în Ungaria. Sper ca şi prin Biserică, prin ajutorul ei,
acele relaţii bune despre care amândoi am vorbit, în contextul dintre
cele două ţări, vor fi tot mai bune şi se vor întări şi mai mult în viitor».
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a deplasat, apoi, la Rakoş
Liket, unde se află Cimitirul eroilor căzuţi în al doilea război mondial
pentru eliberarea Ungariei. Mormintele sunt străjuite de o troiţă impu
nătoare în faţa căreia a fost săvârşită o slujbă de pomenire de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teocftist. Toţi cei prezenţi s-au rugat
pentru odihna sufletelor acestor eroi, plecându-şi frunţile şi au depus
flori întru cinstirea memoriei lor.
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De asemenea, a fost vizitat, la cimitirul Kerepesi, mormântul
marelui cărturar Emanuil Gojdu, sprijinitor al intelectualilor români
din Transilvania şi unul dintre fondatorii Universităţii budapestane.
întâistătătorul Biscricii Ortodoxe Române s-a oprit, împreună cu
delegaţia însoţitoare, la Marea sinagogă din Budapesta, aflată în repa
raţie. A fost vizitat monumentul holocaustului din incinta acestei sina
gogi închinat celor 600.000 de evrei ucişi in cel de-al doilea război
mondial, unde a fost păstrat un moment de reculegere. Rabinul, care a
întâmpinat delegaţia, originar din oraşul Cluj, a dat explicaţiile necesare
în limba română.
^ Un moment de o deosebită importanţă al vizitei din capitala Unga
riei l-a constituit întâlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cu
Excelenţa Sa Dl. Arpad Goncz, preşedintele Republicii Ungaria, ce a
a vut loc la reşedinţa sa din clădirea Parlamentului. Convorbirea, care
s-a desfăşurat într-o atmosferă de deschidere şi sinceritate, a evidenţiat
rolul pozitiv al minorităţii românilor pentru relaţiile dintre cele două
ţări şi popoare, necesitatea ca acestea să se dezvolte, precum şi spri
jinul acordat acestora de Biserica Ortodoxă-mamâ şi de statul maghiar,
în încheierea convorbirilor o surpriză plăcută şi deosebită pentru pre
şedintele ţării a fost darul făcut de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist prin monumentala lucrare a ediţiei jubliare a Bibliei de la
Bucureşti — 1688. După această întâlnire, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a făcut următoarea declamaţie pentru presă :
«Mă aflu în Ungaria, însoţit de Prea Sfinţitul Episcop Timotei al
Aradului şi de Prea Sfinţitul Episcop loan al Oradiei, ca răspuns la
dorinţa exprimată de clerul şi credincioşii ortodocşi şi a Uniunii româ
nilor din Ungaria, pentru a sfinţi două din bisericile care aşteptau de
multă vreme ca Harul lui Dumnezeu să se pogoare asupra lor prin
rugăciunile Noastre. Acesta este primul motiv, iar al doilea este acela
de a întâlni reprezentanţii Bisericilor surori din această ţară cu care
avem legături statornicite mai dinainte şi ţintim să consolidăm accste
legături şi pe plan ecumenic.
Vizita noastră în Ungaria înseamnă foarte mult, Biserica este şi
instituţie dumnezeiască, dar în acelaşi timp este şi instituţie umană,
compusă din oameni şi în această calitate de oameni credincioşi, nu
putem fi indiferenţi la cerinţele oamenilor, care sunt tot mai complexe,
la năzuinţele lor, la suferinţele lor în lume. Astfel, slujitorii Bisericilor
şi credincioşii lor, nu pot rămâne indiferenţi faţă de aceste evenimente.
Ca ţări vecine, avem culturi spirituale creştine şi civilizaţie creştină
binecunoscută în Europa. Atât în ceea ce priveşte România, cât şi
Ungaria, nu ne-au fost indiferente legăturile noastre străvechi, prin
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rugăciuni către Dumnezeu, prin legăturile noastre frăţeşti cu celelalte
Biserici din România, ca şi faţă de credincioşii şi preoţii din Ungaria.
Am cultivat prietenia, apropierea, preţuirea reciprocă. Această vizită
vine în întâmpinarea deschiderii noi dintre ţările şi popoarele noastre.
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Bisericile văd în această deschidere o mare şansă, care se va revărsa
binefăcător în relaţiile dintre cele două popoare. Nu putem ca naţiuni
şi ţări vecine să fim indiferenţi unii faţă de alţii.
Suferinţele abătute asupra omenirii nu pot fi vindecate de un
singur om sau de o grupare, sau de o singură ţară, ci de toate. Astăzi,
mai mult ca oricând, trebuie să-şi unească eforturile toţi oamenii, făcă
tori de bine, de pace. De aceea Bisericile din România şi Bisericile cu
care au avut contracte aici au întâmpinat cu multă dragoste această
deschidere nouă. în convorbirea pe carc am avut-o cu Domnul Pre
şedinte, am constatat această deschidere, până la identitate, între
dorinţele Bisericilor şi ale popoarelor noastre, de a vedea în frontiere,
motive de apropiere şi de pace, nicidecum de despărţire sau de dezbi
nare.
Cred că Bisericile noastre, se vor implica în această problemă
importantă şi, ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, cred cu tărie că
ceea ce gândim să facem, vom face pentru Dumnezeu şi vom birui, căci
întâlnirea noastră aici, în Ungaria, este un semn dumnezeiesc».
După acest moment delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost
invitată să viziteze monumentala clădire a parlamentului, admirându-se
cupola centrală, precum şi celelalte săli ale acestei clădiri istorice cu o
arhitectură deosebită şi specifică.
Un moment plin de conţinut ecumenic l-a constituit întâlnirea dele
gaţiei Bisericii Ortodoxe Române cu reprezentanţi ai Bisericii RomanoCatolice din Ungaria. Întâlnirea la nivel înalt a avut loc la reşedinţa
Arhiepiscopiei Romano-Catolice aflată în cetatea regală, Buda, dincolo
de Dunăre. întâlnirea şi agapa au fost organizate de Eminenţa Sa, Car
dinalul Laszlo Paskay, Primatul Bisericii Romano-Catolice din Ungaria,
aflat însă in misiune la Roma, oficiul de gazdă îndeplinindu-1 Prea
Sfinţitul Episcop-vicar Dr. Csaba Ternyak. Au fost de faţă episcopul
greco-catolic Szilard Keresztes şi Mons. Nicolas Girasoli, nunţiul apos
tolic din Budapesta. Cu acest prilej s-au rostit cuvântări şi s-au făcut
schimburi de daruri, exprimându-se dorinţa de strângere a legăturilor
frăţeşti dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică.
După întâlnire, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
P. S. Episcop Vicar Csaba Ternyak au acordat interviuri unor ziarişti
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de la posturile de radio de Ia Budapesta şi Bucureşti, precum şi de la
unele publicaţii.
Vizita pastorală a întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române in
Ungaria se înscrie la loc de cinste ca o pagină binecuvântată în istoria
noastră bisericească, precum şi în istoria celor două popoare, român
şi maghiar. Este prima vizită de acest fel din istoria Bisericii noastre
când întâistâtătorul ei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cerce
tează duhovniceşte românii ortodocşi din Ungaria, la invitaţia credin
cioşilor şi preoţilor Vicariatului ortodox român de la Gyula şi a Uniunii
românilor din această ţară.
Cu această ocazie, într-o perspectivă mai largă, Prea Fericitul
Patriarh Teoctist a cunoscut îndeaproape trebuinţele spirituale, speci
ficitatea românilor şi istoria comunităţilor acestora în zona ce repre
zintă extremitatea geografică a Ortodoxiei româneşti.
Dar, această vizită, a avut, mai întâi de toate o dimensiune şi o
misiune harnică. Peste tot, românii ortodocşi l-au primit pe întâi stătâtorul Bisericii-mame cu multă bucurie şi entuziasm. Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie la bisericile orto
doxe din Gyula, Micherechi sau Budapesta, adresând credincioşilor bo
gate cuvinte de învăţătură. De asemenea, a săvârşit slujba de sfinţire
a bisericii «Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil» din Micherechi sau slujba
de târnosire a bisericii «Sf. Nicolae» din Gyula. La toate aceste slujbe,
credincioşii ortodocşi români, prezenţi în număr impresionant de mare,
s-au aflat sub semnul comuniunii româneşti prin slujirea Sfintei Litur
ghii şi prin prezenţa Prea Fericitului Părăinte Patriarh Teoctist care a
adresat tuturor cuvinte de suflet românesc. De asemenea, a fost săvârşită
o slujbă de pomenire la cimitirul eroilor români de la Rakoş Liket.
Vizita a avut apoi şi o dimensiune ecumenică.
Au fost apreciate bunele relaţii pe care românii ortodocşi le au
cu credincioşii altor culte sau cu alte etnii din Ungaria, relaţii care
sunt rodnice şi ziditoare, mai ales în perspectiva întăririi acestor relaţii
între cele două popoare vecine, care au ca temelie izvoarele învăţăturii
creştine, atât în cultura lor spirituală, cât şi în cea materială. Astfel
vizita a avut şi o dimensiune diplomatică. De asemenea, au fost apre
ciate relaţiile bune cu forurile statului ungar, ca de altfel şi atenţia
de care se bucură românii din Ungaria din partea acestor foruri. De
aceea, vizita Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române înseamnă un pas
important şi în relaţiile multiple dintre cele două popoare care, în
pragul mileniului următor, trebuie să fie cât mai rodnice, spre folos
reciproc.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a bucurat de o foarte
mare atenţie din partea oficialităţilor. întâistâtătorul Bisericii noastre
s-a întâlnit cu Preşedintele Ungariei, Dl. Arpad Goncz, la reşedinţa
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acestuia din Parlamentul ţării, precum şi cu reprezentanţi ai Guvernu
lui maghiar din domeniul culturii şi învăţământului public sau al mino
rităţilor naţionale. In cadrul convorbirilor ce au avut loc, au fost cu
noscute puncte de vedere privitoare la specificul comunităţilor româneşti
din Ungaria, la relaţiile dintre minoritatea românilor şi celelalte mino
rităţi sau populaţia majoritară.
Aceste întâlniri au oferit prilejul de a arăta că Biserica Ortodoxă
Română sprijină idei majore actuale care privesc apropierea, înţelegerea,
reconcilierea între popoare şi îmbogăţirea lor reciprocă.
A mai fost pusă, astfel, o piatră de temelie întru lucrarea de zidire
i credincioşilor ortodocşi români spre apropiere, împăcare, înţelegere,
reconciliere şi îmbogăţire reciprocă.
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist constituie o «pre
mieră» în relaţiile cu fiii Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, pre
cum şi o întărire în relaţiile frăţeşti dintre cele două popoare vecine
oare poartă valorile creştinismului, relaţii care trebuie să fie cât mai
f'rcşti şi să se fundamenteze pe aceste valori.
Prof. LI V IU S T O IN A

1 ftO

.K .

VIZITA PASTORALĂ
A PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST,
ÎN EPARHIA ARADULUI
Spectacolul lumii ne oferă azi, într-o diversitate pe care cuvintele
nu o mai pot cuprinde, un univers al culorilor dintre cele mai nuanţate
şi, în acelaşi timp, un infinit al contrastelor. De la cenuşiul sângeriu al
războaielor la verdele odihnitor al «naturii vindecătoare de nevroze»,
de la auriul strălucitor al risipei şi opulenţei la pământiul sărăcăcios al
foamei, de la zbaterea frenetică a păcatului în afirmare la liniştea senină
a virtuţii. Lumea se reaşază într-o goană, prevestind parcă apropiata
intersectare a mileniilor doi şi trei ale erei creştine. Marile aglomerări
umane produc, paradoxal şi tulburător, o înstrăinare a sufletului ome
nesc, dar şi o nouă şi fulgerătoare trezire a nevoii de Dumnezeu.
Pe locurile unde, cândva, turme mioritice mângâiau plaiurile prin
unduirile transhumanţei dintre deal şi vale, acolo unde pământenii n-au
avut niciodată gânduri de cotropire, pacea se reaşează asemeni picătu
rilor de rouă ale unei dimineţi binecuvântate de Dunmezeu.
In sufletul românilor ortodocşi păstoreşte Binele iar dorul lor neo
bosit după cele dumnezeieşti îmbracă forme de o poezie aparte.
O neodihnă a acestui dor de Dumnezeu îi cheamă la sânul Bisericii
mame, ocrotitoare a sufletului lor gingaş şi iubitor iar glasul cu unduiri
sobre al dangătului de clopot îi ţine pe calea cea dreaptă.
Pretutindeni unde românii trăiesc laolaltă se înalţă biserici şi se
aud imne de slavă înălţate către Dumnezeu, într-o Liturghie perpetuă,
fiică a veşniciei şi izvor al trăiniciei noastre.
Nu suntem un neam aparte, ci doar un popor care îşi naşte mereu
frumuseţea din iubirea de Dumnezeu şi de oameni.
Drept mărturie :
Una sută şaptezeci şi două hirotoniri ; Optzeci şi trei distincţii
bisericeşti acordate preoţilor vrednici ; Fără de număr vizite pastorale ;
Refacerea reşedinţei episcopale, cu paraclis şi o biserică de lemn ;
Douăzeci şi trei de biserici nou-zidite ; Trei mănăstiri redeschise ; Şai
zeci şi opt de biserici pictate ; Douăzeci şi una de noi case parohiale
ridicate ;
Aceasta era, în parte, zestrea pe care tânărul episcop Teoctist o lăsa
după zece ani de păstorire a Episcopiei Aradului, Ienopopei şi Hălmagiului, plecând spre noi osteneli arhiereşti, acolo unde Biserica îl chema
spre înaltă slujire. Şi avea să mai lase o zestre, care nu se putea socoti
în cifrele reci ale statisticii, anume aceea a credinţei din inimile credin
cioşilor acestei eparhii, la care contribuise cu timp şi fără timp, prin
vrednice de pomenire nevoinţe arhiereşti.
Şi despre toate acestea, fără de odihnă, clipe aveam să aflăm de la
credincioşii arădeni cu ocazia vizitei pastorale a Prea Fericitului Părinte
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Teoctist, în eparhia unde îşi începuse vrednicia de episcop eparhiat în
slujba Bisericii şi a neamului.
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Joi 13 octombrie 1994
O
zi însorită de toamnă târzie prevestea, parcă, începutul unei
călătorii ce avea să aducă bucurii în multe inimi dc români. Răspun
zând unei mai vechi şi stăruitoare dorinţe venite din partea comunităţii
româneşti din Ungaria, precum şi în urma anumitor invitaţii venite din
partea unor demnitari bisericeşti şi de stat maghiari, Prea Fericitul
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a efectuat în
perioada lf>— 18 octombrie 1994 o vizită în Ungaria. Această vizită a fost
precedată în perioada 13— 15 octombrie de un itinerar pastoral al Prea
Fericirii Sale în Episcopia Aradului la invitaţia Prea Sfinţitului Episcop
Timotei, a clerului şi credincioşilor eparhiei.
în dimineaţa zilei de 13 octombrie, plecând spre aeroport, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost însoţit de Prea Sfinţitul Episcop
Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, Prea Sfinţiţii Episcopi-vicari patriarhali
Teofan Sinaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, Prea Sfinţitul Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor Tcodosie Snagoveanul, P. C. Pr. Vicar
Constantin Pârvu, P. C. Preoţi Consilieri Mihai Tiţa şi loan Şurubaru,
P. C. Pr. Dumitru Colotelo — directorul Seminarului teologic din
Bucureşti şi P. C. Diac. Marin Velea şi P. C. Pr. Nicolae Buga.
La ora 11,00 avionul a decolat spre Timişoara, unde a aterizat la
orele 12,15. Pe aeroportul din acest oraş Prea Fericitul Părinte Teoctist
a fost întâmpinat de I.P.S. Arhiepiscop Nicolae Corneanu, mitropolitul
Banatului, însoţit de consilieri ai Sf. Arhiepiscopii şi autorităţi locale.
După ce I.P.S. Nicolae a rostit cuvântul de bun venit pe meleaguri bănă
ţene, l-a invitat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist sâ popo
sească pentru câteva momente in catedrala mitropolitană.
Ajungând în faţa catedralei, Părintele Patriarh şi însoţitorii s-au
indreptat spre monumentul eroilor timişoreni care s-au jertfit pentru
credinţa străbună şi demnitatea neamului. Un grup de preoţi în pre
zenţa a numeroşi credincioşi au săvârşit o panihidă la troiţa eroilor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a depus o coroană de flori în
memoria celor căzuţi şi şi-a plecat genunchii la locul jertfei, cinstind
astfel pe martirii revoluţiei timişorene.
In catedrala mitropolitană Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
<i fost întâmpinat de preoţi şi credincioşi în acordurile imnului patriarhal
Interpretat de corul Ligii tineretului creştin ortodox din Timişoara.
I.P.S. Mitropolit Nicolae a urat, în numele celor prezenţi, bun venit
înaltului oaspete, arătând că prezenţa Prea Fericirii Sale în catedrala
timişoreană este o cinste- deosebită şi în acelaşi timp o bucurie pentru
toţi credincioşii ortodocşi ai oraşului martir.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit un
rmoţionant cuvânt în care, evocând evenimentele din decembrie 1989
ile la Timişoara, a scos în evidenţă roadele jertfei tinerilor şi mai vârst
nicilor martiri căzuţi pentru restabilirea demnităţii neamului. în acelaşi
<ontext, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a elogiat râvna tine
rilor creştini prezenţi în catedrală menţionând că ei «sunt urmaşii celor
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jertfiţi şi de aceea trebuie să se arate continuatori ai idealurilor acelora
pentru creşterea rolului Bisericii Ortodoxe în societatea românească
contemporană», cu neajunsurile ei şi în egală măsură cu perspectivele
ei care pot fi promiţătoare.
După înălţătoarele momente din catedrală, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a fost invitat la reşedinţa mitropolitană, unde a fost
întâmpinat de corul studenţilor de la Facultatea de Teologie din Timi
şoara. Mulţumindu-le pentru primire, Părintele Patriarh i-a îndemnat
să depună eforturi sporite pentru pregătirea lor intelectuală şi duhovni
cească, deoarece «noile cerinţe ale Bisericii impun lucrarea unor slu
jitori foarte bine pregătiţi şi devotaţi, până la jertfă, lui Dumnezeu.
In continuare s-a vizitat biserica de lemn (monument istoric) dki
incintă şi după un scurt popas la reşedinţa mitropolitană, Prea Fericitul
Părinte Patriarh însoţit de I.P.S. Mitropolit Nicolae s-au îndreptat spre
Arad.
La orele 16,00 înalţii oaspeţi au fost întâmpinaţi la reşedinţa epis
copală din Arad de către P.S. Episcop Timotei, Permanenţa Consiliu
lui eparhial, părinţi protopopi, preoţi din oraş şi împrejurimi, ostenitori
de la Centrul eparhial. Au fost de faţă şi reprezentanţi ai autorităţilor
locale din judeţele Arad şi Hunedoara. în paraclisul reşedinţei episco
pale, ctitorie a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist s-a săvârşit
slujba Te-Deumului şi Polihroniului în cinstea alesului oaspete. La închierea slujbei P.S. Episcop Timotei a adresat cuvântul de bun venit
în care a arătat că Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist nu vine
la Arad ca oaspete, ci vine acasă ca părinte drag aşteptat de multă
vreme de cei pe care i-a păstorit în urmă cu câteva decenii».
La ora 17,30 o mulţime impresionantă de clerici şi credincioşi îi
aşteptau pe cei dragi inimii lor în faţa catedralei din Arad. Iată cum
descrie un cotidian local atmosfera : «Câteva mii de arădeni au ţinut
să fie prezenţi ieri seară la catedmla episcopală a Aradului spre a-1
întâmpina pe Patriarhul României, în memoria anilor când Prea Feri
citul Părinte Patriarh a fost eparhiot al Aradului. Cei mai în vârstă
şi-l aminteau, tinerii auziseră de re numele său de păstor duhovnicesc
şi vrednic chivernisitor al Bisericii.
Printr-un cordon de preoţi, în acordurile imnului patriarhal, pă
trund în biserică Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitro
polit Nicolae Corneanu şi iau loc- în jilţurile arhiereşti, urmaţi de P.S
Episcop Timotei Seviciu, care împreună cu arhimandritul Nestor, sta
reţul mănăstirii Bodrog, arhimandritul Ilarion de la schitul Feredeu,
doisprezece preoţi şi cinci diaconi oficiază slujba Vecerniei.
în strane erau prezenţi domnii Avram Crăciun, prefectul judeţului
Arad, Dan Ivan, preşedintele Consiliului judeţean,
Ilea, viceprimarul
Tristan Mihuţă, directorul ziarului «Adevărul», colonel Ilie Cemat, co
mandantul Inspectoratului judeţean de Poliţie, reprezentanţi ai armatei,
primăriei, alte oficialităţi.
Răspunsurile liturgice au fost date, de corala tineretului, dirijată
de prof. Mircea Buta.
După Vecernie, P.S. Timotei aminteşte cu emoţie de realizările
în plan spiritual şi administrativ ale celui care acum 32 de ani era în-
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soăunat episcop al Aradului. Intre arhiereii care au făcut de neuitat acel
moment a fost şi I.P.S. Nicoloe, mitropolitul Timişoarei... care, într-un
scurt cuvânt a subliniat dragostea pe care arădenii i-o poartă întâistătâtorului Bisericii Ortodoxe Române...» («Adevărul», Arad, Anul VI,
nr. 1301/14 octombrie 1994).
în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, mulţumind
pentru cuvintclc de întâmpinare s-a adresat celor de faţă împărtăşindu-le bucuria pe care a simţit-o revenind pe aceste meleaguri, unde cu
ani în urmă îşi începuse activitatea de episcop eparhiot şi unde fusese
întâmpi»at cu dragoste şi încredere de către credincioşii eparhiei, ca
Vi azi.
Apoi Prea Fericirea Sa, a făcut o scurtă -trecere în revistă a activi
tăţii pe care a desfăşurat-o atât in Eparhia Aradului cât şi în celelalte
eparhii unde Biserica l-a chemat la noi slujiri până la demnitatea de
Intâistătător al Bisericii noastre. Prezentând izbânzile şi greutăţile Bi
sericii din ultimii ani Prea Fericirea Sa-a adus «mulţumire lui Dum
nezeu pentru bunii credincioşi ai Bisericii noastre şi pentru vremurile
de libertate care ne dau posibilitatea împlinirii misiunii noastre în
lume, de propovăduitori ai învăţăturii Mântuitorului Hristos».
Seara la ora 20,30, în sala de festivităţi a reşedinţei episcopale a
avut loc recepţia oferită în onoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh,
la care au luat parte oficialităţi ale judeţului, conducători de instituţii şi
societăţi, implicaţi în acţiunea de construire a noii catedrale, preoţi şi
credincioşi.
Vineri, — 14 octombrie : Cu prilejul praznicului Cuvioasei Parascheva, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dând răspuns unei stă
ruitoare rugăminţi a preotului şi credincioşilor din parohia Şagu, a sfinţit
biserica ridicată de aceştia în condiţiile foarte grele dinainte de Revoluţie
datorate regimului comunist ateu, iar după aceea, întâmpinând situaţia
materială dificilă a perioadei de tranziţie. Insistenţa credincioşilor de
.i-l invita pe Părintele Patriarh la sfinţire s-a datorat şi faptului că în
«cel context foarte vitreg, în anul 1973, ierarhul Teoctist, pe atunci
episcop al Aradului sfinţea piatra de temelie a viitorului lăcaş iar acele
clipe, ei nu le-au putut uita niciodată.
însoţit de I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi de P.S. Episcop
Timotei al Aradului, Prea. Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost
intâmpinat la intrarea în sat de un grup de credincioşi îmbrăcaţi în
minunate straie naţionale în frunte cu primarul Nicolae Ianilchici, care,
rostind cuvânt de bun venit a oferit oaspetelui tradiţionalele pâine şi
sare, simboluri ale hărniciei şi ospitalităţii româneşti.
La poarta bisericii copii ai satului îl întâmpină cu flori. Clopotele
anunţă că este ceas de mare sărbătoare. Un impresionant sobor de preoţi
precum şi un mare număr de credincioşi din localitate îi fac Prea Feri
cirii Sale o călduroasă primire în acordurile imnului patriarhal. Părin
tele Protopop Traian Gavrilă, în cuvinte emoţionante a readus în me
moria celor prezenţi anii în care Părintele Patriarh le-a fost la Arad,
tuturor, ales păstor sufletesc.
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Răspunzând Prea Fericitul Părinte Patriarh şi-a exprimat bucuria
do a fi din nou în mijlocul clerului şi credincioşilor din eparhia Ara
dului şi în mod special în această parohie de care se leagă strădaniile
sale de odinioară.
După intrarea în biserică, Prea Fericitul Părinte Patriarh, însoţit
de ceilalţi doi ienarhi şi de un mare sobor de preoţi şi diaconi a început
slujba sfinţirii bisericii cu toate momemtele importante : înconjurarea bi
sericii cu ritualul sfinţirii, intrarea în biserică şi aşezarea sfintelor moaşte
în prestol şi proscomidiar, aşezarea icoanelor celor patru evanghelişti
pe Sfânta Masă, îmbrăcarea acesteia şi aşezarea obiectelor sfinte, sfin
ţirea interioară a zidurilor bisericii şi a catapetesmei, sărutarea Sfintei
mese de către clerici şi credincioşi.
A urmat săvârşirea Sfintei Liturghii de acelaşi sobor, răspunsurile
fiind date de Corul tineretului ortodox de la catedrala episcopală, dirijat
de profesorul Mircea Buta.
După citirea Sfintei Evanghelii Prea Fericitul Părinte Patriarh a
rostit următorul cuvânt de învăţătură :
h ib iîi credincioşi,
Trăim o zi mare şi sfântă ; o zi unică în trecerea noastră prin aceste
clipe pământeşti, pregătitoare pentru viaţa veşnică a împărăţiei lui Dum
nezeu. Este o zi fără egal, dăruită numai lui Dumnezeu şi istoriei noas
tre bisericeşti. Poate o dată la sute de ani enoriaşii unei parohii asistă,
aşa ca astăzi, în număr mare, după măsura credinţei lor, la târnosirea
unei biserici, la sfinţirea ei. Sunt clipe de sfântă şi sfinţitoare rugăciune
când, potrivit rânduielilor noastre strămoşeşti, după ce biserica a fost
terminată de zidit şi înzestrată cu tot ce trebuie pentru săvârşirea Sfin
tei Liturghii şi a Sfintelor Taine, aşezăm Sfinte Moaşte în partea pregă
tită special în piciorul Sfintei Mese, acoperindu-le cu o compoziţie de
mirodenii special pregătită. Mirodeniile acestea închipuie miresmele cu
care a fost uns trupul Mântuitorului, înainte de a fi aşezat în mormânt.
Sfânta Masă, exccutată dc obicei dintr-o lespede de piatră, simbolizează
şi mormântul de viaţă dătător al lui Hristos, «piatra cca din capul un
ghiului» (Psalmul 117, 22). Sfânta Masă este obiectul şi locul cel mai
sfânt dintr-o biserică, deoarece pe ea se săvârşeşte Jertfa euharistică,
Jertfa cea nesângeroasă a Mântuitorului, săvârşită întru pomenirea Lui
(I Corinteni 1 1 , 24— 25). Dar Biserica are menirea să propovăduiască la
toate neamurile, până la marginile pământului şi până la sfârşitul
veacurilor, atât moartea, cât şi Învierea întru slavă a Domnului. De
aceea, pe Sfânta Masă, după ce a fost spălată şi unsă cu Sfântul şi Ma
rele Mir, în cele patru colţuri, noi aşezăm, în rugăciuni şi cântări, icoa
nele Sfinţilor Evanghelişti. Acum la târnosire, cele patru unghiuri în
chipuie cele patru zări ale lum ii care s-au bucurat să audă vestirea cea
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huna (Matei 28, 9), a mântuirii in Hristos, prin predica şi scrisul Sfinţi
lor Evanghelişti şi a Sfinţilor Apostoli.
Tot acest frumos ceremonial de întemeiere şi sfinţire a unui nou
altar, toată această mişcare de înfăşurare a lui cu pânze binecuvântate
1 aerate şi oferite de credincioasele parohiei, aşezarea obiectelor liturgice
la locul şi rostul lor, ceremonial destul de anevoios, împlinit de noi
toţi, slujitori şi credincioşi în cântări şi citiri de psalmi şi de rugăciuni,
totul tălmăceşte comuniunea noastră în credinţă şi viaţa Bisericii, atât
in înţelesul de învăţătură, cât şi în cel de lăcaş de închinare şi de
renaştere în Duh şi Adevăr, în Hristos.
Ca şi Solomon care a zidit şi a împodobit vestitul templu din
Ierusalim, tot astfel şi Sfinţii Părinţi au rânduit, când înălţăm o bi
serică, să o împodobim cu icoane şi să o sfinţim, citind cu acest prilej
rugăciunile lui Solomon. Pe de o parte, trăim comuniunea noastră
creştinească în Duhul Sfânt, iar pe de altă parte, prin fiecare nou
altar, prin fiecare nouă biserică, continuăm în timp şi în lume miHiunea de a predica pe Hristos cel inviat.
In vremea noastră, mai cu seamă, iubiţii mei, suntem chemaţi toţi
%,i împlinim această misiune de vestire a Evangheliei lui Hristos, aşa
lum au scris-o şi propovăduit-o Sfinţii Apostoli şi ne-a transmis-o
tradiţia Bisericii. Să o păstrăm ca pe o comoară nepreţuită şi ca pe o
moştenire mântuitoare, pe care o avem noi, cei ce suntem fii şi măr
turisitori ai Ortodoxiei. Deşi suntem vase de lut, cum scrie Sfântul
Apostol Pavel, totuşi, după pilda părinţilor noştri, purtăm această co
moară şi o împlinim, ca prin aceasta să se arate puterea covârşitoare
a lui Dumnezeu (II Cor. 4, 7).
După cum suntem uniţi acum, în dragoste şi bucurie, aşa se cuvine
r.i fim şi în viaţa de zi cu zi, «pecetluiţi cu Duhul cel Sfânt al făgădu
inţei — arvuna moştenirii noastre — cum învaţă Sfântul Apostol Pavel,
in vederea răscumpărării celor dobândiţi, spre lauda slavei Sale» (Efes.
I, 13— 14). Această frumuseţe a bisericii, sfinţită astăzi, trebuie să imjxxlobească sufletele şi viaţa tuturor enoriaşilor şi a tuturor celor ce
vor vedea această biserică, vor intra şi se vor ruga în ea.
Iubiţi fraţi, mi-a fost hărăzit, ou darul lui Dumnezeu, să trăiesc
împreună cu dumneavoastră această zi plină de bucurie duhovnicească,
«mintindu-mi — aşa cum a mărturisit şi părintele Ştefan, — cum, acum
30 de ani, am fost ales şi am venit ca episcop în acest frumos ţinut al
eparhiei Aradului, fiind instalat în această slujire chiar de către înalt
l*rea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului. Veneam de dincolo de
munţi, de la Sfânta Patriarhie, unde timp de mai bine de doisprezece
ani am îndeplinit ascultarea de vicar al Patriarhului Justinian. M-am
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aflat în această slujire de mare cinste, la care n-am năzuit vreodată ;
nici la 14 ani, când am intrat în mănăstire, nici mai târziu. Cu atât mai
mult, la slujirea arhierească de care nu ştiau şi nici nu puteau să-şi ima
gineze părinţii şi fraţii mei trupeşti sau chiar cei duhovniceşti. Şi, de
asemenea, n-am gândit şi n-am cugetat sa mă învrednicesc a păşi pe
urmele sfinţite de către marii patriarhi hărăziţi de' Dumnezeu pentru
neamul nostru, având ca începător în această treaptă pe Miron Cristea,
ardeleanul de la Topliţa Mureşului, urmat de ceilalţi trei patriarhi Nicodim, Justinian şi Iustin, fiecare venind cu credinţa şi darurile proprii
să poarte toiagul patriarhicesc — simbol al lucrării Duhului Sfânt, întru
călăuzirea poporului lui Dumnezeu din această ţară pe calea mântuirii,
îi priveam, în anii creşterii mele duhovniceşti, ca pe nişte uriaşi ai Du
hului, aşa cum le păstrez chipul şi acum, cu veşnică recunoştinţă pentru
înfăptuirile lor. Aşa îi şi cinstim în rugăciuni zilnice şi în paginile de
istorie ale celor şapte decenii de Patriarhat al Bisericii noastre, presă
rate cu încercări nespus de grele dar şi cu realizări mari şi trainice.
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Dumnezeu, neluând în seamă nevrednicia mea, m-a alăturat lor în
această sfântă răspundere, deşi eram, poate, cel mai puţin îndreptăţit
şi nici nu eram cel mai vârstnic între fraţii mei, membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii neamului. Am primit-o, acum opt ani, ca pe o ascul
tare şi ca pe o chemare de sus, purtând de-a pururi în suflet arma tare
şi nebiruită a Crucii Domnului, Cel în Prea Sfânta Treime lăudat, a
puterii Duhului Sfânt, Cel ce totdeauna «pe cele neputincioase le vin
decă, şi pe cele cu lipsă le împlinişte». Am năzuit să împrumut de la înain
taşii mei întru arhipăstorire pilda slujirii şi a dăruirii lor. în viaţă un
om nu este mare numai prin credinţa şi virtutea lui singulară, prin
vrednicia sa proprie, oricât de mare ar fi aceasta, ci atunci când slujba
şi jertfelnicia sa se uneşte cu cele ale înaintaşilor şi cu cele ale celor
din jurul lui, realizând acea comuniune în slujire jertfelnică, după chipul
lui Hristos, întru care «locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii»
(Colos. 2, 9). Pentru a descoperi această plinătate, trebuie să slujim,
aşadar, Biserica întru toate, tot în mod jertfelnic. De aceea, ierarhul se
cere a fi înconjurat de preoţii şi credincioşii cei mai jertfelnici şi mai
credincioşi maibinelui Bisericii.
Iar dacă mă aflu în această slujire, de întâisitătâtor al Bisericii
noastre strămoşeşti, pot mărturisi şi în această clipă, mai cu seamă, cu
prilejul sfinţirii acestei noi biserici, că mă aflu în mare parte datorită
şi dumneavoastră, preoţilor şi credincioşilor, din binecuvântatele de
Dumnezeu plaiuri ale Aradului, Zărandului şi Hunedoarei, care mi-au
fost flacăra mereu aprinsă a slujirii mele arhiereşti. Am străbătut aceste
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ţinuturi vreme de aproape 1 1 ani, pas cu pas, clipă de clipă, aproape
sat cu sat şi parohie cu parahi-e, ascultând grijile şi păsurile preoţilor
şi ale credincioşilor, ca şi bucuriile lor, mai mari sau mai mici, punând
la inimă nevoile şi căutând rezolvările şi gândind mereu la plinirea
celor trebuincioase mântuirii tuturor. Pe unii dintre preoţii şi credin
cioşii de faţă îi cunosc şi m-am bucurat văzându-i încă de ieri seară in
catedrala episcopală. Aici, am văzut, de asemenea, preoţi, credincioşi,
tineri şi o mulţime de copii atât de gingaşi şi iubiţi de Mântuitorul
Hristos. Şi, pentru o clipă, m-am simţit străin şi oarecum trist, nemaivăzându-i pe unii dintre cei cu care am colaborat acum douăzeci de
uni.
Am fost legat sufleteşte de toţi cei cu care am început slujirea
urhierească în Episcopia Aradului, veselindu-mă la vederea tinerelor
vlăstare ale neamului nostru, care veniseră cu atâita dragoste şi bucurie
in catedrala din Arad. Aşa i-am văzut şi i-am admirat şi în nopţile de
înviere, de-a lungul anilor. Tineretul a fost mereu alături de noi, de
Biserică. Ei vesteau, şi purtau lumina învierii în noaptea neagră, şi
parcă fără zori, a comunismului. Ei nu ne-au părăsit în anii aceia. Cântau
din tot sufletul lor, împreună cu noi, «Hristos a înviat din morţi cu
moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dâruindu-le !».
Au cântat acest imn al învierii Mântuitorului, al învierii noastre, mârturisindu-şi credinţa, dorinţa şi setea de libertate, dobândită prin jertfă
in decembrie 1989 ; flacăra revoluţiei împotriva comunismului aprinzându-se aici în Banat, la Timişoara. Unii dintre tinerii din vremea slu
jirii mele la Arad poartă acum diferite răspunderi în societate, în diferite
părţi ale ţării şi ale lumii, atât de frământată şi supusă multor şi felu
ritelor încercări ale veacului.
De aceea, ca preţuire şi semn al dragostei ce o port pentru clerul
credincioşii Episcopiei Aradului, am adăugat la grija şi osteneala vizi
tei mele la românii din Ungaria, şi momentul de astăzi, sfinţirea bisericii
ridicate de dumneavoastră, cu osteneala şi purtarea de grijă a părintelui
paroh Dorin Ştean. Le voi împărtăşi şi lor bucuria trăită de noi în
parohia Şagu, bucuria cea negrăită a întâlnirii noastre cu Hristos şi cu
atâta mulţime de fraţi şi surori. îm i aduc aminte că de câte ori treceam
jxî aici, de la Arad la Timişoara şi vedeam că nu este biserică româ
nească, simţeam o tristeţe adâncă, o neîmplinire sufletească, deoarece
In această localitate, atât de mare şi înfloritoare, credincioşii ortodocşi
aveau ca spaţiu de închinare o capelă improvizată într-o casă neîncăpătoare. Totdeauna mă rugam lui Dumnezeu şi îndemnam preoţii — numiţi
«Ici — să zidească biserică, aşa cum se cuvenea. M-am rugat lui Dum
nezeu şi pentru ridicarea altor biserici, şi împreună cu preoţii şi ere-
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dincioşii am intervenit la autorităţile de atunci, pentru a le convinge
de necesitatea sfintelor biserici în comunele din jurul Aradului ca şi
în alte locuri vitregite. Şi vă pot mărturisi, că atât de mare a fost
ajutorul lui Dumnezeu, insistenţa şi credinţa noastră, încât am putut
obţine autorizaţii de construcţie şi în Arad, în cartierul Bujur şi la
Zădăreni, şi la Sâratana şi la Horia şi în alte multe parohii unde noile
biserici stau mărturie.
Subliniind aceste înfăptuiri, le considerăm adevărate opere de artă
dăruite lui Dumnezeu şi neamului românesc din ace-ste locuri, unde
românul, deşi moştean al pământului strămoşilor săi, totuşi, pe alocuri
se afla în situaţia umilitoare de a nu avea lăcaşuri proprii de închinare
şi a fi nevoiţi să fie chiriaşi în spaţiile altora.
Sfinţirea bisericii din Şagu este, astfel, o mare bucurie şi împlinire
sfântă, o roadă a rugăciunilor noastre, ale celor de atunci, ca şi ale celor
de astăzi. Am venit la dumneavoastră nu numai să ne rugăm împreună,
ci şi să vă îmbrăţişez pe fiecare dintre preoţi şi credincioşi, care în
clipele celor mai grele ispite, ale celor mai grele încercări ale credinţei,
nu v-aţi uitat credinţa strămoşească şi slujirea lui Dumnezeu. Vă felicit
din toată inima.
«Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi» (II Corin-teni
13, 13). Amin.
La sfârşitul Sfintei Liturghii I.P.S. Mitropolit Nicolae şi P.S. Epis
cop Timotei au rostit cuvinte de mulţumire pentru momentele de aleasă
înălţare duhovnicească trăite alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh
la acest eveniment. La rândul său, P.C. Părinte paroh Dorin Ştefan a
prezentat succint istoria lucrărilor de zidire şi împodobire a bisericii,
precum şi rolul determinant pe care l-a avut Părintele Patriarh în ce
priveşte începuturile lăcaşului şi entuziasmul pe care a ştiut să-l insufle
vrednicilor credincioşi ai parohiei şi păstorului lor.
Răspunzând, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a elogiat
strădania ctitorilor noului lăcaş de cult şi ca semn al preţuirii a înmânat
părintelui paroh, Crucea patriarhală. Aceeaşi distincţie bisericească a
fost înmânată şi P.C. Arhidiacon Teodor Băbuţia pentru rodnica activi
tate de o viaţă la altarul Sfintei Biserici.
La această pagină de istorie duhovnicească au ţinut să fie prezente
o seamă de personalităţi ale vieţii publice arădene : domnii Avram Cră
ciun, prefectul judeţului, Alexa Achim, vicepreşedintele Consiliului ju
deţean, Cristian Ilea, viceprimarul Aradului, Pavel Sârbu, inspector ge
neral al Inspectoratului şcolar judeţean şi alţii.
După Sfânta Liturghie, Consiliul şi Comitetul parohial al paro
hiei Şagu, în frunte cu P.C. Pr. Paroh Ştefan Dorin au organizat o
agapă frăţească la care a fost invitat tot satul. Binecuvântând bucatele
alese şi pe cei prezenţi Prea Fericirea Sa a stat de vorbă cu mulţi dintre
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«rcdincioşii pe care îi cunoştea din vremea în care le era episcop epar
hial.
Invitat în casa unui credincios din sat, Prea Fericirea Sa i-a oferit
acestuia o Sfântă Scriptură pe care i-a scris cuvânt spre aducere aminte.
Mulţumind Prea Fericirii Sale pentru cinstea pe care i-a făcut-o călcântlu-i pragul cât şi pentru darul oferit gazda a spus : «pentru mine
acesta este momentul cel mai înălţător din viaţă iar pentru familia
noastră este început de istorie».
Seara Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist însoţit de ceilalţi
împreună cu însoţitorii săi, a vizitat străvechiul aşezământ de spiritua
litate ortodoxă, mănăstirea Hodoş Bodrog.
In drum spre această mănăstire Prea Fericirea Sa a poposit pentru
un moment la parohia «Bodrogul Nou» unde preotul paroh loan Popo
vici, cu o mână de credincioşi din parohie, aflând care este itinerarul
pastoral al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist i-au ieşit în în
tâmpinare. Intrând în bisericuţa parohială aveam sâ aflăm câ Prea Feri
cirea Sa se numără printre ctitorii ei. Şi câte alte fapte vrednice de po
menire, nu se vor fi ascunzând prin diferite alte locuri pe unde Prea
Fericirea Sa a păstorit, dar sunt păzite cu străşnicie de smerenia şi dis
creţia Prea Fericirii Sale.
La plecarea din parohie a ieşit din mulţime o bătrână, adusă de
«pate, care a sărutat în lacrimi dreapta patriarhală. întrebând despre
dânsa am aflat că nu e alta decât măicuţa, văduvă, a preotului paroh,
l>c nume Cornelia Popovici. Iar aceste lacrimi erau semnele recunoş
tinţei lăsate să cadă pe mâinile ce-1 hirotoniseră pe fiul ei preotul loan
Popovici.
Ajunşi la mănăstirea Hodoş Bodrog oaspeţii au participat la slujba
Vecerniei, după care Prea Cuviosul Părinte Nestor, stareţul mănăstirii
a rostit cuvântul de bun venit.
Răspunzând, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
Prea Sfinţite Părinte Episcop Timotei,
Prea Cuvioase Părinte Nestor,
Prea Cuvioşi părinţi şi farţi,
Drept-măritori creştini,
Este emoţionant, într-adevăr, să păşeşti pe aceleaşi locuri pe care
Dumnezeu ţi-a purtat paşii cu atâtea decenii în urmă şi să auzi cuvinte
«Lât de frumoase despre cele ce au putut să fie înfăptuite atunci în
condiţii foarte grele. Nu este nici un merit al nimănui decât acela al
•târuinţei părinţilor în rugăciune, care au vieţuit în această mănăstire
M u a acelora care au cunoscut acest lăcaş de rugăciune şi sufereau
pentru soarta pe care o avusese şi pentru starea jalnică la care ajunsese
mAnăstirea Hodoş Bodrog. De aceea şi Bunul Dumnezeu a ajutat, ca şi
••tâzi, după acest arc de vremuri, să găsim mănăstirea cu o biserică
Oouă„ cu fraţi, cu părinţi, cu credincioşi, cu pravila şi slujba vestită
fiu numai în ţară la noi, ci şi peste hotare.
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Este îndeobşte cunoscut că Ortodoxia are forme de viaţă creştine
diferite, cu rânduieli mântuitoare atât în vieţuirea din mănăstiri cât şi
in parohii. Ortodoxia nu limitează gândirea fiilor săi, nici a teologilor
şi nici a slujitorilor ei, pentru a nu limita căile de mântuire. Prin înţe
lepciunea sfinţilor părinţi ea dă posibilitatea să se dezvolte înăuntrul ei
diferite forme de gândire, de nevoinţă, de creaţie, de artă, în general, de
viaţă după Dumnezeu, pentru ca cei mai mulţi să dobândească mântui
rea. Hărăziţi dc Dumnezeu să existăm în această parte a lumii, la întâlnirea
dintre cultura răsăriteană şi cea occidentală, dintre catolicism, îndeo
sebi, şi Ortodoxie, sfintele mănăstiri precum aceasta, Hodoş Bodrog, exis
tentă încă din sec. XI-XII, având mărturii vrednice de istoria noastră,
a avut un mare rol bisericesc. Monahismul a constituit pentru Biserică,
de-a lungul existenţei sale, o mare binefacere, stabilind legături cu Mun
tele Athos şi cu toată Ortodoxia din Orient. Monahismul a însemnat,
pentru credincioşii ortodocşi români, o mângâiere dumnezeiască, a însem
nat o pavăză împotriva acelora care urmăreau dezbinarea credinţci orto
doxe şi împotrivirea deznaţionalizării prin pierderea credinţei strămoşeşti.
Nu este de mirare că în timpul păstoririi mele la Episcopia Aradului am
acordat o atenţie deosebită organizării acestei mănăstiri. Eram dator
in calitate de slujitor şi de ierarh al acestei eparhii, precum şi ceilalţi
ierarhi, să înviorăm viaţa mănăstirilor, mai ales aici la graniţa Ortodo
xiei şi a neamului nostru. Prin intervenţii pe lângă autorităţile de stat
am obţinut restituirea a zece hectare de teren din jurul gospodăriei,
precum şi câteva posturi de la bugetul de stat, la care s-a alăturat sprijin
din partea Consiliului eparhial. A fost posibilă, in acest fel, reluarea
vieţii gospodăreşti şi duhovniceşti. Aceleaşi eforturi şi strădanii a trebuit
să le întreprindă şi înalt Prea Sfinţitul Nicolae pentru înviorarea vieţii
monahale în această parte a Ortodoxiei noastre, în Mitropolia Banatului.
Iubiţii mei, mă bucur că Dumnezeu mi-a ajutat să văd acum roa
dele îmbelşugate ale acelor începuturi şi osteneli, depuse cu multă
râvnă pentru că trebuia luat totul ca de la început. Un fir de viaţă şi
prezenţă s-a menţinut aici datorită Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Nicolae rânduind preot de slujire la biserică şi personal de pază din
rândul monahilor rămaşi în calitate de civili. Bucuria noastră este
sporită acum de prezenţa credincioşilor care ne-aţi înconjurat şi întâm
pinat cu evlavie, cu dragoste, împreună cu preoţimea de la parohiile
vecine. Atunci, ca şi acum, remarc stăruinţa clerului de mir pentru reîn
vierea mănăstirilor în Transilvania. Multe din schiturile şi mănăstirile
reînfiinţate se datorează stăruinţei preoţilor de mir şi credincioşilor. Să
mulţumim Maicii Domnului pentru că «înţelepciunea îşi zideşte lăcaş»
de răspândire a luminii lui Hristos. Tot astfel s-a întâmplat la reacti
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varea acestei mănăstiri. Am aflat evlavie multă, stăruinţă multă din
partea credincioşilor şi preoţimii. Felicit pe părintele stareţ pentru ceea
ce s-a făcut aici pe parcursul anilor. Obligaţiile pe care le-am avut nu
mi-au îngăduit să mai trec pe aici, însă am auzit de sporul activităţii
părintelui Timotei cel dintâi stareţ al mănăstirii, venit aici din postul
de spiritual de la Seminarul teologic din Caransebeş. Acum au luat
naştere şi alte mănăstiri în această parte a Ardealului şi am admirat
aseară soborul preoţilor din catedrala din Arad condusă de arhimandriţi.
In felul acesta Episcopia Aradului a ajuns la nivelul eparhiilor din ţară
cu viaţa monahală dezvoltată şi reînnoită cu mari nădejdi pentru viitor.
Cum spuneam, Biserica în vâltorile vremii actuale, va avea în
slujitorii sfintelor mănăstiri un mare ajutor, un mare sprijin şi, de aceea,
mă bucur că eparhiile din Transilvania sprijină înfiinţarea de mănăstiri
şi de schituri. în timp ce agresivitatea unor secte asupra familiilor,
asupra vieţii noastre ortodoxe ne asaltează cu fel de fel de forme, unele
mai rătăcitoare decât altele, mănăstirile, cu darul lui Dumnezeu, vor fi
de ajutor. Pilda de rugăciune şi de viaţă din aceste oaze spirituale vor
înrâuri in bine activitatea pastorală a preoţimii.
Vă felicit, Prea Sfinţite Părinte Timotei, pentru grija arătată faţă
de obştea acestei mănăstiri. Adresez cuvânt de preţuire tuturor părin
ţilor şi fraţilor din această obşte şi ii îndemn cu părintească dragoste,
să se împotrivească ispitelor la care sunt supuşi monahii, hotărâţi să-L
urmeze pe Hristos. Nu trebuie uitat câ arma monahului este în primul
rând rugăciunea, apoi răbdarea, statornicia, ascultarea, tăierea voii,
toate acestea fiind rânduite de Sfinţii Părinţi pentru desăvârşirea mo
nahilor. Ascultarea ajută la aflarea liniştii sufleteşti şi a unei mulţumiri
deoarece toată responsabilitatea acţiunii cerute rămâne pe seama celui
ce conduce. Ispitele năvălesc în inima tinerilor fraţi, veniţi dintr-o lume
secularizată, plină de patimi, sau dintr-o familie încercată greu şi de
«ceea aceştia au mare trebuinţă de părinte duhovnicesc. Nu trebuie să
vă surprindă, iubiţi fraţi, când veţi întâmpina diferite încercări. Acesltea
•e năpustesc mai ales asupra fraţilor şi monahilor tineri sau începători.
Sfinţii Părinţii ne-au rânduit norme spre priveghere, spre rugăciune şi
tăierea voii adevărate, arme cu oare părinţii noştri de demult au înfrun
tat toate piedicile din viaţa duhovnicească şi au ajuns la limanul mân
tuirii. Aşa veţi ajunge la limanul dorit. Aşa veţi fi în stare să mângâiaţi
sufleteşte pe credincioşi. Prin acestea veţi contribui la însănătoşirea
vieţii noastre morale religioase, la slava Bisericii noastre Ortodoxe. Rog
|x» Maica Domnului, iubiţi părinţi şi fraţi, să vă ajute şi să fie mereu
ocrotitoare, spre a fi bucuria şi a ierahului locului, a Prea Sfinţitului
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Timotei, şi a noastră a Sfântului Sinod, care privim cu dragoste la forma
de viaţă, de creştere şi de înrâurire duhovnicească a sfintelor noastre
mănăstiri.
Iubiţi credincioşi,
Spre căminele dumneavoastră duceţi credinţa şi evlavia din sfânta
mănăstire, virtuţi de care s-au învrednicit strămoşii noştri in istoria
binecuvântată a acestei părţi de ţară. Pasul şi osteneala pe care le-aţi
făcut să ne întâlnim în această seară cu mine, cu înalt Prea Sfinţitul
Nicolae şi cu atâţia creştini aici la această mănăstire nu vor rămâne
zadarnice pentru că aţi primit binecuvântarea noastră. Nu uitaţi de
rugăciunea de dimineaţă şi de cea de seară. Nu uitaţi de respectarea
rânduielilor Sfintei noastre Ortodoxii privitoare la credinţă, la iubire, la
fapte bune. Faptul că sunteţi fiii Bisericii Ortodoxe este un dar de la
Dumnezeu şi ca orice dar scump, acesta trebuie păstrat în strălucirea
lui de la Sf. Botez, reînnoit prin împărtăşirea noastră cu Sfintele Taine,
în confruntările din lume nu numai cu armele ucigătoare, dar mai ales
cu cele ale prozelitismului, legătura cu Tainele Bisericii Ortodoxe, cu
faptele credinţei dreptmăritoare, cu pildele Sfinţilor reprezintă pentru
creştini o continuă ocrotire şi tărie sufletească. Nu vă lăsaţi ademeniţi
ci, dimpotrivă, ajutaţi-vă prietenii, copiii şi tineretul de ispitele veacului
acestuia, care sunt atât de înfricoşătoare. Păstrând credinţa, păstrând
legătura cu Sfintele Taine, veţi avea mulţumire în suflete, veţi avea
curajul să străbateţi valurile vieţii de familie, năpădiţi de greutăţi
îndeosebi când lipseşte rugăciunea, iubirea şi unitatea sufletească. Când
în familie este prezentă Maica Domnului, mijlocitoarea pe lângă Fiul ei
Iisus Hristos, atunci în familie sunt depăşite multe din necazurile care
vin asupra familiei şi asupra tineretului. Dacă suntem prezenţi la bise
rică şi Hristos va fi prezent în familia şi în viaţa noastră. Deşi prezenţa
Lui este nevăzută, ea însă este cea mai reală. Astfel ne încredinţează
Sf. Evanghelist Matei că a zis Mântuitorul Hristos, după sfânta Sa
înviere : «Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului»
(Matei 28, 20).
De ce aţi dorit să ne întâlnim ? De ce aţi venit să ne vedem în
această sfântă biserică ? Tocmai pentru că aţi simţit fiecare, în sufletul
dumneavoastră, o stare deosebită faţă de Biserică şi de adevărurile ei,
faţă de noi, slujitorii Bisericii, faţă de însemnătatea acestei mănăstiri.
Trebuinţa de a ne apropia unii de alţii, ca oameni credincioşi în casa
Domnului, tălmăceşte deschiderea spre întâlnirea cu Dumnezeu, cu
Maica Domnului, cu Mântuitorul Hristos, cu duhovnicul, stare care
aduce pace şi bucurie în suflete.
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Am spus şi in altă împrejurare şi o repet că trebuie să vă păziţi
tineretul de unele ispite grele, care se abat asupra lui, fie fete, fie
băieţi, fie copilaşi, cu o supraveghere părintească mai atentă şi în ace
laşi timp cu iubire. Copilul este darul lui Dumnezeu, şi nu trebuie să
ne fie indiferent felul cum se creşte şi se formează în familie, apoi în
şcoală şi în societate. Şcoala are un mare rol în formarea unui tânăr.
Iar acest rol îl poate împlini in şcoală şi disciplina Religia, asemenea
celorlalte discipline din învăţământ. Trebuie să stăruiţi a da copiii la
şcoală în ciuda greutăţilor. Un tânăr fără ştiinţă de carte, fără pregă
tirea elementară, impusă în vremea noastră, rămâne şi fără credinţa în
Dumnezeu, fără a avea posibilitatea să-L cunoască şi necunoscând învă
ţătura ortodoxă, el nu cunoaşte nici semenii. Ce se va alege de un astfel
de tânăr în societatea de mâine, în secolul care stă să vină peste noi cu
toate surprizele, cu toate greutăţile, cu toate necazurile, deoarece lumea
s-a îndepărtat de credinţă, şi mai ales cei care au puterea de decizie,
care au răspunderea naţiunilor, a popoarelor ? Dacă aceştia ar fi pătrunşi
mai mult de credinţa în Dumnezeu, de încredinţarea că Dumnezeu hotă
răşte asupra soartei omenirii, ei s-ar apleca mai stăruitor asupra copiilor
noştri abandonaţi sau a acelora care mor zilnic în Africa, în Asia şi în
alte părţi ale lumii, unele atât de aproape de noi, în Bosnia-Herţegovina,
undo se întâmplă atâtea nenorociri, viaţa fiind în pericol. Iată ce situaţii
dureroase sunt în lumea din care lipseşte Mântuitorul nostru Iisus
Hristos. Când ne copleşesc valurile ispitelor, valurile necazurilor, nu
trebuie să ne lăsăm biruiţi de ele, ci să avem credinţa Sfinţilor Apostoli,
care, învăluiţi de
furtună, au strigat către Mântuitorul : «Doamne,
mântuieşte-ne că p ie rim !» (Matei 8, 25). Să alergăm la Mântuitorul
nostru Iisus Ilristos şi să alergăm şi la foloasele rugăciunii, la ajutorul
Bisericii noastre, care ne aşteaptă întotdeauna ca o maică ocrotitoare. De
aceea, mulţumim Bunului Dumnezeu pentru acest popas, pe care ;l-a
hotărât Prea Sfinţitul Episcop Timotei la mănăstirea Hodoş Bodrog,
popas pe care, de
altfel, îl doream şi eu,pentru a revedea mănăstirea,
o bijuterie, cum a numit-o Prea Sfinţia Sa, aici la graniţa de vest a
ţârii. în Moldova, în Muntenia avem multe mănăstiri. Aici, în această
parte a ţării este singura mănăstire unde s-au păstrat aceste ziduri,
această biserică frumoasă cu arhitectură specifică Ortodoxiei, aşezată pe
malul sitâng al Mureşului cu un trecut monahal numărând mai multe
jiecole de istorie.
Să vă ajute Maica Domnului, părinte stareţ Nestor, tuturor părin
ţilor şi fraţilor, spre a face din mănăstirea Iiodoş-Bodrog un liman pen
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tru credincioşi, o oază de pace, de linişte şi de apropiere de Dumnezeu şi
de semeni. Maica Domnului să vă binecuvinteze şi să vă ajute.
Şi pentru că un stareţ poartă diferite cruci ale ascultării, cu răbdare,
cu credinţă, cu multă credinţă în Dumnezeu, oferim şi noi Crucea
patriarhală P. Cuv. Nestor pentru a o purta cu vrednicie ca preţuire
din partea noastră.
«Vrednic este !»
Iubiţi părinţi şi fraţi creştini vă amintesc de înţeleptele îndemnuri
ale Sf. Apostol Pavel pe care le trimitea credincioşilor din Corint :
«Căutaţi iubirea ; râvniţi la darurile duhovniceşti» (I Cor. 14, 1). Străduiţi-vă învăţaţi şi vieţuiţi după adevărul sfintei noastre Biserici.
în continuare oaspeţii au vizitat noua biserică aflată în stadiul de
finisări şi o parte a gospodăriei mănăstirii.
Un moment deosebit l-a constituit reculegerea de la gropniţă unde
se află mormintele unor mari ierarhi arădeni şi a unor stareţi, mulţi
dintre ci cu nume de rezonanţă în istoria Bisericii şi a neamului.
Sâmbătă 15 octombrie : La ora 9,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, I.P.S. Mitropolit Nicolae şi P.S. Episcop Timotei au participat
la o slujbă de pomenire a celor care au fost Vasile Goldiş, St. Cicio
Pop şi Leon Suciu, corifei ai Unirii şi ctitori ai Asociaţiei ASTRA.
La intrarea în cimitirul «Eternitatea» din Arad o gardă de onoare
a prezentat onorul, după care, în acordurile «Imnul eroilor», Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a depus o coroană de flori la mormântul
eroilor. A urmat slujba parastasului, la sfârşitul căreia cei prezenţi s-au
deplasat la cele trei morminte unde s-a cântat «Veşnica pomenire».
La ora 10,00 cei prezenţi s-au deplasat la Teatrul de Stat din Arad
unde au luat parte la festivitatea de inaugurare a lucrărilor celei de-a
90-a Adunări generale a asociaţiunii ASTRA, fiind invitaţi în prezidiu.
După deschiderea lucrărilor şi prezentarea participanţilor, de către
preşedinte, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost rugat să-şi
exprime gândurile şi sentimentele cu acest prilej. Adresandu-se parti
cipanţilor Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Domnule Preşedintef
Onoraţi asistenţi,
Iată-ne astăzi, ierarhi şi preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române, cu
bucurie în suflete, alături de Dvs., oameni de cultură ai Transilvaniei
şi ai acestei ţări, la un ceas de taină românească şi de lege strămoşească.
Bucuria noastră nu are margini participând la această deosebită şi
istorică manifestare a unităţii naţionale şi a valorilor spirituale româ
neşti
Cunoaştem cu toţii rolul atât de însemnat pe care l-a avut «Aso
ciaţia transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român»
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în viaţa culturală şi în lupta de eliberare naţională' a*!românilor din
Transilvania «ASTRA» a fost de-a lungul timpului o adevărată «trâm
biţă a .Duhului Sfânt», o bunăvestitoare a valorilor poporului nostru în
care, cu voia lui Dumnezeu, au înflorit atâtea virtuţi şi daruri, ce s-au
incercat mereu, în istorie, de unii sau de alţii, a fi puse sub obroc.
S-au adeverit însă,în timp, de fiecare dată, cuvintele Mântuitorului
Hristos că «lumina» — adevăratele valori umane călăuzite de credinţa
In Dumnezeu — nu pot fi acoperite, nu pot fi oprite de oameni, ci ele se
răsfrâng, asemeni razelor de soare, până departe, în spaţiu şi timp.
Mulţumesc, de aceea, Bunului Dumnezeu, că în drum ul nostru că
tre fraţii de neam, credinţă şi limbă din Ungaria, m-a învrednicit să fiu
alături de Dvs., la această adunare generală, în aceste clipe de reme
morare a trecutului «ASTREI» şi în perspectiva viitorului ei.
Mă gândesc mai întâi la vrednicul de pomenire Andrei Şaguna
(1808 + 1873), întâiul mitropolit al întregii Transilvanii — după secole
de suferinţe şi martiraj — şi primul preşedinte al ASTREI la înfiinţa
rea acesteia la 23 oct./4 nov. 1861.
Acest «mare bărbat al naţiunii» — cum îl numea vicepreşedintele
de atunci ai ASTREI, Timotei Cipariu, nu
a precupeţit nimic în a
adăuga ostenelilor sale de zi cu zi — ca păstor de suflete şi chivernisitor al problemelor administrative ale Mitropoliei, ca întâietor de
ţcoli şi licee, de tipografii, ca teolog şi om de cultură şi grija înfiinţării
«Asociaţiunii».
Dorind — aşa cum însuşi mărturisea — «cu sete mare», realizarea
•copului propus, el a elaborat proiectul de Statut al Asociaţiei cu
râvna şi responsabilitatea cu care a lucrat la «Statul organic al Bisericii
Ortodoxe din Transilvania», ajutând material, «cu toate puterile sale»,
organizând primul sediu şi birourile cu toate cele necesare. Dar a par
ticipat mai ales cu sufletul, cu conştiinţa sa de român şi cu dorinţa
înălţării neamului său la adevărata lui demnitate.
Cât de înălţător sună şi astăzi, ca un ideal testamentar al Asocia
ţiei, cuvintele mitropolitului — cărturar, camereu «să ne întâlnim la
masa mamei noastre comune, să ne îndulcim de limba, naţionalitatea şi
toate câte sunt ale românilor», căci «aici voi fi norocos a auzi sunetele
role dulci ale limbii mele materne, care la străini nu s-au învrednicit
do atenţie, însă acelea cu atât sunt mai scumpe inim ii m ele!».
<
Cu aceleaşi simţăminte în suflet, Miron Cristea (1868 — 1 1939),
episcop al Caransebeşului, mitropolit primat şi apoi, din 1925, întâiul
Patriarh al României Mari, cerea românilor la adunarea generală a
«ASTREI» din 1909, «conştiinţă trează, suflet viu, care să insufle duh
dătător de viaţă naţională românească în toate organele şi fibrele indiIlO .R . — 6
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vidualităţii noastre etnice din toate colţurile, de pretutindeni», arătând
că «ASTRA» are acest mare şi însemnat rol de a simţi vibraţia sufle
tului românesc.
Amintea, cu aceeaşi ocazie, de la amvonul catedralei mitropolitane
din Sibiu, de însemnătatea limbii române, aducând mărturia mitropoli
tului ardelean Simion Ştefan din predoslavia «Noului Testament» de
la Bălgrad (1648), expresie a unităţii de neam şi credinţă a românilor.
Cu aceleaşi sentimente, nenumăraţi preoţi şi ierarhi au participat
la lucrările şi acţiunile «ASTREI» dezvăluind vocaţia slujirii Bisericii
neamului lor, atât de la amvon cât şi în viaţa socială şi naţională.
De aceea, vă mărturisesc că pentru mine, întâistătătorul de acum
al Bisericii Ortodoxe Române, din mila lui Dumnezeu şi continuator
întru slujirea Ortodoxiei româneşti al acestor vrednici şi mari oameni
ai Bisericii şi neamului, prezenţa mea aici — ca un arc peste timp, ca
o legătură cu înaintaşii mei — reprezintă o mare emoţie, aceea a con
tinuităţii în timp a legăturilor «ASTREI» cu Biserica srămoşeascâ
Este o mare emoţie deoarece în rostul şi slujirea mea nu m-am
gândit, câtuşi de puţin, că m-aş putea apropia, măcar cu umbra, de sta
tura falnică a acestor făuritori de istorie naţională.
Valorile naţionale pe care «ASTRA» le-a promovat — conştiinţa
noastră de neam, de limbă, de glie strămoşească, de simţire şi cuget
românesc — ne îndeamnă permanent, clipă de clipă, să le dăruim cu
toţii tot ceea ce avem mai scump pentru păstrarea, mărturisirea şi con
tinuitatea lor în sufletele urmaşilor noştri. Iar pilda şi putinţa realizării
acestor lucrări sfinte ne-o dau marii oameni ai istoriei neamului nostru
care au aşezat ca temelie a identităţii lor naţionale, ca sprijin al oricărei
fapte de slujire a gliei străbune şi a valorilor ei, credinţa, pe care, nu
din mândrie, ci ca o recunoaştere a adevărului istoric al celor aproape
2000 de ani de creştinism românesc, o numim «strămoşească».
Istoria poporului român ne dovedeşte adevărul evanghelic că prin
credinţă toate sunt cu putinţă : de la domnitorii ce au înfruntat, cu
cete de viteji, puhoaie de atacatori, până la cei ce au înfruntat închi
sorile comuniste şi îngheţul deportărilor până departe în Siberia.
Nu trebuie să ne speriem de vremurile pe care le trăim cu toţii, ci
trebuie să le considerăm, aşa cum le considerau şi înaintaşii noştri,
drept ispite care încearcă credinţa noastră, vădind marile virtuţi şi
sfinţenia unui neam.
Problemele materiale se vor stinge, cu vremea şi vijelia moravu
rilor ce depărtează.de cele sfinte va trece, lăsând locul adevăratelor va

VIAŢA BISERICEASCA

83

lori alo binelui, adevărului şi frumosului spiritual, concrctizate în le
gătura noastră cu Dumnezeu şi cu toţi oamenii.
De aceea, noi toţi deopotrivă, Biserica şi Dvs., membrii acestei Aso
ciaţii avem datoria sfântă de a veghea asupra valorilor neamului nos
tru, călăuzite de credinţa strămoşească, dându-le strălucirea pe care ele
ne-o cer, aşa cum au promovat-o fruntaşii «ASTREI», înaintaşii noştri,
care sunt alături de noi acum în sufletele, în gândurile şi rugăciunile
noastre, ca şi în mărturiile expoziţiei închinate acestui moment ani
versar.
Cu mare dragoste şi deosebit respect, am participat la această se
siune împreună cu I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi cu P. S. Ti
motei Episcopul Aradului — care ne este pentru câteva zile gazdă, în
acest oraş al începutului slujirii mele de episcop eparhiot şi pe care
l-am găsit la fel de deschis recunoaşterii valorilor, culturii şi fiinţei
noastre naţionale.
Cu credinţa că acest moment va rămâne viu în inimile noastre do
resc să mulţumesc domnului preşedinte şi organizatorilor pentru bucu
ria de a ne fi făcut părtaşi acestor clipe, asigurându-vă că Biserica
noastră strămoşească este şi va fi mereu apărătoare şi mărturisitoare a
ncestor nobile valori.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze gândurile şi lucrările
Dvs., încredinţându-Vă de dragostea şi preţuirea noastră şi a Bisericii
strămoşeşti».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a vizitat apoi şi expoziţia
(lin holul teatrului închinată activităţii ASTRA.
Aici Prea Fericirea Sa a avut prilejul de a dialoga cu numeroase
personalităţi ale vieţii culturale arădene care au ţinut să-i mulţumească
pentru că a participat la aceste importante manifestări.
La ora 12,30 oaspeţii au vizitat şantierul noii catedrale episcopale a
Aradului, fiind întâmpinaţi de membrii «Comitetului de sprijin pentru
«instruirea catedralei», în frunte cu P. C. Părinte Ioan Popa şi Dl.
!*rof. Iustin Cornea. Prea Fericirii Sale i-au fost prezentate stadiul lu 
crărilor şi machete cu imaginea viitoarei construcţii.
Chiar la intrarea în Şantier o cruce monumentală din marmură
străjuieşte lucrarea, purtând pe ea placheta cu următoarea inscripţie :
«Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului
şi cu
împreunălucrarea
•Sfântului Duh, azi, duminică 24 mai 1991, s-a sfinţit temelia catedralei
Episcopiei Aradului şi Hunedoarei înălţată întru pomenirea eroilor nea
mului românesc prin osârdia întregului cler şi popor dreptcredincios,
episcop fiind P. S. Dr. Timotei Seviciu iar profcct al judeţului Arad dl.
Inţţ. Avram Crăciun».
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Apreciind în mod deosebit eforturile Centrului eparhial şi ale tu
turor credincioşilor din Arad, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a spus:
Iubiţi credincioşi, locţiitori ai Aradului,
Poate că mulţi dintre dumneavoastră, dintre cei prezenţi, ştiţi că
ideea ridicării unei catedrale la Arad este mai veche decât perioada păs
toririi mele ca episcop al acestor locuri. Nevoia ridicării în acest oraş a
unei catedrale episcopale ne-a frământat m ult şi pe noi, dar în acele
vremuri vitrege nu a fost posibilă ridicarea ei. Părinţii consilieri mai
în vârsta îşi mai amintesc, desigur, de încercările, fără izbândă, prin
care am trecut cu toţii. Chiar de la venirea mea în aceste locuri am
fost impresionat de faptul că o episcopie, care dăinuie fără întrerupere
de la 1700, nu a putut avea o catedrală din cauza vitregiilor vremilor,
folosind drept catedrală biserica actuală, zisă catedrală, care e biserică
parohială şi unde slujesc şi preoţii parohiei şi cei de catedrală.
Iată că acum, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, putem să venim în
întâmpinarea ideilor strămoşilor şi să învăţăm din acestea că orice gând
pe care îl avem pentru Biserică poate să fie înfăptuit pentru că tot ceea
ce se începe în numele lui Dumnezeu, al credinţei noastre, o piatră ca
în Vechiul Testament, când patriarhii puneau o piatră de altar, acel loc
de jertfă dăinuie până azi, cum este cazul cu altarul lui Avram, Isaac,
Iacov şi ceilalţi.
Greutăţi multe au fost, dar Dumnezeu iată că a deschis cerurile
dreptăţii şi adevărului nostru românesc încât s-a găsit acest loc pe care
probabil l-au visat înaintaşii noştri. Să avem încredinţarea că vom
vedea — dacă nu noi, cei care vin după noi — catedrala Aradului înăl
ţată aşa cum au visat-o înaintaşii noştri şi aşa cum dorim şi noi, cei de
astăzi.
Inoeputal este întotdeauna foarte greu, la orice fel de acţiune mare.
Dar dacă se începe o lucrare, se întrezăreşte şi sfârşitul ei. Nu putem
avea pretenţia să terminăm foarte repede ceea ce am început deoarece
această zidire costă foarte mult. Trebuie să fim foarte realişti. Desigur
Dumnezeu ne va ajuta, «iar în ceea ce mă priveşte sunt implicat în
primul rând şi am o datorie mare pentru creştinii de aici, mai ales că
prin întâlnirile ce le-am avut în zilele acestea, cu arădenii din toate
straturile sociale, mi-au fost repuse în grijă problemele lor de aici, iar
ultima povară, aceasta a construirii catedralei episcopale arădere este
cea mai frumoasă şi cea mai plăcută de dus, pentru că noi, slujitorii al
tarelor, de aceea am fost chemaţi la slujirea lui Dumnezeu, ca să pur
tăm aceste năzuinţe ale credincioşilor şi ale clerului şi în primul rând
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zidirii de sfinte lăcaşuri de închinare, sfinte biserici, de care era şi este
atâta nevoie şi în Arad şi în toaă ţara.
Biserica aceasta, catedrală vlădicească înseamnă şi o reconstituire
in veci, un lucru sfânt al credincioşilor din Arad, care au dorit-o atât
de mult. Vatra aceasta de credinţă şi de lumină ortodoxă, Aradul simţea
o nevoie atât de acută a unui măreţ lăcaş de închinare. Va fi, cu ajuto
rul lui Dumnezeu, un loc de popas întru rugăciune, pace şi sfinţenie,
atât pentru arădeni, cât şi pentru cei aflaţi în trecerea pe aceste melea
guri. Eu consider această catedrală tot aşa de sfântă şi de importantă
pentru mine ca şi biserica din satul meu natal, care din fericire şi spre
slava lui Dumnezeu am sfinţit-o cu sobor de ierarhi şi de arhimandriţi,
încât am credinţa că ne va ajuta Dumnezeu ca şi aici să trăim
asemenea înălţătoare momente. Iar dacă nu vom fi noi, vor fi urmaşii
noştri şi atunci cu siguranţă că sufletele noastre se vor bucura şi ele
de sfinţirea acestei catedrale atunci când va fi rânduit de sus să aibă loc,
aşa cum s-au bucurat ieri şi sufletele acelor ostenitori ai bisericii noi
din parohia Şagu pe care am sfinţit-o în acele zile ; şi acolo au fost
ostenitori care au participat la lucrările de început dar care n-au mai
apucat să le vadă terminate decât cu ochii sufletului, la ceasurile sfin
ţirii noului lor lăcaş.
Doresc P.S. Episcop Timotei, care este încă tânăr şi care este în
conjurat de tineri şi vrednici colaboratori, să făptuiască această măreaţă
zidire, iar la vreme de încercare să ştie că lucrurile mari nu se fac cu
bani mari, cu bani mulţi, cu băgăţie, ci din contribuţiile cele mici, din
bănuţul văduvei (Luca 21, 2—4) mai ales în Biserică. Mântuitorul ne-a
dat această pildă pentru felul cum se contribuia şi atunci, pe vremea
Lui, pentru templul lui Dumnezeu şi a rămas banul văduvei din veac
până în veac, ca pildă de jertfă, iar nu banul vreunui bogat din Evan
ghelie. Prin cei doi bănuţi ai văduvei pe care Hristos a pomenit-o ne-a
rămas acest îndemn s fâ n t: Să nu aşteptăm numai de la cei bogaţi o
contribuţie pentru zidirea bisericii. Deseori bănuţul dat cu credinţă de
cel sărac este sporit de Dumnezeu şi este pildă pentru cel cu posi
bilităţi. Cel ce dăruieşte din puţinul lui acela face foarte mult pentru
că îşi jertfeşte din existenţa lui. Când dăruim pentru casa lui Dumne
zeu se cuvine să dăm din ceea ce ne este nouă scump şi nu numai din
ce ne prisoseşte, şi această jertfă pentru sfânta Biserică să fie din toată
inima, cu toată credinţa şi cu toată sinceritatea noastră, ca jertfa să
fie bine plăcută lui Dumnezeu.
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Iar arădenii, de-a lifngul istoriei, s-au dovedit vrednici şi în această
privinţă, construindu-şi singuri şcoli, lăcaşuri de cultură, biserici sau
bisericuţe de lemn în tot Ardealul, chiar sub stăpâniri străine. Noi, cei
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de dincolo de munţi, am fost mai favorizaţi; ne-au mai ridicat mănăstiri
şi biserici sfetnicii lor. Dar aici, în Ardeal, acestea au fost ridicate cu
osteneala credincioşilor, a preoţilor, a intelectualilor, ţăranilor sau a că
lugărilor. De aceea să avem credinţa puternică în Bunul Dumnezeu, care
ne va ajuta ca şi această catedrală să fie terminată şi să se slăvească nu
mele Domnului într-însa spre mântuirea multor inimi ce vor păşi în ea
pentru a se ruga Bunului Dumnezeu.
Mă bucur foarte mult şi dau slavă lui Dumnezeu şi cred că vizita
mea, dacă ar fi să o socotesc la nivelul intensităţii trăirilor sufleteşti,
cred că aici în acestt loc de zidire, situat mai jos decât oraşul, este de
fapt pentru mine cota cea mai înaltă a trăirii sufleteşti, căci bucuria de
a fi acum cu dumneavoastră, gândind la lăcaşul sfânt ce va să fie
aici, această bucurie îmi înalţă sufletul până la crucile de pe turlele
bisericii pe care o văd nu doar în această machetă, ci chiar la dimen
siunile ei reale prin ochii gândului şi ai credinţei în Dumnezeu.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu şi să binecuvânteze cu harul şi pu
terea Sa lucrarea credincioşilor noştri arădeni spre slava Bisericii
noastre străbune în veci.
La plecarea de pe şantier, un om s-a desprins din mulţime şi a
oferit Prea Fericirii Sale o fotografie cu tânărul episcop Teoctist al
Aradului care atunci, ca şi acum, era îconjurat de mulţime de cre
dincioşi.
în perioada 16 octombrie — 19 octombrie 1994, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a vizitat comunităţile româneşti din Gyula,
Micherechi şi Budapesta (Reportajul vizitei este inserat în paginile pre
zentului număr al revistei noastre.
Reîntors de la Budapesta, miercuri, 19 octombrie 1994, la invi
taţia cadrelor didactice şi a studenţilor Universităţii «Aurel Vlaicu»
din Arad, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de Prea
Sfinţitul Episcop Timotei, au participat la o întâlnire cu cadrele didac
tice şi studenţii din învăţământul superior arădean.
La acest moment de adevărată sărbătoare, au fost prezenţi : Prof.
dr. Dimitrie Cameniţă, rectorul
Universităţii «Aurel Vlaicu», Prof.
dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii «Vasile Goldiş», Dl. Radu
Crăciun, prefectul Aradului, Pr. Tulcan Ion, decanul Facultăţii de
teologie, Dl. Inspector general Pavel Sârbu, Dl. Prof. Anton Ilica,
directorul Şcolii normale «Dimitrie Ţichindeal» din Arad.
Luând cuvântul la deschiderea festivităţii, Prea Sfinţitul Timotei
al Aradului a mulţumit Prea Fericirii Sale pentru că a dat curs invi
taţiei, veninid în mijlocul profesorilor şi studenţilor Universităţii din
Arad. «Noi vă întâmpinăm cu emoţia în care *vibrează glasul înainta
şilor noştri şi Vă mulţumim pentru preţuirea şi dragostea părintească
oe o arătaţi tineretului şi în special studenţilor noştri», a spus vorbi
torul, arătând apoi importanţa Facultăţii de teologie din această parte
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a ţării, atât din punct de vedere cultural cât şi ca centru de formare
.1 teologilor.
După emoţionanta cuvântare a Prea Sfinţitului Episcop Timotei
4(1 Aradului, decanul Facultăţii de teologie, Părintele profesor Tulcan
Ion a ţinut să adreseze «bun venit» Prea Fericirii Sale, spunând prin
tre altele : «...ne-aţi sprijinit moral şi material în urmarea cursurilor
noastre teologice încă de când eraţi episcop al Aradului. Ne mândrim
d i rolul pe care Aradul l-a avut în redeşteptarea neamului, căci insti
tuţia noastră nu e pur şi simplu înfiinţată, ci este o reluare a învăţă
mântului teologic cu tradiţie de secole în care nume oa Nicolae Popovici,
Petru Deheleanu şi atâţia alţii fac cinste teologiei noastre şi îndeamnă
In urmarea exemplului lor de muncă şi dăruire în slujba Bisericii şi a
neamului. De aceea, datoria noastră, a celor de azi, e cu atât mai mare
cu cât avem atâta nor de martori a ceea ce a fost Academia teologică din
Arad...».
Cuvântul D-lui Prof. dr. Dimitrie Cameniţă, rectorul Universităţii
-Aurel Vlaicu» din Arad, a fost un prilej de cunoaştere a activităţii
.icestui centru al învăţământului românesc. «Prezenţa Prea Fericirii
Voastre — a spus vorbitorul — este un motiv de încurajare care ne
îndeamnă să medităm asupra legăturilor care trebuie să existe între
cult şi cultură, între Biserică şi învăţământ...».
Următorul vorbitor, Pr. prof. dr. Aurel Ardelean, rectorul Univer
sităţii «Vasile Goldiş» din Arad, a subliniat cu sensibilitate : «Biserica
Ortodoxă Română care a modelat viaţa poporului român încă de la
înfiinţarea sa, se reîntâlneşte acum în mod fericit cu învăţământul.
Credinţa poporului român din vremurile grele e răsplătită azi prin
iK-castă libertate... De aici din Arad, Vasile Goldiş, un patriot făuritor
tic ţară, a lansat chemarea : «Intoarceţi-vă la Hristos ! ». Istoria popo
rului nostru ne-a demonstrat cu prisosinţă că educaţia în spiritul cre
ţii nţei străbune înalţă sufletele şi clădeşte caracterele. De aceea, Vă
rugăm cu smerenie Prea Fericirea Vostră, să binecuvântaţi lucrarea
noastră».
Au luat apoi, pe rând, cuvântul dl. inspector general Paul Sârbu,
dl. prof. Anton Ilinca, directorul Şcolii normale «Dimitrie Ţichindeal»
din Arad, P.C. Pr. consilier cultural Vasile Pop, studentul teolog Dragoş
Cfllin din anul IV şi dl. Radu Crăciun, prefectul Aradului.
Luând cuvântul, Prea FeHcitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Prea Sf inţite Episcop Timotei, domnule Rector,
Prea Cucernici Părinţi, onorate cadre didactice,
distinşi invitaţi, iubiţi tineri şi tinere,
înainte de a păşi la alte aspecte care frământă sufletele noastre şi
«Io tinerilor, felicit pe Prea Sfinţitul Episcop Timotei pentru sporul
duhovnicesc pe care l-am aflat călcând pe aceste binecuvântate ţinu
turi ale începuturilor mele întru arhierie. Felicit pe preoţii tineri şi
vârstnici pentru statornicia lor în credinţă şi le aduc întreaga mea
mulţumire pentru dragostea pe care mi-ati dăruit-o.
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Aseară, în jurul orelor 23,00, mă despărţeam de românii de la
Gyula şi mă gândeam cât de mult adaugă valorilor noastre româneşti
credinţa ortodoxă, văzând atenţia autorităţilor de stat din Ungaria
faţă de valorile spirituale ale românilor din ţara vecină şi m-a impre
sionat unitatea românilor de peste graniţă în jurul Bisericii strămoşeşti.
Aceşti fraţi români din Ungaria au străbătut şi învins multe greutăţi şi
umilinţe, dar în conştiinţa lor nu s-au despărţit de pământul şi cre
dinţa românească. Ne-am întors de acolo cu o mulţumire izvorâtoare
de nădejde asemenea aceleia pe care o simţim după slujba de la Sfântul
Altar. Când în conştiinţă ai o mulţumire că ţi-ai îndeplinit datoria faţă
de Dumnezeu şi faţă de oameni, aceasta rodeşte. Aşa am simţit şi la
Budapesta, când autorităţile maghiare au intervenit ca noi să acordăm
ajutoare românilor din Ungaria în cărţi şi obiecte bisericeşti şi preoţi.
în ţara vecină am sfinţit două biserici care nu fuseseră sfinţite de
arhiereu, cea din oraşul Gyula şi oea din comuna Micherechi. La
aceasta din urmă, am admirat lucrările de pictură efectuate şi cu spri
jinul Patriarhiei Române de către pictorul Samoilă Cristian, unul din
marii noştrii pictori bisericeşti contemporani.
Această călătorie misionar-pastorală în Ungaria nu a fost deloc
uşoară, purtând însă cu dragoste jugul lui Hristos nu mai simţim gre
utatea efortului personal. Aşa am şi răspuns unui ziarist de la Buda
pesta, că momentul unei împliniri bisericeşti este ales şi hotărât de
Duhul Sfânt, care ne ajută şi de aceea trebuie să mulţumim lui Dum
nezeu pentru toate. împreună cu Prea Sfinţiţii Episcopi Timotei al Ara
dului şi loan al Oradiei ne-am împlinit misiunea aşa cum am crezut că
e mai bine şi mai folositor pentru Biserica noastră şi unitatea românilor.
Şi cu acest prilej, am constatat că lumea ne priveşte şi ne apreciază
pentru valorile credinţei noastre, pentru teologia şi evlavia credincio
şilor. Acestea şi-au arătat strălucirea şi de-a lungul celor 45 de ani de
întuneric ai regimului comunist. Se cunosc numeroasele jertfe ale pre
oţilor, profesorilor de teologie, numeroşilor credincioşi care s-au stins
din viaţă în temniţe, precum şi martiriul bunilor români ale căror
trupuri au rămas răspândite în pământul Siberiei, mai cu seamă cele
ale fraţilor noştri din Basarabia şi Bucovina.
Biserica noastră se bucură de o faimă deosebită iar experienţa
ei jertfelnică, în acea perioadă de comunism militant, când un intelec
tual sau un tânăr îşi riscau existenţa intrând în biserică trebuie cunos
cută. îngrădirile libertăţii religioase, datorită cărora activităţile noastre
se desfăşurau doar în interiorul lăcaşurilor de cult, zelul şi curajul pre
oţilor şi credincioşilor ne-au adus şi un spor duhovnicesc. în acest timp
literatura şi Sfânta Scriptură nu ne-au lipsit din bibliotecile parohiilor.
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Dacă în timpul studenţiei celor de vârsta mea trebuia să apelăm la
dicţionare pentru a avea textele patristice în vederea lucrărilor de se
minar, în greaua perioadă de care aminteam, s-a izbutit ca preoţii sa
aibă la îndemână, în limba româna un mare număr din operele Sfin
ţilor Părinţi, să aibă Filocalia completă etc. Ar fi foarte bine să facem
o evidenţă a stării bibliotecilor parohiale din cei 45 de ani, privind
existenţa acestui tezaur de gândire teologică, completat cu revistele
teologice centrale şi eparhiale.
Ne gândim ou recunoştinţă la forţa duhovnicească şi la înrâurirea
studiilor marilor profesori de teologie din vremea când eram rector,
înrâurire binefăcătoare asupra studenţilor şi slujitorilor sfintelor altare.
La fiecare rugăciune de dimineaţă sau de seară, din paraclisul Insti
tutului teologic nu lipsea un Părinte : Dumitru Stăniloae, Ioan Coman,
Teodor Popescu, Alexandru Ciurea, Ioan Rămureanu şi alţii, care în
3— 4 minute de meditaţie sădeau în sufletele tinerilor o temă privind
vocaţia preoţească. Vremurile au fost nespus de grele şi dacă nu am
fi avut ajutorul lui Dumnezeu nu le-am fi făcut faţă. Părintele Profe
sor Stăniloae are un articol în revista «Biserica Ortodoxă Română»
nr. 3— 6, 1951, pag. 256, intitulat : «Sporuri duhovniceşti», în care
scrie despre organizarea învăţământului teologic şi valoarea educaţiei
religioase, nivel la oare tindem mereu.
Pot afirma cu bucurie că setea după cultura teologică manifestată
de tineretul studios de la toate facultăţile de teologie m-a impresionat
toarte mult. La aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de
teologie din insula Halky, cea mai înaltă şcoală a Patriarhiei Ecume
nice, festivitate la care am participat, au venit reprezentanţi ai majori
tăţii centrelor de teologie ortodoxă. Şi cu acest prilej, am auzit cuvin
tele preţioase faţă de teologia ortodoxă românească şi faţă de slujitorii
ci. Preoţii şi profesorii din aceşti ani ştiu, spre pildă, cât suflet am pus
v4 episcop al Aradului pentru sprijinirea Seminarului teologic din CaranK-l>eş, în stare aproape de desfiinţare din lipsă de elevi şi de candi
daţi. La Consiliul eparhial am reuşit să înfiripăm burse şi să mergem
Uin parohie în parohie pentru a găsi şi selecţiona noi candidaţi. Astfel
«m reuşit să păstrăm şi să refacem numărul cerut de regulament pentru
funcţionarea şcolii. Până în 1989 am reuşit să păstrăm şi să întreţinem
Kolile de învăţământ ale Bisericii, restrâns doar la 6 seminarii şi două
Institute teologice universitare. După această dată, Sfântul Sinod, răs
punzând cererilor credincioşilor de a avea preoţi şi religia în şcoală, a
(.Hut demersurile cuvenite în acest scop. Cu eforturi deosebite, am
fruşit ca în Constituţie şi în Legea învăţământului să obţinem predarea
jrviigiei în şcoli ca disciplină egală cu celelalte materii de învăţământ,
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să înfiinţăm noi seminarii şi noi facultăţi de teologie, de această şansă
bucurându-se toate celelalte culte din ţară. Datorită acestor eforturi,
avem astăzi 14 facultăţi de teologie, 26 seminarii, precum şi alte şcoli, de
cântăreţi sau cu profil de asistenţă socială. Trebuie să fim încă cu bă
gare de seamă, deoarece trecerea la salarizarea de stat a întregului
personal didactic poate aduce şi primejdia unei îndepărtări de disciplina
şi atmosfera specifice Bisericii. Pentru a întâmpina această situaţie,
Sfântul Sinod a stabilit şi semnat un protocol între Patriarhie, minis
terul învăţământului şi Secretariatul de Stat pentru Culte, în virtutea
cărora Biserica este în drept să-şi spună cuvântul atât la numirea
personalului cât şi la formarea viitorilor slujitori ai altarelor în duhul
Ortodoxiei. Trebuie să ştim că Sfântul Sinod acordă o atenţie deose
bită ca în şcolile noastre teologice profesorii să fie ortodocşi, să aprobe
programa analitică şi programul duhovnicesc prin participarea elevilor
şi studenţilor, la orele de practică liturgică, adică la Sfânta Liturghie şi
.Vecernie din paraclisele facultăţilor. Trebuie să cunoaştem programul
şi orarul instituţiilor de învăţământ teologic. Ordinea şi disciplina sunt
imperativ necesare în domeniile vieţii oricărei societăţi, cu atât mai
mult cu cât acestea sunt de mare actualitate pentru buna activitate
pastorală şi misionară a preoţilor. Pentru exercitarea autonomiei biseri
ceşti, Statutul şi legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, au fost revizuite,
înlăturându-se orice imixtiune a Statului.
Cunoscând valoarea bunei rânduieli necesar studiilor, îndrept, cu
această ocazie, un apel către tineri de a-şi impune disciplina liber con
simţită. Biserica noastră nu va rezista fără o disciplină liber consimţită.
Biserica noastră nu va rezista cu o disciplină superficială. Nu va rezista
decât cu valorile harice şi liturgice. Teologia înseamnă nu doar vor
bire despre Dumnezeu, cât trăire în Dumnezeu. Acela e teolog, care
se roagă. Marii Părinţi n-au despărţit liturgica practică, de amvon,
de gândire. Aceştia, în secolele IV— V, au alcătuit Sfânta Liturghie.
Fără disciplină şi ordine, orice activitate nu ar aduce roadă nici în Bi
serică. nici în viaţa socială, culturală, caritativă sau învăţătorească. Bi
serica Ortodoxă îmbină toate activităţile ei cu Liturghia, cu Euharistia.
Liturghia le dă tuturor valoare, ea este identitatea noastră. Şi în Unga
ria, Biserica Luterană a admirat Liturghia ortodoxă. Referindu-se la
costumul preoţesc, un ziarist a scris în presa din capitală un articol cu
titlul : «Un oraş fără preoţi». Pe vremuri se purta haina preoţească
într-o măsură mai mare. Acum, rar se întâlnesc pe stradă preoţi în
vestimentaţia lor distinctivă. Am cunoscut în această eparhie preoţi
care purtau haina preoţească permanent şi produceau mare bucurie
credincioşilor. Avem un fond bogat şi frumos al spiritualităţii Bisericii

VIAŢA BISERICEASCA

91

noastre între care, pe prim plan, se află Sfânta Liturghie. Uneori ne
lăsăm prinşi în capcana unor aşa-zise înn o iri; de influenţă occidentală,
când, de fapt, noi putem oferi Occidentului atâtea frumuseţi. A r fi
bine ca în consiliile profesorale să fie analizate şi probleme de bază,
esenţiale ale Bisericii noastre, oa noul statut, regulamentele biseri
ceşti etc.
In programele analitice ale facultăţilor de teologie trebuie să se
prevadă şi mijloacele didactice şi timpul de aplicare ale acestor prin
cipii de bază pentru formarea viitorilor slujitori ai sfântului altar.
Mă bucur că în sală se află tineri de la alte specialităţi. Oricare ar
fi acestea, ele trebuie să ţintească la modelarea caracterului, a persona
lităţii, de care duce lipsă societatea noastră. Acest lucru nu se poate
înfăptui numai de la catedră, numai din experienţa şi cunoştinţele
profesorului, oricât de înzestrat ar fi acesta, ci cu participarea studen
tului, cu râvna şi dăruirea sa personală, potrivit vocaţiei. Fără preci
zarea vocaţiei, a alegerii specialităţii şi a statorniciei în urmarea aces
teia, este foarte greu de găsit drumul prielnic pentru ajungerea la
scopul propus. Viitorul preot care vrea să predice la amvon şi să săvâr
şească Sfintele Taine trebuie să iubească biserica şi enoriaşii. Cel ce
doreşte sa ajute pe cei săraci sau pe cei bolnavi, ori pe cei din peni
tenciare, un viitor, profesor de teologie, dacă nu îşi vor descoperi
ei — înşişi vocaţia proprie acestei slujiri, nu vor fi la înălţimea cerin
ţelor credincioşilor.
Pregătirea şi formarea viitorilor preoţi mi-au luat mulţi ani din
viaţă. Pe lângă cursuri şi lucrări de seminar se impune cercetarea bi-'
biiotecilor şi, în general, lectura de specialitate. Cât este căutată cartea
de teologie sau de cultură generală se constată după numărul celor ce
vin la bibliotecă. La Bucureşti dispunem de trei biblioteci : cea a Fa
cultăţii de teologie, a Sfântului Sinod — din incinta mănăstirii Antim
— şi cea din palatul patriarhal, ctitorite de patriarhul Justinian. Constat
insă, nu fără tristeţe, că acestea nu sunt fooarte cercetate. Spiritul de se
cularizare, de oare vorbeam, îşi spune cuvântul şi prin această răcire
a dragostei şi vocaţiei preoţeşti. De aceea- în ultima şedinţă a Sfântului
Sinod s-a luat hotărârea reintroducerii practicii bisericeşti obligatorii,
prin «Hotărârea nr. 4249/13— 14 iunie 1994».
Am observat aici la Arad, că tinerii sunt foarte ataşaţi de
Biserică educaţiei din familie, datorită părinţilor profesori dar şi
asociaţiilor studenţeşti, binecuvântate de Sfântul Sinod. Trebuie,
iubiţi studenţi, să deveniţi ceea ce aţi dorit şi aţi ales pentru
a bucura Biserica şi a fi mângâiere părinţilor voştri. 'în socie
tatea atât de frământată, slujitorii bisericeşti, ai catedrelor sau
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ai scrisului, au un rol foarte mare. Biserica nu e ruptă de lume
şi nu se izolează de societate, deoarece ea este o instituţie divino-umană.
Prin învăţătura şi Tainele ei, prin credinţă şi fapte bune, «vrednice
de sfinţenie, omul este în stare să uroe pe scara desăvârşirii până la
indumnezeire», după
învăţătura Sfinţilor Părinţi. Cu jertfele nepre
ţuite ale martirilor din decembrie 1989, ne bucurăm de libertatea de a
alege între bine şi rău. Pentru modul însă în care ne achităm de res
ponsabilitatea noastră în aceste timpuri de libertate, vom răspunde în
faţa Dreptului Judecător. Suntem aşteptaţi şi chemaţi pretutindeni la
slujirea lui Hristos. Responsabilitatea noastră acum este mult mai
mare.
Ne confruntăm ou diferite forme de gândire, de practici dăună
toare familiei, de apariţia unor inovaţii chiar în mijlocul nostru. E
foarte greu să ţinem echilibrul. De aceea Sfântul Sinod a dat o hotă
râre pentru abţinerea preoţilor de la apartenenţa politică, pentru că noi
trebuie să fim părinţi ai tuturor. De când există, Biserica a fost mama
cea bună pentru toţi fiii ei, şi nu a ignorat trebuinţele celor din afară,
chiar a necredincioşilor. O societate prosperă din punct de vedere spi
ritual, atunci când membrii ei sunt pătrunşi de valorile Sfintei Evan
ghelii, când credinţa religioasă constituie realitate.
Din mila lui Dumnezeu suntem popor creştin. După Revoluţie nu
am avut nevoie de bazine speciale pentru botezul în masă al celor ne
botezaţi în perioada comunistă, cum s-a întâmplat în Rusia, bunăoară.
Caracterul, personalitatea se formează prin lumina învăţăturii Sfinţilor
Părinţi. încă de pe băncile facultăţii trebuie să vă identificaţi cu misiu
nea pe care v-aţi ales-o şi să vă îndrăgostiţi de ea. Pastoraţia nu e
uşoară, dar atunci când o faci cu dragoste, ea devine uşoară şi fru
moasă.
Tinerii trec prin încercări nu uşoare,* specifice vârstei. Toată
această invazie de învăţături şi gândiri străine a adus cu ea şi mult
dezmăţ în latura morală. Or, un tânăr căzut în asemenea curse ale dez
măţului foarte greu îşi mai găseşte echilibrul în viaţă. Anii petrecuţi
acum în şcoală nu se vor mai repeta. Răscumpăraţi-i prin studiu şi or-,
dine. E foarte trist când profesorul, venind la curs, nu găseşte în sală
decât câţiva studenţi. Pe timpul studenţiei mele, cursurile unor profesori
umpleau sălile până la refuz. îmi amintesc cum, la profesorul Bârsănescu de la facultatea de «Litere şi filosofie» participau studenţi de la
toate facultăţile. Trebuie să existe şi un interes şi o legătură perma
nentă cu cartea. Din nefericire, cărţile sunt scumpe, e adevărat, şi tre
buie căutate la bibliotecă.
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A ş mal stărui ca tinerii să pună la inimă cele ce le-am spus pentru
ch de multe ori, necunoscându-le- nu putem contribui la promovarea
vieţii bisericeşti. Fiecare dintre noi suntem datori faţă de fiinţa şi
personalitatea semenului nostru. Şi eu şi el suntem zidirea şi chipul
lui Dumnezeu. Ajutorul dat semenului nu funcţionează la fel când e
(acut din iubire sau doar conveţional. Avem datoria să prezentăm tuturor Ortodoxia în toată dumnezeiasca ei frumuseţe cu învăţătura ei cea
ifântă şi cu tot ceea ce poate satisface orice cuget, minte sau inimă,
Sfinţii Părinţi nu erau străini de ştiinţa şi arta vremii lor, de cultura
>1 frumuseţile epocii. Biserica noastră are tezaurul biblic nerăstălmăcit,
j'Astrat de veacuri, şi are Sfânta Tradiţie, aceste izvoare nesecate de
frumuseţe şi de sfinţenie. După cugetul şi după credinţa mea, dar şi
după entuziasmul copiilor şi tinerilor, care ne însufleţeşte şi pe noi, văd
biserica noastră şi viitorul ei în celălalt secol.
Iubiţi tineri, fiecare fiinţă umană, în Biserica lui Hristos, poartă în
im pe Duhul Sfânt. La vârsta voastră
apar marile frământări, specifice
tinereţii. Fiţi ou băgare de seamă şi păstraţi-vă integritatea trupului,
care duce la integritatea morală şi la cea a familiei, această «mică
biserică», aşa cum au văzut-o Sfinţii Părinţi. Căci ispitele fireşti vârstei
ne arată şi faptul că virtutea, în această perioadă a vieţii, îşi are firescui ei. După săvârşirea păcatului, după desfrâu, chiar dacă frumuseţea
fizică rămâne, ea nu mai e aceeaşi, ci trebuie restaurată. Păstraţi-vă
frumuseţea întreagă, şi cea trupească şi cea sufletească. Păziţi-le ca pe
ochii din cap. Nu faceţi din trupul vostru prilej de păcat şi pierzanie,
Şi mai ales, nu uitaţi că foarte mulţi tineri au biruit păcatul şi au
ajuns la sfinţenie. Ne stau mărturie în acest sens sfinţii români, între
t’are trebuie mereu să pomenim tinerele
vlăstare ale Sfântului Domni tor şi Martir Constantin Brâncoveanu.
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Vă mulţumesc pentru răbdare şi cer scuze pentru prelungirea
cuvântului, dar am considerat de a mea datorie să vă înfăţişez aceste
aspecte importante pentru fiecare tânăr. Dumnezeu ştie când ne vom
mai vedea. Vrednicia este a dumneavoastră, a arădenilor din această
fortăreaţă a Ortodoxiei noastre din Transilvania, care a fost şi este
Aradul românesc.
Aveţi grijă de aceşti tineri, Prea Cucernici şi Domnilor

Profesori !

Aş vrea să rămână pentru sala aceasta icoana Sfântului Gheorghe,
tânăr ostaş care a biruit păcatul. Cu toţii să fiţi purtători de biruinţă
asupra răului şi fii ai Mântuitorului Iisus Hristos, spre a deveni, prin
studiu, bucuria părinţilor şi a nostră.
Să vă ajute Dumnezeu întru toate !».
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Atmosfera de sărbătoare din acest lăcaş al culturii şi teologiei or
todoxe româneşti a fost înfrumuseţată şi de glasurile oe au înălţat cân
tări, ale corului bărbătesc al Universităţii din Arad.
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost invitat,
de către dl. Prefect Radu Crăciun, să viziteze Casa de protocol a Pre
fecturii Aradului. Aici, în casa baronului Neumann, Prefectura a oferit
un prânz în onoarea invitaţilor. Luând cuvântul cu această ocazie, dl.
Prefect Radu Crăciun, adresând mulţumiri penitru acceptarea invitaţiei,
a spus : «...nimic nu am întreprins în Arad in afara cupolei credinţei
şi a culturii. Nu am alt crez şi alt angajament decât de a face ca toată
viaţa noastră să se desfăşoare sub semnul crucii, al credinţei şi al în
ţelegerii între oameni... Istoria e o făclie în mâna prezentului, care vine
din trecut să lumineze viitorul. Până acum, Aradul a fost în prima
linie. Ne străduim ca şi de acum înainte să ne menţinem la înălţimea
faimei înaintaşilor noştri...».
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Vă mulţumim foarte mult şi Vă felicităm pentru spiritul de frăţietate
şi comunicare cu toţi factorii din învăţământ şi viaţa politică. Plec de
pe aceste meleaguri cu cele mai frumoase impresii. Aradul acestor zile
a constituit pentru mine o mare bucurie căci am regăsit nu doar cre
dinţa şi elanul credincioşilor care m^au întâmpinat la începuturile acti
vităţii mele de arhiereu dar şi bucuria noilor generaţii care nu sunt
cu nimic mai prejos decât înaintaşii lor. M ă'bucur foarte mult că am
descoperit toate aceste progrese importante. Vă mulţumesc pentru
sprijinul Bisericii din această parte de ţară. Toată preţuirea noastră
pentru tot ceea ce faceţi pentru Biserică şi ţară».
Revenind la reşedinţa episcopală din Arad, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a acordat interviuri unor ziarişti de la ziarul «Adevă
rul» din Cluj şi «Renaşterea bănăţeană».
Seara, în Condica sfântă a Episcopiei Aradului, Prea Fericirea Sa
a consemnat:
«La plinirea vremii, Bunul Dumnezeu a rânduit să ne reîntoarcem
pe aceste meleaguri. Am găsit aici o lume nouă, clădită după aceleaşi
rânduieli, ale Bisericii noastre strămoşeşti şi binecuvântate de Dumnezeu.
Episcopia Aradului este pentru mine nu doar un loc de regăsire a
tinereţii şi a efortului depus odată pentru creşterea întru Hristos, ci şi
un loc în care am aflat legea strămoşească, pace, iubire de Dumnezeu
şi armonie între fraţi.
Mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru că ne-a oferit bucuria de
a fi din nou împreună.
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Felicit pe toţi cei care s^au străduit pentru buna organizare a pro
gramului vizitei noastre în această eparhie, de la înalt Prea Sfinţitul
Nicolae al Banatului şi Prea Sfinţitul Episcop Timotei al Aradului
până la cel mai smerit dintre credincioşi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă sporească roadele efortu
rilor întru Slava Sa şi a Sfintei noastre Biserici strămoşeşti. Cu arhie
reşti binecuvântări, Teoctist, Patriarhul României».
A doua zi, 20 octombrie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
luându-şi «rămas bun» de la gazdele arădene, a plecat către Bucureşti.
In drum, Prea Fericirea Sa a făout un popas la Catedrala «Sf. Nicolae»
din Deva. Aşteptat de elevii de la clasa seminarială a Liceului «Sabin
Drăgoi» din Deva cu flori şi îmbrăcaţi în costume naţionale, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a fost întâmpinat de P. C. Pr. Paroh
Gherman Nicolae- P.C. Pr. Protopop
Hotăran Alexandru, P.C. Pr.
Crişan Arsenie, P.C. Diac. Ştefan Petru, toţi hirotoniţi de Prea Ferici
rea Sa.
Prea Fericirea Sa a mers, apoi şi s-a închinat la biserica «Buna
Vestire» unde a fost întâmpinat de : P.C. Pr. paroh Miron Mateş, P.C.
Pr. slujitor Mircea Farca, P.C. Pr. Emil Satran care au fost hirotoniţi
tot de Prea Fericirea Sa, pe vremea când era episcop al Aradului.
Aici a luat cuvântul
a spus :

P.C. Pr. protopop Alexandru Hotăran, care

«Prea Fericirea Voastră,
Cu simţăminte de profundă recunoştinţă, în numele preoţimii Pro
topopiatului ortodox român Deva, care atât de m ult suntem legaţi de
Prea Fericirea Voastră, în numele fraţilor mei din oraşul de sub cetate,
în numele distinşilor noştri credincioşi, ca şi în numele tinerilor elevi
de la clasa seminarială din cadrul Liceului pedagogic «Sabir; Drăgoi»,
veniţi astăzi să Vă întâmpine cu florile bucuriei, ne plecăm acum sufle
tele şi inimile în faţa Prea Fericirii Voastre, în faţa Patriarhiei Româ
niei şi, din adâncul inimilor, Vă rugăm să binevoiţi a primi, cu aicest
unic, măreţ, prealuminos şi istoric prilej, un cald bun venit pe străve
chiul pământ al Hunedoarei, unde s-a plămădit fiinţa neamului nostru
românesc1 şi unde credinţa în Dumnezeu, oa şi datinile străbune, sunt
adânc sădite în suflete, odată cu urările noastre cele mai bune de înde
lungată viaţă, sănătate, prosperitate, bucurie duhovnicească, fericire
personală, cu sporite puteri de muncă, spre a conduce şi pe mai de
parte cu aceeaşi vigoare, înţelepciune şi credinţă în Atotputernicul
IDumnezeu destinele sfintei noastre Ortodoxii.
Iisus Hristos Mântuitorul, Domnul Dumnezeul Părinţilor noştri, să
Vă aibă mereu în sfânta şi dumnezeiasca Sa purtare de grijă.
Să ne trăiţi «întru mulţi şi fericiţi ani !».
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Mulţumind pentru cuvintele frumoase rostite, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist a adăugat:
«...Timpul este foarte scurt pentru a putea spune tot ceea ce sim
ţim cu toţii. Venim dintr-o vizită foarte importantă dar şi foarte fru
moasă pe care am făcut-o în Ungaria la comunităţile româneşti de aoolo
şi pe care apoi am continuat-o printr-o vizită pastorală în eparhia
Aradului. Aseară am hotărât să mergem spre Bucureşti pe acest drum
şi nu am putut trece pe aici. fără să vă vedem. Ştiam că aici sunt uce
nicii mei.
, .t Jm,
Aveţi aici această catedrală măreaţă şi' impunătoare oare înseamnă
foarte mult pentru creştinii noştri ortodocşi din acest oraş. Mă bucur
că sunteţi aici şi că vă găsesc sănătoşi.
Iubiţi copii, voi să ţineţi minte această întâlnire şi să nu uitaţi că
tot ce avem mai frumos în lume este Biserica, familia şi ţara. Această
biserică în care ne aflăm, atât slujitori cât şi credincioşi, este o cas“a noastră, a tuturor, iiar noi suntem o familie. Toţi aceşti slujitori ai
bisericii acesteia sunt copiii mei pentru că i-am hirotonit pe toţi când
eram episcop al Aradului.
Mă bucur că Dumnezeu mi-a dăruit timp şi ocazia de a trece pe
aici şi de a vă vedea. Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne revedem sănă
toşi. Timpul ne zoreşte acum să ne continuăm pălătoria spre Bucureşti.
Dumenezeu să vă binecuvânteze cu sănătate, pace şi viaţă înde
lungată».
După aceea, Prea Fericirea Sa a fost invitat să viziteze sediul
Protopopiatului ortodox Deva şi al parohiei «Deva I».
UltirrfUl popas în drum spre casă, Prea Fericirea Sa l-a făcut la
reşedinţa episcopală a Episcopiei Râmnicului Vâlcea unde a fost primit
de Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului.
Ajuns la Bucureşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost
întâmpinat de P.P.S.S. Teofan Sinaitul, Vincenţiu Ploieşteanul, episcopi
patriarhali, P.S. Teodosie Snagoveanul, episcop vicar al Sfintei Arhie
piscopii a Bucureştilor, consilieri, preoţi, diaconi şi credincioşi.
Se încheia astfel un capitol de istorie bisericească, trăită la înăl
ţimile credinţei celei adevărate, ale efortului şi ostenelilor întru neodihna patriarhală.
Acum, «la plinirea vremii», s^a mai scris o secundă de istorie
1ii seri ceaşcă.
Bunul Dumnezeu să primească jertfa ostenitorilor.
Diac. Constantin N icolae

VIZITA ÎN ROMÂNIA
A PREA FERICITULUI PĂRINTE PARTENIE
AL III-LEA, PAPĂ ŞI PATRIARH AL ALEXANDRIEI
ŞI AL ÎNTREGII AFRICI
In perioada 13— 19 sept. 1994, s-a desfăşurat la Bucureşti şedinţa
la care au participat multe personalităţi ale vieţii bisericeşti, printre
care şi Prea Fericitul Părinte Partenie al III-lea, Papă şi Patriarh al
Alexandriei şi al întregii Africi.
Cu această ocazie, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist al României, Prea Fericitul Părinte Partenie al III-lea a făcut
o vizită oficială Bisericii Ortodoxe Române. în această vizită Prea Fe
ricirea Sa a fost însoţit de trei ierarhi ai Bisericii din Alexandria, şi
anume : Î.P.S. Mitropolit Irineu de Cartagina, Î.P.S. Petru de Aocra şi
P.S. Episcop Teodor de Cirene.
Sosirea delegaţiei condusă de Prea Fericitul Părinte Partenie al
III-lea a avut loc miercuri, 14 septembrie 1994, de ziua Sfintei Cruci.
La aeroportul Otopeni oaspeţii au fost întâmpinaţi de P.S. Episcop
Teofan Sinaitul, vicar patriarhal şi de P.C. Pr. Michael Tiţa, consilier
patriarhal şi alţi preoţi, Prea Fericirea Sa participând imediat după
sosire la deschiderea lucrărilor Comitetului Executiv la Facultatea de
teologie din Bucureşti.
Primirea oficială a avut loc, la ora 12,00 în aceeaşi zi în catedrala
patriarhală din Bucureşti.
Prea Fericip,i Patriarhi Partenie al Alexandriei şi Teoctist al
României au fost întâmpinaţi cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie de
către P.S. Episcop Teofan Sinaitul în fruntea unui sobor de preoţi şi
diaconi ai catedralei. In acest timp corala patriarhală intona imnul
patriarhal.
După ce s-au închinat la racla cu moaştele Sfântului Dimitrie cel
Nou cei doi întâistătători de Biserici au luat loc în strănile arhiereşti.
A fost săvârşit, apoi, un Te-Deum, după care a luat cuvântul Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Andresându-se oaspeţilor Bisericii
noastre şi celor prezenţi, Prea Fericirea Sa a spus :
«Trăim în aceste zile şi mai ales astăzi, împreună cu creştinătatea
cinstitioare a Ortodoxiei, momente de aleasa bucurie. Dumnezeu ne-a
încercat în trecut cu multe dureri, cu unele suferinţe sub teroarea
comunistă şi atee, dar, iată că răbdarea şi suferinţa rodesc lumină.
Sufletele noastre sunt pline de bucurie ; şi acum, în această slăvită ca
tedrală voievodală, primind pe întâistătătorul şi conducătorul Patriar
hiei Apostolice a Alexandriei şi a toată Africa, Prea Fericitul Patriarh
şi Papă, Partenie al III-lea, împreună cu I.P.S. Mitropolit Teodor de
Cirene, ca reprezentanţi ai acestei Patriarhii,
n. O. R. — 7
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Aşa cum cunoaşteţi din rânduielile noastre tipiconaie, nu este nici o
Liturghie în care eu, cu harul şi cu nevrednicia mea, să nu mă rog
pentru întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe de pretutindeni, exprimând
astfel conştiinţa unităţii şi universalităţii Ortodoxiei, a credinţei noastre.
Aceasta înseamnă că Biserica Ortodoxă, deşi nu este condusă dintr-un
singur centru, cum este Biserica Romano-Catolică, totuşi, în rugăciune
.?i în Sfintele Taine, formăm un singur trup şi ne unim cu întreaga
Ortodoxie in duh şi adevăr. Şi iată că Prea Fericitul Partenie. Papă şi
Patriarh Apostolic din Alexandria, al cărui nume îl auziţi pomenindu-se din acest loc sau unde Dumnezeu rânduieşte să oficiez dumneze
iasca Liturghie, se află acum aievea printre noi.
De acolo, din Egipt, de la vărsarea Nilului, unde părinţii pustiei,
Sfinţii Cuvioşi Antonie şi Pahomie, au întemeiat şi au organizat viaţa
monahală, unde Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu a predicat cu
vântul lui Dumnezeu şi a temeluit Biserică, aşa cum Sfântul Andrei a
predicat şi a întemeiat Biserica Mântuitorului Hristos pe pământul
nostru românesc, în ţinuturile dintre Dunăre şi Marea Neagră, din acel
loc, iată, se răsfrânge comuniunea noastră de credinţă, prin prezenţa
Prea Fericirii Sale şi pirn rugăciunile credincioşilor pe care îi păsto
reşte. Patriarhia Alexandriei a dat Bisericii Ortodoxe mari învăţaţi,
mari gânditori şi mari teologi. Sfinţi Părinţi ca Atanasie cel Mare, care
se află la temelia Ortodoxiei noastre, Chril şi alţi cuvântători de Dum
nezeu au zidit Biserica lui Hristos şi au clădit-o ca Ortodoxie sfântă
în această parte a lumii.
Deşi Patriarhia .Alexandriei a avut un rol foarte mare la începutu
rile creştinismului, Dumnezeu, prin voia şi înţelepciunea Sa, a îngăduit
ca ea să se micşoreze, odată cu cetatea sfântă a Ierusalimului, sub pu
terea celor care au prigonit creştinismul. De aceea, această patriarhie
apostolică a avut, şi are încă, multe de suferit, dar, odată cu această
suferinţă, Dumnezeu vine cu mângâierea Sa, vine cu harul Său şi dă
valoare suferinţei, care se transformă apoi în răbdare şi, în cele din
urmă, în biruinţă. Acolo, în ciuda vitregelor condiţii sociale, Patriarhia
Alexandriei a ţinut aprins farul Ortodoxiei prin înaintaşii Prea Ferici
tului Partenie, dintre oare ultimii doi predecesori, patriarhii Hristofor
şi Nicolae, ne-au vizitat şi au dat binecuvântarea lor credincioşilor,
mănăstirilor şi clerului Bisericii noastre. Prea Fericitul Partenie este
cel de-al III-lea patriarh,
din vremea noastră, care binecuvântează
Biserica noastră şi pe credincioşii ei.
Suntem recunoscători preabunului
Dumnezeu, Prea
Fericirea
Voastră Părinte Patriarh şi Papă Partenie că V-a dat putere şi V-a
înzestrat cu lucrarea Duhului' spre a întări în acea parte de lume Orto
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doxia, a păstra nu numai moştenirea atât de bogată a înaintaşilor Prea
Fericirii Voastre, mari teologi şi dascăli ai Ortodoxiei, dar şi personal
să Vâ aduceţi aportul teologic, aportul canonic şi aportul organizatoric
şi social la unitatea Bisericii, a Ortodoxiei, în zilele noastre. De aseme
nea, noi vă suntem recunoscători că datorită Patriarhiei Alexandriei
şi, în ultim ul timp, datorită personal Prea Fericirii Voastre, credin
cioşii din Africa au cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos. în Africa,
unde nu se cunoştea Ortodoxia, ierarhii Patriarhiei de Alexandria şi
personal Prea Fericitul Părinte Patriarh Partenie au organizat şi pa
rohii şi episcopii, cu roade foarte bogate. în această parte a lumii,
unde pătrunseseră alte credinţe, iar Ortodoxia lipsea, datorită Preâ Fe
ricitului Partenie şi Sfântului Sinod care îl înconjoară, Ortodoxia este
astăzi bine cunoscută, Patriarhia având acum acolo preoţi ortodocşi din
rândul localnicilor, preoţi slujitori şi predicatori care lucrează cu roade
foarte frumoase în adâncul Africii. Vă suntem, drept aceea, recunoscă
tori. Sunteţi urmaşul demn al Sfântului Evanghelist Marcu şi aţi făcut
din această parte a lumii arie de răspândire a Ortodoxiei noastre. Aţi
ridicat prin aceasta şi prestigiul întregii Ortodoxii.
în al doilea rând, Vă întâlnim şi în calitatea Prea Fericirii Voastre
de factor de echilibru, de teologie ortodoxă, de aport profund la întă
rirea relaţiilor dintre Ortodoxie şi celelalte Biserici din lume, prin pre
zenţa Prea Fericirii Voastre în Comitetul Executiv al Consiliului Ecu
menic al Bisericilor. Sunteţi cunoscut teologilor noştri, sunteţi cunoscut
ierarhilor noştri pentru activitatea culturală şi socială pe care aţi des
făşurat-o şi în calitate de mitropolit de Cartagina şi în cea de ierarh al
Patriarhiei din Alexandria, iar prezenţa Prea Fericirii Voastre între
membrii Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
este pentru noi, pentru ortodocşi, o chezăşie că mişcarea ecumenică,
socotită pe bună dreptate ca un dar al lui Dumnezeu, ca un dar al zi
lelor noastre, va ţine drumul cel de la început, de apropiere nu
numai în latura socială a creştinilor şi a Bisericilor, ci şi de apropiere
teologică către înfăptuirea comuniunii noastre. Ca ortodocşi avem da
toria să ajutăm această mişcare ecumenică, alcătuită, în majoritatea
membrilor ei, din reprezentanţi ai lum ii protestante, ca ea să ţină calea
tradiţiei apostolice, aşa cum s-a şi izbutit până acum, prin adoptarea
documentului BEM, care a recunoscut Tainele intrării în Biserică, după
ce a confirmat dogma Sfintei Treimi. Sunt dobândiri de mare preţ ale
mişcării ecumenice, iar prezenţa Ortodoxiei în această mişcare a făcut
tu ele să fie astăzi bunuri ale tuturor Bisericilor, deci, şi ale Bisericilor
liebuie să însemne apropierea acestei mişcări de tradiţia patristică a
Bisericii lui Hristos şi de valorile eterne ale Sfintei Evanghelii,' să
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vegheze ca această mişcare să nu apuce căi nedorite şi condamnate de
sfintele canoane ale Bisericii noastre Ortodoxe.
Iată, o grijă mare pentru noi, ortodocşii, care, în ziua aceasta a
înălţării Sfintei Cruci, trebuie să ne ridicăm, prin cruce şi prin jertfa
Mântuitorului pe cruce, la cunoaşterea luminii, să înălţăm Sfânta Orto
doxie în faţa lumii, cu valorile ei, frumuseţile eif aşa cum nu au alte
Biserici şi mai ales cum nu au numeroase secte şi grupări aberante, atât
religioase, cât şi filosofice, care au invadat în ultimul timp îndeosebi
România.
Suntem, Prea Fericite Părinte Partenie, un popor curat in credinţă,
în limbă, curat in tradiţie, curat la suflet, popor care n-a cunoscut
păcatele grele, ale Occidentului secularizat şi secularizant. De acolo ne
vin cele mai aberante idei şi practici sociale care tulbură mai ales
sufletul tineretului, slăbesc familia şi o destramă şi care întinează Orto
doxia noastră. Avem datoria ca pretutindeni să apărăm aceste valori.
Ne întristăm mulit, când auzim, şi în mişcarea ecumenică, glasuri favo
rabile unor concepţii aberente, incitatoare la imoralitate, la întreruperea
naşterii de copii, în loc să se predice frumuseţile vieţii virtuoase a tine
retului. Trebuie să fim cât mai aproape unii de alţii, nu numai în rugă
ciune, nu numai în gândire, dar şi în acţiuni comune pentru combaterea
păcatelor, viciilor şi prozelitismului. Ca şi Patriarhiile Apostolice, ca şi
Patriarhia Ecumenică, şi în general creştinătatea, Bisericile locale îşi au
şi ele problemele lor. Milioane de credincioşi ai Bisericii noastre, din
rândurile cărora fac parte credincioşii şi credincioasele aici de faţă,
aşteaptă de la noi, slujitorii siintelor altare, pilde de urmat. Noi, de
asemenea, aşteptăm să primim de la Patriarhiile Apostolice gând şi
faptă în purtarea crucii Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Să luăm
cu toţii crucea şi să-L urmăm împreună pe Mântuitorul Iisus Hristos,
iar mişcarea ecumenică, până nu va lua crucea'cu întreaga şi mântuitoarea ei semnificaţie profund teologică şi nu o va purta, aşa cum a purtat-o
Mântuitorul Hristos spre Golgota cu sudoare de sânge, nu va putea să
ajungă la rezultatele întrezărite de curajoşii ei fondatori, Patriarhul
Constantinopolului Ioachim al III-lea (1924) şi Arhiepiscopul suedez
Nathan Sodorblom (1866— 1931).
în asemenea gânduri ne găsiţi, Prea Fericirea Voastră, cu grijile
noastre, dar şi cu bucuriile noastre. Din rândul acestor bucurii face
parte şi lucrarea Duhului Sfânt de renaştere sufletească a societăţii
româneşti după cele patru decenii şi jumătate de pătimire sub dictatura
ateismului comunist. V-au întâmpinat copiii şi tinerii cu flori şi Vă vor
întâmpina pe parcursul vizitei Prea Fericirii Voastre în ţara noastră.
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Poporul nostru, liber acum, prin jertfa tinerilor în revoluţia din decem
brie 1989, gând&şte la Dumnezeu, I se închină, vine la biserică, se arată
Însetat după cuvântul lui Hristos, iar noi ne străduim să-i împlinim
dorinţele după posibilităţi.
Din toată inima noastră, a ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor care
ne înconjoară, vă rugăm să primiţi încredinţarea noastră sinceră de
preţuire, iar pasul pe care l-aţi făcut astăzi, intrând «în curţile Dom
nului» de pe pământul românesc, să înscrie încă o pagină de aur in
cronica Ortodoxiei noastre contemporane. Bine aţi sosit sănătos şi Vă
îmbrăţişăm !».
Răspunzând cuvântului de întâmpinare adresat de Prea Fcricitul
Părinte Patriarh Teoctist, Prea Fericitul Părinte Partenie a spus :
«Prea Fericite Părinte, frate în Hi'istos, Teoctist, al României, Iubit
popor al lui Dumnezeu,
«Ne bucurăm de faptul câ ne aflăm aici, într-un patriarhat nou, de
unde luăm putere. Avem istoria încărcată de figuri mari, care au trăit
la noi. După cum ştiţi, cel care a înfiinţat Biserica în Africa a fost
Sfântul Marcu. Avem patru veacuri pline de slavă, când Patriarhia
Alexandriei a construit şi a întărit Ortodoxia cu învăţături puternice.
Dar, după 641, când au năvălit arabii, acest patriarhat a scăzut ca
putere. Abia după treisprezece veacuri a început să se refacă. Azi avem
o turmă alcătuită din greci, arabi şi africani, dar toţi uniţi în jurul
Sfintei Mese a lui Hristos.
Mulţumesc fraitelui meu întru Hristos, Prea Fericitul Părinte
Teoctist şi dumneavoastră pentru călduroasa primire».
După acest schimb de mesaje cei doi patriarhi, împreună cu însoţi
torii, s-au îndreptat spre palatul patriarhal, unde oaspeţii aveau să fie
găzduiţi pe timpul şederii în România. La ieşirea din catedrală, cre
dincioşii le-au oferit flori şi le-au urat mulţi ani.
In zilele de 15, 16 şi 17 septembrie 1994, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Partenie III, în calitatea sa de co-preşedinte, a participat la
lucrările Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Vineri după amiază, împreună cu membrii Comitetului Executiv au
vizitat mănăstirea Cernica, după ce s-a făcut o oprire la Cimitirul
eroilor tineri, pentru săvârşirea rugăciunii de pomenire.
•
Duminică, 18 septembrie 1994, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Partenie, impreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu alţi
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au săvârşit
Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti. La
acest moment sfânt şi istoric a participat şi Sanctitatea Sa Părintele
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Shenuda al III-lea, Patriarh şi Papă al Bisericii Ortodoxe Copte din
Egipt, care, de asemenea, s-a aflat in România cu prilejul şedinţei
Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. In cadrul
Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, adresându-se
întregii asistenţe, a spus :
Iubiţi credincioşi,
Prea Cucernici Părinţi,
înalt Prea Sfinţiţi şi prea Sfinţiţi Părinţi,
Duminica de astăzi, prin rostul Sfântului apostol şi Evanghelist
Marcu (8, 34— 38), ne aduce aminte de una din îndatoririle noastre
creştineşti cele mai importante şi anume a.eea de a lua crucea Mântuito
rului Hristos, dacă vrem să-L urmăm pe El şi să o purtăm până la
capăt. Viaţa creştină în toată frumuseţea şi în toată bogăţia ei spiri
tuală se bazează pe jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care S-a
răstignit pe Sfânta Cruce. Prin Sfânta Cruce «a venit bucuria la toată
lumea», cântă Biserica noasttră ; prin Sfânta Cruce ne-a venit viaţa cea
veşnică.
Sfânta Cruce este, pentru creştini, mijloc de renaştere şi de înviere.
De aceea, fiecare creştin îşi poartă crucea sa, nu numai în sensul vieţii
de familie, al vieţii în societate, în sensul traiului de toate zilele, care
îşi are necazurile şi asprimile lui, dar Mântuitorul Hristos vrea să arate
semnificaţia crucii prin credinţa în El, atunci când spune : «Oricine
voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi
urmeze Mie» (Marcu 8, 34). Noi nu-L putem urma pe Mântuitorul nostru
cu vrednicie şi cu folos decât purtându-I crucea, primind adică jertfele,
suferinţele, având răbdare, ducând lupta cea dârză împotriva păcatului,
împotriva necredinţei, căci toate acestea sunt forme de purtare a crucii
Mântuitorului Iisus Hristos.
Iubiţi fraţi credincioşi,
înaintaşii noştri din acest colţ de lume s-au străduit, chiar de atunci
ele când Mântuitorul Iisus Hristos a rostit aceste cuvinte în Galileea, să
poarte crucea Domnului Hristos. Creştin din naştere, aşezat aici pe
urmele strămoşilor daco-romani, poporul nostru a luat crucea adusă
aici de Sfântul Apostol Andrei şi a purtat-o prin secole, nu numai în
aria vieţuirii lui, de-a lungul celor aproape două mii de ani de existenţă,
dar el a purtat cruce, în sensul celor arătate de Mântuitorul Hristos,
până departe de fruntariile ţării. Cu crucea la piept, cu icoana Sfân
tului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, domnitorul Ştefan
cel Mare a luptat, a biruit sau a fost învins, dar a zidit biserici. Tot
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cu crucea la piept şi în inimă şi purtând-o cu efort, domnitorul Constan
tin Brâncoveanu a răbdat până la martiraj, văzând cum, pe trunchi,
sunt tăiate capetele copilaşilor săi pentru a nu se lepăda de credinţă,
aşa cum, apoi, lui însuşi, la 1714, la praznicul Adormirii Maicii Domnu
lui, i s-a tăiat capul pentru credinţa în Domnul şi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos. Ca să nu mai spunem apoi de toţi ceilalţi domnitori, de
credincioşi, de mărturisitori, de monahi şi de monahii, de preoţi, de
toţi aceia care au purtat crucea Mântuitorului Iisus Hristos până î»
adâncurile Siberiei, unde se găsesc morminte ale fraţilor noştri români
din Basarabia şi din Bucovina ! Crucile lor strălucesc încă acolo şi ne
trimit mesajul lor pentru curaj, pentru păstrarea credinţei şi unităţii
noastre. Şi ostaşii noştri care au luptat dincolo de Transilvania, până
în Cehoslovacia şi Europa centrală, unde, de asemenea, străjuiesc crucile
pe mormintele lor şi ne vestesc de acolo biruinţa credinţei noastre pe
care ne-a sădit-o în suflete Sfântul Apostol Andrei.
Cu această cruce mergem şi astăzi în istorie, iubiţi credincioşi şi
fraţi români, cu crucea credinţei noastre, dar şi cu luminile ei, nu numai
cu suferinţe şi cu răbdare, dar şi cu raze de lumină, cu semne că Dum
nezeu ne ascultă rugăciunile şi priveşte spre noi. O asemenea lumină, o
asemenea rază s-a revărsat în decembrie 1989 în sufletele tinerilor
noştri care au murit şi şi-au dat viaţa având pe buze cântarea : «Cu noi
este Dumnezeu !» şi «Tatăl nostru».
Din această inimă bună a strămoşilor noştri, a martirilor neamului
românesc au răsărit vitejiile lor, a răsărit curajul lor şi iată, acum, în
vreme de slujire în libertate a credinţei, Biserica noastră strămoşească
este gazda unei adunări mondiale creştine. La Bucureşti, în aceste zile
se desfăşoară lucrările Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, o mişcare creştină din darul lui Dumnezeu pentru apropierea
Bisericilor şi pace în lume, o mişcare ce vrea să apropie pe creştinii
din toate colţurile pământului, o mişcare ce doreşte să ne facă părtaşi
cu toţi cei ce sunt în suferinţă, cu toţi cei ce sunt marginalizaţi sau
prinşi în capcana păcatului, o mişcare numită ecumenică la care Biserica
noastră esite cofondatoare încă din 1921, prin marii ei mitropoliţi de
atunci şi la activitatea căreia reprezentanţii Ortodoxiei româneşti au
fost prezenţi în toate structurile şi în toate comitetele ducând acolo
mesajul crucii şi al învierii neamului nostru.
în rândul înaltelor personalităţi din Comitetul Executiv al Consi
liului Ecumenic al Bisericilor, avem bucuria de a-i avea în mijlocul
nostru pe Prea Fericitul Patriarh şi Papă, Partenie al III-lea al Ale
xandriei şi a toată Africa, care poartă din vechime şi nume de papă
al Orientului, şi pe ceilalţi fruntaşi ai mişcării ecumenice şi anume
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Dr. Konrad Raiser, secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor şi Sanctitatea Sa Papa şi Patriarhul Shenuda al III-lea al Bi
sericii Copte din Egipt. Prezenţa acestor înalte personalităţi la Bucu
reşti înseamnă o mare bucurie pentru obştea românească şi creştinească
din ţara noastră. Se bucură nu numai slujitorii altarelor ortodoxe de
această prezenţă, dar se bucură şi celelalte Biserici creştine din România,
care sunt membre ale mişcării ecumenice.
Un rod binecuvântat al mişcării ecumenice este şi dialogul teologic
intre toate Bisericile şi confesiunile creştine, dar îndeosebi dialogul cu
Bisericile Ortodoxe surori precalcedoniene din Orient, reprezentate aici
prin Sanctitatea Sa Patriarhul şi Papă Shenuda al III-lea. Noi, orto
docşii, suntem cei mai apropiaţi în credinţă şi în dialogul teologic cu
Bisericile precalcedoniene, cum erau numite până acum aceste Biserici
din Orient, care au păstrait intactă dogma şi învăţătura Bisericii for
mulată de primele trei sinoade ecumenice. în decursul dialogului s-a
constatat că ele îmbrăţişează toate hotărârile celor şapte sinoade ecu
menice fiind identice cu noi în credinţă şi practica bisericească. Dum
nezeu a rânduit, ca acum, la încheierea dialogului teologic, întâistătătorii
acestor Biserici să se întâlnească aici, la Patriarhia noastră şi în această
biserică închinată Sfântului Ierarh Spiridon, care a păstorit în ţinutu
rile apropiate de slăvită Alexandrie de unde vin Prea Fericiţii noştri
oaspeţi. Suntem bucuroşi de această binecuvântare dumnezeiască şi îi
primim cu inimile deschise, cu evlavia şi cu statornicia în credinţă şi
le mărturisim şi cu acest prilej binecuvântat, că vom continua să
purtăm împreună crucea Mântuitorului Iisus Hristos, care este cea mai
mare vrednicie pe pământ. Crucea pe oare s-a jertfit Hristos este cel
mai mare dar făcut de Dumnezeu pământului, oamenilor, deoarece
prin ea a izvorât lumii mântuirea, iertarea şi învierea.
Un moment sfânt şi unic trăim în această Sfântă Duminică după
înălţarea Sfintei Cruci prin săvârşirea Liturghiei împreună cu Prea
Fericitul Patriarh şi Papă Partenie al Alexandriei, în prezenţa Sancti
tăţii Sale Patriarhul Shenuda al III-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din
Egipt. Ne aflăm aici trei Patriarhii Ortodoxe şi reprezentanţi ai mai
multor Biserici creştine din lume. Ne vom ruga pentru unitatea creş
tină, pentru încetarea războaielor şi suferinţelor din lume şi vom în
drepta un Apel către toţi cei care pot să ajute şi să determine înţele
gerea dintre oameni, frânarea nedreptăţilor, încetarea vărsărilor de
sânge şi pierderilor de vieţi omeneşti. Raţiunea sănătoasă nu mai poate
inţelege ce se petrece pe pământul acesta încât trebuie să sufere atâţia
oameni, sau să fie pierduţi zilnic, milioane de copii. O explicaţie este
aceea că omenirea s-a îndepărtat de Evanghelie. Numai nădejdea vie
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în prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos, izvorul vieţii şi al nemuririi,
poate ajuta creştinătatea, Bisericile pe noi înşine, să putem purta
crucea Sa, să putem transmite mesajul Său de iubire, să putem primi
cuvântul Său de curaj : «Nu vă temeţi !» (Matei 10, 28). «Iată, Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului» (Matei 28, 29).
In numele tuturor, al ierarhilorSfântului Sinod, al ostenitorilor
din mănăstiri, al slujitorilor catedrelor universitare şi seminariale, al
clerului şi credincioşilor, îi îmbrăţişez cu dragoste pe cei doi scumpi
fraţi în Hristos şi părinţi ai noştri, în sensul cel frumos al cuvântului,
pentru binecuvântarea cu care au păşit pe pământul nostru, adăugându-se astfel la şirul patriarhilor răsăriteni care au cercetat pe timpul
domnitorilor ţara şi neamul nostru românesc. Pentru ca această zi să
română întipărită în amintirea noastră, în numele dumneavoastră, al
tuturor, rog pe Prea Fericitul Patriarh Partenie al III-lea al Alexan
driei să primească din partea noastră semnul crucii Mântuitorului Iisus
Hristos şi insignele ortodoxe ale slujirii arhiereşti. Ou gândul că Bunul
Dumnezeu ne va ajufca, că va ajuta omenirea să se salveze, Vă rugăm.
Prea Fericite Părinte Patriarh Partenie, să primiţi, — ca mărturie a
dragostei, a respectului şi a rugăciunii noastre şi a credincioşilor, care
în aceste clipe privesc cu fior sfânt desfăşurarea Sfintei Liturghii — ,
şi icoana Sf. Ioan Botezătorul care să ducă fiilor Ortodoxiei de pe
malurile Nilului, dragostea, lumina şi sufletul românesc. Cu aceeaşi
dragoste, mă îndrept şi către Sanctitatea Sa Shenuda al III-lea rugându-1
să primească aceleaşi însemne, purtătoare ale comuniunii noastre
— două engolpioane şi Sfânta Cruce — cu nădejdea că în curând vom
putea să slujim împreună dumnezeiasca Liturghie şi să ne împărtăşim
din acelaşi Sfânt Potir. Să le purtaţi şi să liturghisiţi purtându-le
pe piept cu sănătate, cu pace şi cu m ultă dragoste pomenind în rugă
ciuni Biserica, credincioşii şi slujitorii ei.
Iubiţi credincioşi,
Ne-aţi privit astăzi împreună cu întâistătătorul Patriarhiei Apos
tolice a Alexandriei şi cu cel al Bisericii Ortodoxe Copte, având în
jurul nostru reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice, ai Patriarhiei Mos
covei, ai Bisericilor Ortodoxe din America, din Finlanda, la care s-au
.idăugat fraţii noştri membri ai Comitetului Executiv al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, aparţinători Bisericilor Protestante şi altor
confesiuni creştine. Am trăit, aşadar, o zi înălţătoare, unică în dimen
siunea ei teologică, determinată de cerinţele mişcării ecumenice. De
aceea, atât copiii şi tineretul, cât şi cei mai vârstnici, deci, noi toţi,
ne-am bucurat astăzi de un îndoit dar : să ne împletim rugăciunile
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liturgice şi să mărturisim astfel unitatea Bisericii : şi să ne bucurăm
de binecuvântarea Patriarhului Apostolic al Alexandriei Partenie al
III-lea şi a Patriarhului Şhenuda al III-lea al Bisericii Copte din Egipt.
Spuneam la început câ această întâlnire este un moment pre
vestitor de o înfăptuire dumnezeiască în Ortodoxie : comuniunea euharist'ică între Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Vcchi Orientale.
De aceea îndrept un apel călduros către membrii Comitetului Executiv
al Consiliului Ecumenic al Bisericilor ca toate preocupările, gândurile,
toate eforturile pe care le depun să slujească unitatea Bisericilor, în
sănătoşirea sufletească şi trupească apropierii Bisericilor, înţelegerii
dintre oameni, înfăptuirii păcii în lume. Omenirea are nevoie de doctor
sufletesc, mai mult decât cel trupesc. Cel care poate să vindece aceasta
este numai Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos — doctorul su
fletelor şi al trupurilor.
In numele credincioşilor şi al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, la înţelepciunea celor doi mari patriarhi şi papi ai Ortodoxiei
din Orient — Partenie al III-lea, mare teolog şi cunoscător profund al
unităţii trupului lui Hristos, şi Shenuda al III-lea din binecuvântata
Alexandrie — , să depună stăruinţă cu darul lui Dumnezeu şi să ne
invite la ospăţul cel mare şi nemuritor al bucuriei regăsirii noastre
şi a Bisericilor noastre la acelaşi Sfânt Potir. Va fi primul rod al oste
nelilor noastre şi al lucrării Duhului Sfânt al unirii celor două ramuri
apostolice ale Ortodoxiei, păstrătoare a tradiţiei vii şi creatoare, des
chizând astfel calea unităţii celorlalte Biserici surori. Să ne rugăm fier
binte Bunului Dumnezeu pentru această împlinire, pentru mântuire şi
iertarea păcatelor noastre şi pentru pacea a toată lumea.
Bucuria noastră n-a fost deplină astăzi, deoarece când noi ne-am
împărtăşit, Sanctitatea Sa Shenuda al III-lea n-a putut veni împreună
cu noi la acelaşi Altar şi împreună să ne apropiem de acelaşi Sfânt
Potir. Biserica noastră socoteşte un dar deosebit de la Dumnezeu ca
acum, când dialogul s-a încheiat, să-i putem întâmpina la Bucureşti
}3e cei doi stâlpi ai Ortodoxiei străvechi, strălucit ilustrată de Sfântul
Chirii şi Sfântul Atanasie cel mare şi de întemeietorii vieţii monahale
Sfântul Antonie şi Sfântul Pahomie. în aşteptarea acestor momente de
revărsare a Duhului Sfânt, să mulţumim cu smerenie Mântuitorului
Hristos pentru bucuria zilei de astăzi din biserica Sfântul Spiridon,
rugăm pe Prea Fericiţii noştri părinţi şi fraţi să-şi deschidă vistieria
înţelepciunii sfinte din care să ne împărtăşim şi noi şi cei ce ne
ascultă.
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Părinte

Patriarh

Partenie

«Prea Fericite Părinte Patriarh al României,
iubit frate în Hristos, Teoctist,
Prea Fericite Părinte Patriarh al Bisericii Copte, Şhenuda,
iubiţi ierarhi, cinstit cler, popor credincios al lui Hristos,
Astăzi, în această biserică unde s-a citit Evanghelia Sfântului
Evanghelist Marcu, se simte cineva foarte fericit să fie din Egipt.
Cândva am vrut sâ studiez bine evangheliile care se citesc la sărbători
şi duminici. Am vrut sa văd care sunt pericopele de la Sfântul Marcu
care se citesc în tot anul şi am constatat că ale lui sunt cele mai puţine.
Dar, deşi sunt puţine, ele se citesc la cele mai mari sărbători din
timpul anului cum ar fi Boboteaza şi alte mari praznice.
Nu ştiu să explic bine aceasta, dar ştiu un lucru, că la cele mai
mari sărbători se citesc evanghelii de la Sfântul Marcu. Nu ştiu, desigur,
ce evanghelii se vor fi citind în Biserica Ortodoxă Coptă. Sunt sigur,
însă, că tradiţia trebuie să fie aceeaşi.
Prea Fericirea Voastră,
Vom continua imediat Sfânta Liturghie. Ea este semnul unităţii
noastre. Această unitate este, de fapt, sfântă lucrare euharistică, Sfânta
Anaforă, este ceea ce noi oferim, este şi pocăinţa şi mai ales este
jertfa. Este Liturghia lui Hristos Dumnezeu. Această Liturghie se
săvârşeşte în toate părţile lumii unde există creştinătate. Nu sunt multe
Liturghii ci o singură Liturghie. Toate sunt unite în Sfânta Liturghie
care se săvârşeşte în ceruri şi care pentru prima dată s-a săvârşit la
Cina cea de Taină.
Este vorba de Sângele şi Trupul lui Hristos, care se uneşte cu
jertfa noastră în Dumnezeu.
O jertfă, o singură slujire a Crucii, o pierdere a vieţii noastre,
tocmai pentru a-L dobândi pe El, aşa cum spune Evanghelia de astăzi.
Toate acestea sunt taine mari, dar poporul trebuie să înţeleagă că în
acest moment noi ne facem una cu Hristos, una cu Sângele şi cu Trupul
Lui. Sângele Lui se faoe sângele nostru. Trupul Lui se face trup al
nostru. Trupul meu se va face una cu al dumneavoastră şi al dum
neavoastră una cu al meu, în numele lui Iisus. Aceasta este unirea cu
Hristos şi împărtăşirea cu el. Desigur, acestea nu se pot pricepe uşor,
dar atunci când iubim, când nădăjduim, reuşim să înţelegem câte ceva
din aceste taine.
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Sunt un patriarh din Egipt. Am o turmă mică. Patriarhul României
are o turmă foarte mare, are douăzeci de milioane de credincioşi orto
docşi, iar eu am aproape două sute de m ii de orbodocşi în toată Africa,
greci, arabi şi africani. Toţi însă, sunt uniţi în jurul Sfintei Mese a lui
Hristos. Sunt şi grec, iar aceasta este originea mea. Spun aceasta, pen
tru că aş vrea să ştiţi că patria mea de origine este o ţară din Balcani,
ca şi România, Bulgaria şi Serbia.
Toţi am trăit aceeaşi istorie, aceeaşi durere şi aceeaşi sclavie, adică
sclavia Imperiului otoman. Fiecare le-am trăit în locul nostru, de aceea
vă înţeleg şi mă înţelegeţi.
Sunt puţini greci aici. în România a început răscoala împotriva
turcilor şi aici au căzut primii tineri greci la 1821, luptând împotriva
turcilor.
Se ştie că atunci am dobândit libertatea noastră cu multe jertfe
şi cu multă luptă. Dumneavoastră aţi suferit ceva mai mult decât noi
şi mă refer la anii care au trecut de curând, căci nu aveaţi voie să vă
faceţi Sfânta Cruce. V-au luat bisericile. Nu puteaţi să faceţi rugăciunea
îa vedere. A sosit ceasul libertăţii şi al dreptăţii şi totdeauna în această
luptă bună, în frunte s-a aflat Biserica. Acestea vi le-a spus de altfel,'
în predica sa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Să rămâneţi
mereu aproape de Prea Fericitul, aproape de Hristos, aproape de patria
dumneavoastră, pentru că altfel viaţa nu va fi frumoasă. în felul acesta
şi popoarele între ele vor începe să se apropie încet, încet. Trebuie să
învăţăm să iubim pe toată lumea şi pe toţi oamenii fără deosebire. Să
învăţăm să iubim pe ceilalţi creştini, chiar şi pe ceilalţi de altă religie
pentru că astăzi lumea a devenit în întregime o vecinătate continuă.
Acesta se poate face în cadrul acestei unităţi a Bisericii şi a popoarelor.
Nu poate lumea să se schimbe. De aceea, şi Consiliul Ecumenic al
Bisericilor este un Consiliu al Bisericilor creştine mai întâi, dar poartă
dialog, acum, nu numai cu toţi creştinii, ci şi cu oameni de alte religii.
în rugăciunile dumneavoastră să nu-1 uitaţi pe Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, al României, poporul României, pe toţi orto
docşii şi pe toţi fraţii.
Cu aceste cuvinte, iubite frate, vă voi oferi un engolpion. Este
engolpionul Sfântului Marcu şi vă urez ca Apostolul Marcu, martir şi
slujitor al lui Iisus Hristos, să vă ţină în viaţă, să vă dea putere şi
curaj, luptă buină şi toate cele bune de la Dumnezeu.
Icoana lui Hristos s-o aveţi totdeauna lângă Prea Fericirea Voastră.
Mă adresez acum, fratelui meu în Hristos, Părintele Şhenuda.
Am terminat dialogul nostru. Vă cunosc şi dvs. mă cunoaşteţi.
Trăim în aceeaşi ţară «a Sfântului Marcu». De aceea, doresc să vă ofer
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această icoană a Sfântului Ştefan, care este primul martir al Bisericii
noastre».
Luni, 19 septembrie 1994, Prea Fericitul Părinte Partenie a par
ticipat la lucrările Comitetului Executiv, iar marţi, pe 20 septembrie,
împreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu ceilalţi membri
ai delegaţiei şi cu ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, au fost primiţi
la Palatul Cotroceni de către Preşedintele României, Dl. Ion Iliescu.
Reveniţi la Patriarhie, oaspeţii, însoţiţi de Prea Sfinţitul Episcop
Teofan Sinai.tul, au vizitat tipografia Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, luând astfel contact cu activitatea laborioasă a Bisericii Orto
doxe Române în planul tipăririi cărţilor bisericeşti.
în după amiaza aceleiaşi zile, însoţită de Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, oaspeţii au vizitat câiteva mănăstiri şi schituri din jurul
Bucureştilor.
Astfel, în jurul prânzului s-a pornit spre mănăstirea Ţigăneşti. So
borul maicilor şi surorilor în l'runte cu maica stareţă Heruvima Timaru
îşi aşteptau oaspeţii cu bucurie. în biserica mănăstirii, după Te-Deum,
maica stareţă a rostit un cuvânt de bun venit în care a adresat oaspeţi
lor urări de sănătate şi a prezentat un scurt istoric, viaţa şi activitatea
maicilor şi surorilor din această mănăstire.
Răspunzând, Prea Fericitul Părinte Patriarh Partenie a spus :
«Prea Fericirea Voastră, iubite frate Teoctist,
Aş vrea să vă mulţumesc că mi-aţi condus paşii prima dată la o
mănăstire de călugări, vorbesc de Cemica, mănăstire care este închinată
Schimbătrii la Faţă a Domnului, iar acum m-aţi adus în această mănăs
tire a Adormirii Maicii Domnului, unde se ostenesc măicuţe multe în
frunte cu stareţa Heruvima.
Acolo, la Cernica, am spus câteva cuvinte călugărilor care m-au
întâmpinat. De aceea, aşa vrea ca şi aici să-mi îngăduiţi să spun câteva
cuvinte măicuţelor.
Vin din Egipt, de acolo de unde a luat fiinţă monahismul cu An
tonie cel Mare, Pahomie cel Nou, Macarie cel Mare. Era o viaţă de oa
meni, dar care trăiau singuri, aşa cum ar trebui şi astăzi să trăim noi,
monahii. Asta înseamnă monah. Mai târziu însă ştim că a apărut şi viaţa
de chinovie. Fiecare monah însă, când se închide în chilia lui, se sfin
ţeşte sufletul lui şi împreună cu el şi lumea din jurul lui.
Sunteţi genul feminin şi faptul că aţi închinat mănăstirea Adormirii
Maicii Domnului, arată că trebuie să aveţi legătură imediată nu numai
cu Hristos, dar şi cu mama Lui. în toţi anii, această mamă, care L-a
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născut pe Fiul lui Dumnezeu, care s-o fi întrebat cineva cum va fi trăit
ea, undeva la marginea activităţii Lui ? El a predicat in Galiieea şi pre
tutindeni, iar ea stătea undeva in umbră, spre marginile vieţii şi activi
tăţii Lui. Numai o dată, ne amintim, au fost împreună, la nunta din
Cana, dar nu apare des în preajma Lui. Trebuiau să sosească ultimele
zile ale vieţii Lui şi poate că atunci ea a înţeles exact cine şi ce era
copilul ei. La Buna Vestire ne amintim că ea a răspuns lui Dumnezeu
aşa : «Iată roaba Domnului», adică in clipa aceea viaţa ei toată i-a dăruit-o lui Dumnezeu. Dar trebuie să înţelegem că atunci când a născut
Acest copil şi L-a crescut, nu cred că a înţeles în totalitate ce era Acest
copil. Trebuia să treacă ceva timp ca să înţeleagă ea bine pe cine a
născut, adică pe Fiul lui Dumnezeu. Probabil că în ultima săptămână a
vieţii Lui, pe care noi o numim astăzi săptămâna cea mare, atunci cred
că a înţeles ea bine că Fiul ei nu era doar om, ci că este Fiul lui Dum
nezeu. Aceasta mai ales că L-a văzut pe cruce şi a durut-o, şi a plâns, şi
a lăcrimat, şi a auzit şi ultimele Lui cuvinte care s-au adresat ei. li spu
nea prietenului Său Ioan : «Aceasta este mama ta». Acesta este cel mai
mare cuvânt al lui Iisus spus vreodată către mania Lui. Aşa a şi devenit
ea, adică mama apostolilor şi mai ales mama întregii lumi.
De aceea, fiecare om, fie bărbat, fie femeie, fie copil simte că se
află totdeauna cel mai aproape de Maica Domnului. Şi mai ales simţim
că şi ea ne simte pe noi ca pe copiii ei. De aceea, în această mănăstire,
în chilia dumneavoastră, a fiecăreia, când intraţi acolo, să nu uitaţi să
vă aduceţi aminte de Iisus, dar şi de Maica Domnului. Trăiţi la picioarele
Fiului lui Dumnezeu aşa cum a făcut Măria din Evanghelie. Trebuie,
însă, să vă mişcaţi puţin mai departe, adică să faceţi şi pe cele ale
Martei, căci şi ea a avut un scop al vieţii tot de Dumnezeu hotărât.
Mănăstirea dumneavoastră este un pic mai departe de lume, dar să
aveţi grijă şi dc lume. Să faceţi rugăciuni şi pentru oameni, pentru
Patriarh, căci are o misiune foarte grea. A trecut prin ani mulţi şi grei,
dar viaţa Prea Fericirii Sale se sprijină pe rugăciunile frăţiilor voastre.
Este o mare taină rugăciunea, adică să vorbeşti lui Dumnezeu, să-L rogi
şi să-L implori, să-i mărturiseşti Lui totul şi nu numai pentru tine, ci
şi pentru ceilalţi.
Acestea am venit să vi le spun şi să-mi exprim bucuria mare pe
care o am să fiu alături de dvs. Din păcate noi, azi, în Egipt, nu mai
avem mănăstiri şi nici monahii. Noi trăim din amintirea marilor monahi
ai primelor veacuri.
Mi-am trăit primii ani ai vieţii de monah în mănăstirea Sfântului
Sava din Alexandria. Este vorba de marele monah al Bisericii, Sava cel
Sfinţit. Trăiam acolo într-o chilie mică, dar cea mai mare parte a vieţii
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o trăiam în lume. Atunci când mă întorceam seara în chilia mea, făceam
o mică rugăciune, rugăciunea unui păcătos, dar rugam pe Dumnezeu
să-mi ierte toate câte greşeam în ziua aceea.
Prin urmare, să rămâneţi credincioase Fiului lui Dumnezeu şi El
vă va da Duhul Lui şi vă va călăuzi paşii şi lucrarea ca să faceţi bine
la toată lumea. Să vă rugaţi pentru cei pe care-i cunoaşteţi, căci Dum
nezeu îi cunoaşte pc toţi. Vâ rog maică stareţă Heruvima să nu mă
uitaţi în rugăciunile voastre şi nici pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, care este părintele dvs. Toţi cei din Biserică sa vă rugaţi pen
tru mine. Aceasta înseamnă Biserica, să rămânem unii lângă alţii.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă păzească totdeauna pe toţi».
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După aceea, au fost vizitate atelierele unde se ţese stofa pentru
veşmintele preoţeşti, ateliere în care lucrează cea mai mare parte a
vieţuitoarelor mănăstirii.
în trapeza mănăstirii obştea maicilor a oferit o agapă frăţească în
cinstea înalţilor oaspeţi.
După acest popas duhovnicesc, vizita a continuat la mănăstirea Căldăruşani, ctitoria marelui domnitor al Ţării Româneşti, Matei Basarab.
Întâmpinaţi de vieţuitorii mănăstirii în frunte cu părintele stareţ Lavrentie Giţă, oaspeţii au vizitat biserica mare şi muzeul care adăposteşte
o bogată colecţie de icoane, obiecte şi veşminte preoţeşti.
De la Câldăruşani, drumul a continuat la schitul Sitaru. Şi aici,
ca peste tot, oaspeţii au fost primiţi cu mare bucurie de către părinţii
şi fraţii schitului în frunte cu părintele stareţ Damian.
Părintele Gherasim a prezentat în frumoase cuvinte istoricul acestui
schit, arătând prin câte greutăţi s-a trecut până s-a ajuns la starea ac
tuală când părinţii pot să-şi desfăşoare activitatea monastică după toate
rânduielile. Nelipsindu-i de împărtăşirea cuvântului său, Prea Fericitul
Părinte Partenie a spus printre altele :
«Drumurile lui Dumnezeu nu sunt drumurile noastre şi cugetul lui
Dumnezeu nu-i cugetul nostru. Trebuie să înţelegem, că, în ciuda tu
turor greutăţilor, acest schit există. Tot cel ce are curaj pentru Dum
nezeu acela biruieşte. Toate sunt frumoase acum aici şi mai ales această
tâmplă extraordinară, care parcă te cheamă la ea şi te îndeamnă să te
închini la toate icoanele.
Acest Sf. Nicolae de aici, parcă îmi aminteşte de Sf. Nicolae al
nostru, de la Cairo. El este unul, dar în pictură apare în fel şi chip după
cugetul celui ce l-a pictat. întotdeauna, însă, rămân parcă, neschimbate
privirea, barba.

Sfântului
, Sava cel
te a vieţii

Să veniţi mereu în faţa icoanei lui, mai ales seara când e linişte
multă şi să-l rugaţi mult şi el o să vă dea alte şi alte bunătăţi. Admir
lupta dvs., răbdarea şi sudoarea. Patriarhul vă iubeşte şi este mereu

BISERICA ORTODOXĂ ROMANA

VIAŢ

alături şi vă va ajuta întotdeauna. Şi eu acolo, departe, unde voi fi, îmi
voi aminti mereu şi m ă voi ruga pentru dvs.
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Apoi, cei doi întâistătători au admirat frumoasa incinta a schitului,
după care au revenit în capitală.
Miercuri, 21 septembrie 1994, Prea Fericiţii Părinţi Patriarhi, Par
tenie al Alexandriei şi Teoctist al României au pornit într-o călătorie
mai lungă, care a cuprins mai multe eparhii din ţara noastră. Din de
legaţia care a însoţit pe cei doi Patriarhi au făcut parte : I.P.S. Irineu
de Cartagina, Î.P.S. Petru de Aocra, P.S. Teodor de Cirene, P.S. Teofan
Sinaitul, vicar patriarhal, P. Cuv. Arhim. Teofil Panait, P.C. Pr. Prof.
Constantin Coman şi P.C. Protos. Irineu Dogaru.
în dimneaţa zilei de miercuri, coloana oficială a pornit spre Curtea
de Argeş, vcchea cetate de scaun a Ţării Româneşti şi prima reşedinţă
vlădicească a ţării. Ajunşi aici, în jurul prânzului, oaspeţii au fost în
tâmpinaţi în biserica mare a mănăstirii de către P.S. Episcop Calinic al
Argeşului, de preoţi şi diaconi de la Centrul eparhial şi din eparhie, de
elevi ai Seminarului teologic şi de o mulţime de credincioşi. în acor
durile imnului patriarhal cei doi întâistătători s-au închinat la Sfânta
Masă după care au primit mesajul de bun venit din partea conducă
torului acestei eparhii, P.S. Episcop Calinic.
«Azi, când Biscrica Ortodoxă prăznuieşte pe Sf. Prooroc Iona, în
zi liniştită de toamnă şi cu soare, după o ploaie binefăcătoare, Eparhia
Argeşului are bucuria duhovnicească să întâmpine pe urmaşii în scau
nele apostolice ale Sfântului Andrei şi Sfântul Evanghelist Marcu, pe
Prea Fericitul Părinte Patriarh Partenie şi Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist. Rugăm cu smerenie şi iubire creştină pe Domnul nostru
Iisus Hristos să trimită harul Său din belşug peste lume şi întreaga Bi
serică dreptmăritoare creştină, iar pe Prea Fericirile Voastre vă rugăm
să împărtăşiţi asistenţei prezente un cuvânt şi binecuvântări patriarhale.
Bine aţi venit şi binecuvântată să vă fie drumeţia apostolică la Argeş».
Acestui cuvânt de întâmpinare a răspuns primul, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Partenie al Alexandriei:
«Cu frăţeasca binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriah
Teoctist am început astăzi vizita mea în eparhiile binecuvântate ale
României. Ne aflăm în faţa sistemului de organizare a Bisericii noastre
dintotdeauna, a Bisericii creştine, care cuprinde mitropolii şi episcopii,
adică sistemul tradiţional-sinodal al Bisericii noastre. Sufletul, centrul
şi inima Bisericii noastre este episcopia şi în jurul ei este parohia.
Aceasta este temelia vieţii Bisericii Ortodoxe. De aceea, mulţumesc lui
Dumnezeu că m-a învrednicit şi Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist că a rânduit să încep vizita mea cu Episcopia Argeşului. Mul
ţumesc fratelui Episcop Calinic, fiilor Bisericii şi elevilor seminarişti.
Aş dori cu această ocazie să vă spun câteva cuvinte, mai întâi despre
Biserica Alexandriei. Este un patriarhat apostolic care are tradiţia şi
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istoria sa. Eparhiile sale sunt organizate după sistemul sinodal. Evoluţia,
însă, este diferită. Istoria primelor trei secole ale acestui patriarhat este
o istorie dinamică, istorie apostolică şi o istorie martirică. Biserica
Alexandriei a suferit multe persecuţii, are foarte mulţi martiri şi pot
să spun că în vremea veche, numai Biserica Romei a avut mai mulţi
martiri decât Alexandria. Biserica Alexandriei este construită pe viaţa
şi sângele martirilor, pe credinţa poporului. Istoria veche, însă, odată
cu scurgerea timpului s-a schimbat în ceea ce priveşte Biserica Alexan
driei. în primele trei veacuri a avut foarte multe episcopii. Toate sceste
eparhii se aflau sub binecuvântarea Papei şi Patriarhului Alexandriei.
Sistemul era diferit, neexistând mitropoliţi şi nici arhiepiscopi. Exista
patriarhul pe de o parte şi episcopii pe de altă parte. A dat peste 150
de episcopi în primele trei veacuri şi a trăit această istorie cu părinţii
alături de patriarh şi de episcopi, cu foarte înţelepţi învăţători ai Bi
sericii. în primul rând cu prima şcoală catehetică din Alexandria. Acum
sistemul nostru de organizare esrte mult diferit şi acest lucru s-a în
tâmplat odată cu apariţia în regiunea Alexandriei a islamului. Tot Egip
tul de nord, până în Maroc, este dominat de credinţa musulmană şi
creştinii, odată cu pătrunderea musulmanilor, încep să se lupte pentru
a supravieţui.
Astăzi avem mitropolii şi puţini credincioşi, iar ei sunt răspândiţi
în toată Africa. Avem treisprezece mitropolii şi fiecare are puţini cre
dincioşi, fie greci, fie arabi, fie africani. împreună am cu mine pe mi
tropolitul Petru de Accra, care are în jurisdicţie Africa de vest şi toţi
credincioşii ortodocşi de aici. Este o eparhie misionară şi creştinii sunt
foarte puţini, chiar dacă este răspândită pe suprafaţa a zece state.
Mitropolitul Irineu de Cartagina are toată Africa de nord unde creş
h tinii nu sunt mai mult de două mii la număr. Avem puţine biserici şi
încercăm să ne luptăm ca Hristos să poată trăi în Africa. Aici, numai
|) eparhia fratelui Calinic are poate peste un milion de credincioşi într-o
ţ regiune foarte mică, în timp ce jurisdicţia mea care cuprinde toată
[ I Africa, este o întrebare dacă ajunge la 150.000 de credincioşi. Nu ştiu
|câţi preoţi arc, dar noi în toată Africa nu depăşim numărul de 100.
Aceasta este istoria contemporană a Patriarhiei Alexandriei. Vechea
istorie este foarte măreaţă cu martirii, cu episcopii şi cu numărul foarte
mare de creştini. Această istorie ne dă curaj. Ei ne binecuvântează, cu
j aceştia trăim, cu rugăciunile lor către Dumnezeu, ca Hristos cel măr|; turisit de ortodocşi să trăiască în Africa. Nu ştim care va fi evoluţia
■|următoare a situaţiei. De aceea, după ultimul război mondial am încercat
încet, încet, să desfăşurăm o activitate misionară intensă în cadrul

114

BISERICA ORTODOXA ROMANA

Africii, la africani, pentru a răspândi Ortodoxia. Astfel, astăzi, putem
să spunem că avem în jur de 100.000 de africani ortodocşi, cu 100 de
preoţi şi doi episcopi africani negri.
Trebuie să pregătim Ortodoxia africană. Poate cine ştie, Dumne
zeu rânduieşte ca ortodocşii albi să nu rămânem în acea regiune sau
dacă rămânem vom fi oricum foarte puţini. Trebuie să existe continui
tate şi singura posibilitate de a se asigura această continuitate sunt
africanii. Poate mâine, Dumnezeu ştie, va exista şi un patriarh african.
Aşa trăieşte Ortodoxia în lume. Cele mai multe din aceste lucruri le
apun în special pentru elevi, desigur, cei mari le cunosc. Aş vrea să
le spun să rămână credincioşi Ortodoxiei. Să urmărească cu dragoste
lecţiile de religie şi de spiritualitate. Să-şi facă cu grijă rugăciunea, să
citească şi să studieze. Să-şi dăruiască viaţa şi sufletul lor pentru Bi
serica Ortodoxă din România. *
Şi Ortodoxia românească îşi are istoria ei din primele secole şi de-a
lungul acestei istorii a trecyt prin multe momente dificile, şi a cunoscut
şi prezenţa Imperiului otoman cu prezenţa musulmană în acelaşi timp.
A cunoscut, desigur, şi persecuţiile sociale din partea comuniştilor şi
astăzi este o Biserică înviată, este o Biserică care progresează. Poporul
este binecredincios. Există mulţi copii care studiază teologia. Să vă daţi
viaţa pentru această Biserică şi sufletul pentru poporul binecredincios.
Să daţi multă dragoste şi să dăruiţi speranţă acestui popor, pentru cre
dinţa in Domnul nostru Iisus Hristos, iar mâine să slujiţi acest popor,
credincios Ortodoxiei, ca preoţi şi învăţători şi în momente grele şi de
bucurie. Sunteţi o temelie nouă a Bisericii Ortodoxe din România. Lu
mea se schimbă în fiecare zi şi se schimbă foarte repede. Apar duşmani
noi, neprevăzuţi, tehnologii, mişcări socialiste, mişcările noilor religii.
Credinţa ortodoxă este însă una.
Am trăit până acum cu multă luptă şi multă transpiraţie.
Doresc Prea Fericitului Părinte, frate prea iubit, a cărui luptă bună
se continuă de atâţia ani, şi doresc să se continue încă, cu eparhiile noi,
cu noile mitropolii, cu noile seminarii şi şcoli teologice, să se bucure de
progresul şi dezvoltarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române împre
ună cu episcopii, cu mitropoliţii, cu preoţii, cu elevii şi să continue lupta
pentru întărirea Bisericii aici şi să se dezvolte şi mai departe Patriarhia
României pentru ca să revină din nou la zile de slavă într-o creştină
tate ortodoxă ale cărei temelii au fost puse la Ierusalim, la Alexandria,
la Antiohia. Acolo am început. Acolo a venit Hristos şi acum am rămas
puţini acolo. De la dvs. toţi, de la Părintele Patriarh până la ultimul
elev, să nu ne uitaţi în rugăciunile dvs.
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Mulţumesc Prea Sfinţitului Calinic pentru frumoasele cuvinte şi-i
doresc In lupta sa şi-n strădaniile sale în Eparhia Argeşului să con
tinue lupta Ortodoxiei în această regiune.
Dumnezeu sâ fie cu voi toţi».
După acest emoţionant cuvânt al Prea Fericitului Părinte Parte
nie III al Alexandriei, a vorbit Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
al României, care a spus :
«Să-mi îngăduiţi ca înainte de a adăuga câte ceva la cuvintele Prea
Sfinţitului Calinic, să vă mulţumesc din toată inima pentru cuvântul
bogat pe care l-aţi adresat acestor elevi şi preoţi de la Curtea de Argeş.
Pentru că ne aflăm aici, în matca Bisericii Ortodoxe Române, oraşul
Curtea de Argeş, care adăposteşte de curând reactivata Episcopie a
Argeşului, prima organizare a Bisericii noastre la 1359, iar la sfinţirea
acestei catedrale a participat patriarhul ecumenic Teolipt, la 1517, şi cu
întâistătătorul Muntelui Athos, sa-mi îngăduiţi să legăm anii aceştia de
început ai Bisericii noastre, cu vremurile, strădaniile şi raporturile dintre
Bisericile noastre în lumea creştină de astăzi. In aceste clipe atât de
rare, ne privesc nenumăraţi ochi, ne aud nenumărate urechi, dar mai
cu seamă inimile curate ale tinerilor, alături de cler şi credincioşi, im 
primă pe fondul lor, primitor de adevăr dumnezeiesc, prezenţa şi cu
vântul nostru. Acestea vor rămâne neşterse împreună cu popasul pe
care-1 faceţi la această veche vatră a credinţei ortodoxe româneşti, care
este Episcopia Curtea de Argeş.
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Iubiţi elevi, mă adresez mai ales vouă, profesorilor şi părinţilor
prezenţi. înscrieţi în viaţa şi în inimile voastre ziua de astăzi, cu stră
lucirea ei de la Bunul Dumnezeu. înscrieţi faptul că unul dintre pa
triarhii apostolici ai Orientului calcă acum pe urmele sfinţilor noştri
inaintaşi, domnitorii români, mitropoliţii români şi sfinţii care au fost
în aceste locuri şi le-^au sfinţit şi s-au sfinţit j:e ei înşişi şi ne sfinţesc
şi pe noi cei de astăzi. Reţineţi din această sfântă împrejurare, dimen
siunea actuală a Ortodoxiei în primul rând. Bisericile Ortodoxe, între
care şi Biserica noastră strămoşească, se află prezente în lume, se află
intr-o legătură strânsă şi unitate în credinţă şi practică aflându-se
într-un permanent contact prin mijlocirea conferinţelor panortodoxe
pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod şi pentru dialogul teo
logic cu celelalte Biserici creştine.
Să reţineţi, apoi, că deşi Biserica noastră a străbătut patru decenii
şi jumătate suportând chinul înfruntării materialismului comunist mi
litant, îndreptat cu osebire împotriva tineretului şi intelectualităţii, to
tuşi Biserica Ortodoxă Română — cu puterea Duhului Sfânt __ a
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depăşit acest timp ou multe răni. dar şi cu roade duhovniceşti. Comoara
de credinţă din sufletele înaintaşilor a ajutat ca în toată această pe
rioadă întunecată, valorile veşnice ale Ortodoxiei să nu fie anulate,
şi ele au continuat să vieze în inimile credincioşilor şi să învioreze
lucrarea pastorală a slujitorilor sfintelor altare. Sunt cunoscute roadele
evlaviei fiilor Bisericii noastre, care au zidit şi au restaurat biserici şi
mănăstiri având şi o frumoasă agonisită în domeniul scrisului bisericesc.
Cum se deschid petalele florilor primăvara, la soare, astfel Biserica
noastră şi-a reînceput primăvara vieţii ei pastorale după jertfele din
decembrie 1989. Astăzi, viitorii slujitori ai altarelor se pregătesc teologic
în cele 24 de seminarii şi facultăţi de teologie. Mii de tineri şi tinere,
sute de mii de copilaşi iau cunoştinţă de viaţa Mântuitorului Hristos
şi se apropie de El. Iau cunoştinţă că Pruncul Iisus a poposit un timp
în Egipt cum scriu Profeţii. Din acest ţinut vine Prea Fericitul Partenie
al III-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi ierarhii însoţitori.
Prezenţa teologiei româneşti, ca expresie a activităţii pastorale a
preoţimii noastre, îmbracă dimensiuni mondiale în lumea creştină. în
aceste zile, la invitaţia noastră, a avut loc şedinţa Comitetului Executiv
al Consiliului Ecumenic al Bisericilor la Facultatea de teologie din
Bucureşti. Au participat reprezentanţii mai multor Biserici din lume :
conducători, episcopi, sau teologii acestora. Sesiunea acestui Comitet
Executiv a îmbrăcat şi o dimensiune liturgică. Duminică am săvârşit
Sf. Liturghie împreună cu Prea Fericitul Patriarh şi Papă Partenie şi
cu ierarhi din cele două patriarhii. Pentru prima dată ne-am aflat trei
patriarhi din familia Ortodoxiei primelor trei secole: Sanctitatea Sa
Patriarhul şi Papă Şhenuda al III-lea al Alexandriei, conducătorul
Bisericii Copte s-a rugat în strana arhierească. Participarea, prezenţa
şi rugăciunile a trei Biserici la Liturghia de duminică a arătat că sun
tem foarte aproape de momentul sfânt al unirii în credinţă. După cum
se ştie dialogul teologic dintre cele două Biserici s-a încheiat foarte
favorabil. Este un moment foarte semnificativ că Duhul Sfânt lucrează
în Bisericile noastre iar mărturia dată de noi, slujitorii lor, din faţa
Sfântului Altar se înscrie adânc în inimile credincioşilor şi în cronica
Patriarhiei Române.
în sfârşit, prilejul acesta a lărgit dialogul de la nivel teologic la
cel practic, confirmat de Biserica noastră Ortodoxă Română, căci da
torită deschiderii ei către toată creştinătatea, au fost prezenţi peste
GO de reprezentanţi ai Bisericilor creştine din lume. Inîtr-un fel tot
atât de binefăcător, dialogul a prilejuit ca, pentru a doua oară, Pa
triarhul Alexandriei să viziteze Curtea de Argeş, de data aceasta ca
Patriarh. înaintaşul Preia F ericitului' Patriarh, Patriarhul Hristofor a
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vizitat Curtea de Argeş şi aceasta biserică, însoţit atunci şi de actualul
Patriarh, Partenie al III-lea.
Biserica noastră, iubiţi părinţi şi dragi elevi, când este slujită cu
devotament, cu credincioşie, cu dragoste, ea păstrează comorile de cre
dinţă şi valorile mântuitoare împărtăşindu-le şi celorlalte Biserici din
lume. Participanţii la această sesiune a Comitetului Executiv al Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, de diferite credinţe, constituie şi un
eveniment de îmbogăţire teologică şi practică reciprocă. Ei au cules din
vrednicia credincioşilor noştri, din strădania noastră, din gândirea spi
rituală a Ortodoxiei româneşti. Ei au văzut la parohii credincioşi şi
preoţi devotaţi, la mănăstiri au aflat monahi şi monahii în vieţuire
cuvioasă, care au înfruntat, prin rugăciuni, comunismul totalitar. După
cum Sfânta Cruce înfrânge diavolul şi toate uneltirile lui, aşa rugă
ciunile credincioşilor noştri, ale călugărilor, ale călugăriţelor, ale preoţi
lor au înfrânt comunismul. Biserica noastră a ieşit triumfătoare din
această întunecată perioadă. Nu putem trece cu vederea preoţii şi călugă
rii martiri, morţi în închisori, ierarhi, credincioşi şi profesori de teologie,
care au împărtăşit aceeaşi soartă. Biserica a ieşit în lume. cu prezenţa
ei vie, cu mănăstirile împodobite ca nişte mirese, cu bisericile şi ou
toate frumuseţile ei ortodoxe, adeverindu-se şi în acest chip cuvântul
Sfântului Grigore de Nazianz că «Biserica este Hristosul după trup».
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Să ne fie spre învăţătură cu multă recunoştinţă. Să ne pregătim
şi să chibzuim cu mai multă responsabilitate chemarea noastră. Dacă
în trecut a fost foarte greu, condiţiile în oare ne aflăm nu sunt uşoare.
Libertatea s-a dobândit prin jertfă, după cum această catedrală este
şi ea rodul unei jertfe. Ideea de jertfă este valabilă în spiritualitatea
noastră. Jertfele tinerilor din decembrie, ale celor care au murit în
închisorile comuniste şi rugăciunile Bisericii au constituit un mare
fond de rezistenţă şi au pregătit prăbuşirea dictaturii. Libertatea do
bândită presupune o mare grijă, o mare îndatorire pentru noi, pentru
viitorii preoţi, j entru ierarhi, căci Dumnezeu la marea judecată ne va
întreba cum am folosit aici libertatea. In virtutea acestei realităţi, or
ganizăm în Bisericile noastre comitete, simpozioane internaţionale, in
vităm conducători de Biserici sau pe reprezentanţii acestora, fără să
mai cerem aprobarea de la cineva. Tot astfel stau lucrurile şi cu vizita
delegaţiei Patriarhiei Alexandriei, condusă de către însuşi Prea Feri
citul Patriarh şi Papă Partenie. Ne bucurăm acum de libertate. Religia
se predă în şcoala primară de stat. însă trebuie să luăm aminte cum
folosim libertatea. O folosim noi pentru zidirea şi unitatea Bisericii ?
Această libertate a înlesnit şi invazia a numeroşi predicatori, «evan-
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ghelişti», «vindecători», care sub diferite motive nefrăţeşti, nu fac alt
ceva decât să dezbine viaţa creştinilor ortodocşi. Cum deci folosim noi
libertatea aceasta sfântă dobândită prin jertfe în vederea apărării cre
dinţei, a prezenţei noastre în societate ? Să o folosim în păstrarea dis
ciplinei şi rânduielilor aşezate de Ortodoxie. Aţi auzit cum Biserica
martiră a Alexandriei a rămas martoră peste timp a acelui frumos
trecut îndepărtat- când în acea parte a lumii era atât de înfloritoare
dreapta credinţă. Dumnezeu ne-a scăpat de multe primejdii şi acum
trăim vremuri de libertate, dar vom răspunde pentru modul cum am
folosit-o. Fiecare preot, fiecare monah din mănăstire şi toţi împreună
dacă nu vom folosi libertatea pentru unitatea Bisericii, pentru respec
tarea disciplinei bisericeşti, a sfintelor canoane, vom avea de răspuns
în faţa lui Dumnezeu. Presa foloseşte tot ceea ce pricinuieşte curiozitate
spre a lovi în slujitorii Bisericii. Din nefericire, unele sunt şi adevărate.
Şi cu prilejul acesta îndrept un apel călduros către profesori şi
către viitorii preoţi, ca responsabilitatea slujirii noastre să ne că
lăuzească în fiecare zi. Ce facem, cum răscumpărăm noi jertfele libertă
ţii ? Preoţimea trebuie să fie la cea mai mare înălţime, acum, în libertate,
mai mult decât înainte, cu o mai adâncă recunoştinţă faţă de Dumnezeu.
Nu-1 mai pândeşte nimeni pe preot când intră în altar, ce face, sau
când intră în şcoală, spitale, orfelinate sau locuinţele credincioşilor.
Dar îl supraveghează Dumnezeu şi Dumnezeu este de faţă ou fiecare.
Avem încă multe neajunsuri şi slăbiciuni, părinţilor fie în lucrarea din
parohie, fie pe plan gospodăresc. Fiecare act de indisciplină răneşte
viaţa credincioşilor şi îi dezbină. Fiecare act de neascultare faţă de
episcop, de autoritatea bisericească, de nesocotire a regulilor bisericeşti,
de nesocotire a credincioşilor, fiecare se repercutează asupra trupului
lui Hristos, asupra Bisericii. Şi duşmanii Bisericii, necredincioşii, ateii,
sectanţii, de-abia aşteaptă să speculeze neajunsurile sau abaterile unor
preoţi. Responsabilitatea noastră în faţa lui Dumnezeu va fi mare dacă
nu vom folosi libertatea pentru păstrarea unităţii trupului Mântuitoru
lui Hristos, pentru a fi vrednici de jertfele pe care Ortodoxia le-a dat
în decursul veacurilor pentru credinţă.
Aţi auzit că prea Fericitul Părinte Patriarh s-a referit la impor
tanţa asupra rolului ei foarte important în Biserică.
în latura aceasta şi Biserica noastră are foarte multă nevoie de
conştiinciozitatea preoţilor, de solidaritate în iubire şi în respect, şi de
solidaritatea parohiilor în sine, solidaritatea materială a parohiilor faţă
de Episcopie. Nu este un secret şi nu spun nimic nou când afirm că
blocajul nostru economic provine din cauză că părinţii iau lumânări de
la centrul eparhial dar nu le mai achită. Avem unele avantaje potrivit
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legii monopolului cu obiectele bisericeşti. Nu-1 folosim cum trebuie şi
nu organizăm pangarele. Sunt şi preoţi care folosesc monopolul în
favoarea lor, dar în defavoarea unităţii noastre şi a solidarităţii noastre
economice. Dacă parohiile şi-ar îndeplini conştiincios
obligaţiile de
achitare la timp a materialelor luate de la Episcopie, am putea reface
situaţia noasitră economică pentru a ajuta şi activităţile filantropice.
Trebuie să ajutăm elevii, orfanii, copiii săraci. Nu trebuie să trăim
numai pentru noi. Trebuie să-i ajutăm şi pe ceilalţi. Picătură ou pică
tură se face Dunărea, care este rezultatul atâtor râuri care se varsă în
ea între care şi Oltul şi Argeşul şi este aşa de frumoasă.
Meditaţi, vă rog, părinţilor protopopi la aceste aspecte pentru a
înlătura dificultăţile financiare.
Mulţumim Prea Ferictului Părinte Patriarh pentru cuvintele pe
care le-a rostit şi mulţumim Prea Sfinţitului Episcop Calinic pentru
invitaţia făcută şi pentru primire.
în acelaşi timp se cuvine un cuvânt de preţuire pentru activitatea
desfăşurată de Prea Sfinţitul Calinic şi centrul eparhial, pentru pre
zenţa sa în această întinsă eparhie, de la munte până la Dunăre, în păr
ţile Teleormanului, fapt remarcat şi de Prea Fericitul Patriarh Partenie.
Să-l ajutaţi căci este unul dintre episcopii râvnitori ai Bisericii
noastre. A aşezat în această episcopie şcoli teologice şi de cultură de
toate gradele. Ne-a încântat corul seminariştilor prin calităţile vocale
şi măiestria execuţiei.
Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu sănătate şi succes mult
tinerilor».
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După aceste sfaturi părinteşti date celor de faţă, cei doi întâistătâtori au mers şi s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Muceniţe
Filofteia, care se află în paraclisul mănăstirii.
în după amiaza aceleiaşi zile s-a făcut o vizită la barajul Vidraru.
Aici au fost admirate realizările tehnicii româneşti pentru care cei doi
patriarhi au avut numai cuvinte de laudă. Peste noapte oaspeţii au fost
găzduiţi la reşedinţa episcopală unde s-au purtat discuţii despre viaţa
bisericească din cele două patriarhii.
Joi, 22 septembrie 1994, înainte de plecarea din Curtea de Argeş,
s-a făcut un popas la Biserica Domnească. Aici, oaspeţilor li s-au dat
explicaţii în legătură cu vechimea şi valoarea acestei vechi ctitorii ro
mâneşti, care în momentul de faţă se află într-un vast şantier de
restaurare.
După această oprire, coloana oficială s-a îndreptat spre meleaguj rile Episcopiei
Râmnicului, poposind pentru început la mănăstirea
j Horezu, veche ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, domn şi martir
[ al neamului românesc.
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In faţa bisericii aşteptau Prea Sfinţitul Episcop Gherasim împre
ună cu maicile şi surorile aşezământului
brâncovenesc. In biserica
mare, oaspeţii au fost întâmpinaţi de un sobor de preoţi de la parohiile
învecinate, în frunte cu Prea Sfinţitul Irineu Slătineanul, arhiereu-vicar
al Episcopiei Râmnicului. Erau, de asemenea, prezenţi primarul oraşu
lui Horezu, credincioşi şi elevi ai comunei Romani. După o slujbă de
mulţumire săvârşită de Prea Sfinţitul Irineu Slătineanul împreună cu
preoţii prezenţi, a luat cuvântul Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al
Râmnicului, oare a spus :
«Sfânta mănăstire Horezu trăieşte astăzi o înaltă spiritualitate prin
binecuvântarea adusă aici de Prea Fericiţii Părinţi Patriarhi şi înalţii
ierarhi. Aş putea spune că, aici se întâlneşte plenitudinea harului Sfân
tului Duh, pentru că acolo este ierarhul, acolo este Biserica. «Acolo
unde sunt adunaţi doi sau trei în numele Meu, acolo sunt şi Eu»,
spune Mântuitorul.
Prezenţa Bunului Dumnezeu este aici în toată plenitudinea.
în acelaşi timp mănăstirea Horezu trăieşte o zi istorică, pentru că
rar se întâmplă să avem atâtea înalte personalităţi bisericeşti şi mai
ales din îndepărtata Africă.
Mănăstirea Horezu, Prea Fericite Părinte Patriarh Partenie, este
ctitorie voievodală, este ctitoria Sfântului Martir Constantin Brâncovea
nu. El a zidit nu numai această biserică, ci încă alte patru biserici
mănăstireşti aşezate în punctele cardinale ale acestei mănăstiri. Aceasta
are hramul «Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena», alta are hramul «Ador
mirea Maicii Domnului», alta «Sfinţii Apostoli», alta «Sfântul Ştefan»
şi ultima ((Sfinţii Arhangheli». Acest ansamblu mănăstiresc a fost ridicat
acum trei sute de ani pe locul altei mănăstiri mai vechi şi de mult
uitată. Complexul în oare ne aflăm şi ne rugăm astăzi a fost împodobit
de Sfântul Constantin Brâncoveanu, care a înzestrat cu biserici nu nu
mai Ţara Românească ci şi Orientul Apropiat. Nici chiar Alexandria
n-a fost departe de inima lui. Pentru această dreaptă credinţă, vie şi
lucrătoare l-a împodobit Dumnezeu şi cu martirajul, nu numai al lui ci
şi al feciorilor lui.
Această sfântă mănăstire a fost m ult ajutată material dar, mai ales
a fost înzestrată cu o bogată bibliotecă. în cei aproape trei sute de ani,
călugării de aici s-au ocupat, pe lângă sfintele slujbe şi pravila mănăs
tirească şi de cultură. O serie de manuscrise şi de cărţi au fost tipărite
cu ajutorul monahilor de aici. în momentul de faţă este o mănăstire de
maici, circa 70, care ţin candela aprinsă a dreptei credinţe, a rânduie
lilor noastre bisericeşti şi este o bucurie duhovnicească nu numai pentru
ele, ci şi pentru locuitorii din împrejurimi prezenţa Prea Fericirilor
Voastre.
Pentru osteneala pe care v-aţi luat-o de a veni aici, toţi cei de aici
roagă pe Prea Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi mulţi ani şi
vă aşteptăm şi cu alt prilej.
întru mulţi ani Prea Fericirile Voastre».
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După cuvântul Prea Sfinţitului Gherasim, a vorbit Prea Fericitul
Părinte Partenie al Alexandriei, care, adresându-se întregii asistenţe,
a spus :
«Din dragostea Prea Fericitului Patriarh al dumneavoastră şi prin
prezenţa dânsului aici, împreună cu mine, vă mărturisesc bucuria că mă
aflu într-un loc sfânt al Bisericii României. Vin dintr-un alt centru sfânt
al României, podoabă a acestei ţări, din frumoasa cetate a Argeşului
care este mănăstirea Curtea de Argeş şi de la «Biserica Domnească» a
Sfântului Nicolae care păstrează până astăzi şi sper că va păstra în
veci, tradiţia bizantină a Bisericii Ortodoxe. Este motiv de laudă pentru
întreaga Ortodoxie. Nu numai pentru Ortodoxia Alexandriei, sau a Ieru
salimului sau a Antiohiei, pentru Bisericile Ortodoxe din Balcani ci
pentru toată creştinătatea. Avem în sufletele noastre şi păstrăm cu
dragoste tradiţia noastră bizantină. Este o tradiţie care a trecut dincolo
de neamuri, dincolo de specificul fiecărui neam, este tradiţia bizantină
ortodoxă. Când intrăm într-o biserică ortodoxă, zidirea ei, icoanele,
culorile, toate, în profunzimea lor, sunt bizantine. Toţi suntem în fond
bizantini, în credinţă, în luptă, în eforturile şi în ostenelile noastre, ca
să păstrăm ortodoxia noastră bizantină. Fiecare dintre noi cu istoria
lui, cu lupta lui, fiecare cu felul lui de a fi.
Noi trăim împreună cu Bisericile noastre şi toate sunt bizantine şi
ortodoxe. Astăzi, când am venit în această frumoasă biserică, care este
jertfa unui mare martir al neamului românesc nu sunt vrednic să-i
mulţumesc lui Dumnezeu. Toate acestea sunt legate de Ortodoxia
noastră, a tuturor.
Surorile de aici continuă cu rugăciunile lor, cu lucrul mâinilor lor,
cu slujbele lor tradiţia ortodoxă a sfintelor din vechime.
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Şi noi iubim această credinţă ortodoxă. Noi toţi dăm slavă lui Dum
nezeu că cei mai mulţi dintre noi am rămas credincioşi ortodoxiei.
Suntem gata să dăm tot ce avem pentru această credinţă, uneori chiar
fără să înţelegem acest lucru.
Istoria dumneavoastră este o jertfă continuă. Toţi avem şi am trăit
această istorie de jertfă. Toţi avem martirii noştri. Pentru aceasta se
cuvine să avem înainte de toate curajul, îndrăzneala poporului nostru, a
poporului lui Dumnezeu, curajul omului simplu şi smerit, a lucrătorului,
a ţăranului. Acesta a luptat de fapt întotdeauna ca să păstreze până
astăzi ceea ce noi iubim şi ceea ce credem. Toate acestea le-am întâlnit
oriunde am fost împreună, Prea Fericirea Voaistră. Le-am simţit şi le-am
iubit pe toate şi astăzi la fel cu aceşti copilaşi în faţa noastră cărora le
va veni şi lor timpul să se arate vrednici de a păstra şi a continua cre
dinţa noastră. Aţi trecut zile grele, dar astăzi toate bisericile dvs. se
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deschid. Mănăstirile sunt şi ele primitoare peste tot şi începe să se simtă
suflarea Bisericii noastre Ortodoxe.
De aceea vă mulţumesc că m-aţi purtat pe aceste locuri sfinte, pe
aceste locuri sfinţite ale Bisericii noastre, ale neamurilor noastre, sfinte
şi cuvioase în veacul veacului. Amin».
A luat apoi cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist care,
adresându-se distinşilor oaspeţi şi numeroasei asistenţe a spus :
«Aş vrea ca aici, în acest loc sfânt, să adaug din partea noastră, a
cuvioaselor maici, a credincioşilor şi a preoţilor prezenţi aici, recunoştinţa
pentru cuvintele inspirate şi pline de învăţătură adresate tuturor. In
acelaşi timp să vă mulţumesc pentru vechea prietenie pe care mi-aţi ară
tat-o personal de mulţi ani şi pentru preţuirea deosebită faţă de ierarhii
şi Biserica Ortodoxă Română. Dumnezeu a rânduit sa veniţi pentru a
doua oară în România. De data aceasta ca arhipăstor al Scaunului apos
tolic al Alexandriei, iar în anul 1958 în calitate de sfetnic al Patriarhului
Hristofor. Revedeţi, după ani şi ani, viaţa noastră bisericească şi, mai cu
seamă, această parte de ţară, Oltenia, legată de vrednicia domnitorului
Constantin Brâncoveanu, martir şi ctitor al mănăstirii Horezu şi al altora.
Am dorit să Vă prezentăm şi să cunoaşteţi rolul Ortodoxiei în
păstrarea unităţii naţionale a poporului român, slujitorii, demnitarii şi
credincioşii ei. Pentru aceasta v-am însoţit mai întâi la leagănul nostru
bisericesc, mănăstirea Curtea de Argeş, acum episcopie, aici, la această
bijuterie a arhitecturii noastre şi veţi vedea Episcopia Râmnicul Vâlcea,
păstorită odinioară şi de mitropolitul martir Antim Ivireanul. De aici
vom străbate Transilvania, unde credincioşii ortodocşi români, în ciuda
unei asupriri de o mie de ani şi a chinurilor îndurate, n-au părăsit
Ortodoxia, iar cei din Harghita şi Covasna, ne aşteaptă să participăm
duminica viitoare la întronizarea primului lor episcop.
Iubiţi credincioşi şi cuvioase maici, este foarte important ca repre
zentanţii Bisericilor să se întâlnească, să-şi împărtăşească preocupările,
să-şi cunoască valorile, să se roage şi să mărturisească împreună, în faţa
lui Dumnezeu şi a oamenilor, unitatea de credinţă şi unitatea de năzuinţă
a sfintei Ortodoxii. Acum, când întâlnirile şi dialogul sunt la ordinea
zilei, iată, noi, Biserica' Ortodoxă Română şi Patriarhia Apostolică a
Alexandriei, ne întâlnim în dragoste şi în rugăciune, aici, la ctitoria
Sfântului martir Constantin Brâncoveanu, mănăstirea Horezu. Ne-au
adunat zilele acestea nu pricini pământeşti, ci gândul de a fi de folos
lumii şi de a proclama lucrarea Duhului Sfânt.
Zilele trecute, reprezentanţii Bisericilor creştine care fac parte din
mişcarea ecumenică, au avut o întâlnire la Facultatea de teologie din
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Bucureşti la invitaţia Patriarhiei. Biserica Ortodoxă Română, pentru
prima dată în istoria ei, â adăpostit şedinţa Comitetului Executiv al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, care a chibzuit asupra celor mai
sfinte gânduri în vederea apropierii Bisericilor, a participării lor la poto
lirea focarelor de război, a ajutorării celor în nevoi şi a înfăptuirii păcii.
Prin aceste împliniri creştinii sunt pilde şi pentru apropierea în credinţă
şi înlăturarea prozelitismului.
Omenirea se află într-o grea cumpănă socială şi economică, dar mai
ales, morală. Omul îndepărtat de Dumnezeu se îndepătează şi de semenul
lui şi se află într-o singurătate care îl poartă spre egoism, lăcomie,
îngâmfare, asemenea bogatului nemilostiv din Sfânta Evanghelie. Biserica
trebuie să-i adune pe oameni spre dragostea şi lumina lui Hristos. Dumi
nica trecută, am slujit în biserica Sf. Spiridon Nou din Bucureşti, sfânta
şi dumnezeiasca Liturghie împreună cu Prea Fericirea Sa Partenie
al III-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei, Sfântă Liturghie la care a
participat şi Patriarhul Şhenuda al III-lea al Bisericii Ortodoxe Copte
din Egipt. Această Biserică, este una din cele mai vechi dintre Bisericile
pre-calcedoniene, împreună cu Biserica Armeană şi ou cea Siriană din
India, care au păstrat fondul învăţăturii şi tradiţiei consemnate de pri
mele trei sinoade ecumenice. Din cauza stării politice a timpului, acestea
n-au putut participa la şedinţele celorlalte patru sinoade ecumenice. Şi
iată câ, de atunci şi până în zilele noastre, dialogul teologic dintre aceste
Biserici s-a desfăşurat tainic, iar în ultimii ani prin comisii de teologi,
ajungându-se la rezultate foarte bune. Datorită Prea Fericitului Patriarh
Partenie al III-lea, a înţelegerii sale, a teologiei sale cu adevărat ortodoxe,
după cum aţi auzit din cuvântarea de astăzi, şi a deschiderii Patriarhului
Şhenuda din acelaşi oraş — Alexandria — t dialogul teologic a ajuns în
ajunul unirii Bisericii Copte cu Biserica Ortodoxă. Duminica trecută, în
biserica Sf. Spiridon Nou am putea spune că, am liturghisit împreună :
Prea Fericitul Patriarh şi Papă Partenie al III-lea, cu ierarhii Patriarhiei
Alexandriei şi noi, cu ierarhii Patriarhiei Române în Sfântul Altar, iar
Patriarhul Şhenuda din strana arhierească. Dumnezeu ne va ajuta ca în
curând să slujim împreună la aceeaşi Sfântă Masă şi să ne împărtăşim
din acelaşi Sfânt Potir, aşa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos şi cum
s-au rugat şi înaintaşii noştri, «ca toţi să fie una».
Iată, iubiţii mei, o primă dimensiune a prezenţei Prea Fericitului
Părinte Partenie la noi în ţară. Şi aici, la Horezu, ca şi la Sfânta Episco
pie a Argeşului, întâlnim chipurile şi numele înaintaşilor noştri sfinţi.
Deşi trăim în ţări deosebite şi vorbim limbi deosebite, totuşi credinţa şi
mărturisirea ei este una şi nedespărţită. La acest rezultat au ajuns cci
din comisia de dialog. în Egipt a predicat Sf. Evanghelist Marcu, aici, la
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noi, în ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră a predicat Sf. Apostol
Andrei. Pe bună dreptate avem aceeaşi credinţă, aceeaşi tradiţie a Sfin
ţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi, aceiaşi martiri şi învăţători. Se
cuvine, deci, ca noi să folosim moştenirea aceasta nu numai separat, în
Alexandria sau în Africa, sau numai la Constantinopol, ci să înfăptuim
comuniunea în cele sfinte pretutindeni, după cum împărtăşim bucuriile
dar şi tristeţile şi durerile. Când pe acestea din urmă le împărtăşim şi
celorlalţi fraţi, le suportăm mai uşor. Şi chiar bucuria dacă o împărţi cu
semenii, ea apare mai mare, mai profundă decât atunci când eşti singur.
De altfel, bucuria nici nu se poate trăi fără familie, fără semeni, deoa
rece numai cu ajutorul semenilor te poţi bucura deplin.
Iubiţi părinţi, starea de comuniune încă o găsim, din fericire, la noi,
prezentă în mentalitatea şi viaţa poporului nostru şi îndeosebi în aşezările
săteşti. Venind spre mănăstirea Hurezu, am văzut azi şi vom mai vedea
pe unde vom mai trece mâine, înfăţişarea satului românesc. Numai aşa
ne dăm seama de frumuseţile pe oare le oferă satul. în această lume atât
de dornică să străbată cosmosul şi să cunoască toate tainele ştiinţei, nu
se cunoaşte în schimb satul, comorile lui sufleteşti şi materiale sau
artistice. Satul este un tezaur de virtuţi. în timp ce astăzi străbăteam
şoseaua, străjuită aproape fără întrerupere de sate cu arhitectura lor
specifica colinelor subcarpatice şi cu biserici brâncoveneşti, vorbeam cu
prea Fericirea Sa în admiraţie de cele ce privirea cuprindea, dar şi
despre valorile morale ale satului românesc. în Europa şi în alte părţi
alo lumii nu se mai distinge existenţa satului. Dar că în zilele noastre,
aceste oaze de trăire creştină într-o comuniune bazată pe valorile Sfintei
Evanghelii, exprimată prin tradiţii de o rară frumuseţe, satele au ajuns
ţinta prozelitismului de tot felul. Aşa-zişii evanghelişti şi predicatori
veniţi din alte părţi, răspândind fel de fel de credinţe, săvârşesc un mare
păcat dispreţuind satul creştin de două mii de ani, străjuit de biserica în
care domneşte Mântuitorul Hristos şi mijloceşte ca ocrotitoare Maica
Domnului. După cum sfântul lăcaş exprimă mesajul mântuirii, în acelaşi
chip îl transmite fiecare credincios, fiecare familie. în fiecare familie
pruncii aduc mărturia respectării legilor dumnezeieşti şi binecuvântarea
lui Dumnezeu. Pruncii definesc familia ca instituţie de ordin divin şi
asigurarea dăinuirii neamului. Sfinţii Părinţi numesc familia «mica
Biserică», pentru că mama, tata, copiii care se roagă celebrează împreună
viaţa în cuprinderea ei pe pământ şi în cer. Ei împreună se închină
seara şi dimineaţa, la plecarea în călătorie şi când se înapoiază, suferă
împreună şi se bucură împreună. Din aceste rugăciuni se nasc aceste
minunate chipuri de îngeri, care sunt pruncii ce dau conţinut şi sens
familiei. Dacă domnitorul Constantin Brâncoveanu ar fi încălcat princi
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piile sfinte ale familiei, n-ar mai fi avut fiii martiri. Iată un model de
imagine a satului şi a familiei româneşti.
Să predicaţi credincioşilor, iubiţi părinţi, neîncetat aceste valori şi
să stăruiţi asupra sfinţeniei Tainei căsătoriei şi naşterii de fii. Prezenţa
bisericii, a preotului în sate, este foarte importantă şi pentru apărarea
credincioşilor de lupii răpitori. Un primar, un profesor sau un salariat
poate să locuiască în altă parte, deoarece după orele de serviciu nu-1
mai caută nimeni. Pe un preot, însă, în fiecare clipă îl pot chema
credincioşii. Preotul trebuie să fie aşa cum este păstorul în mijlocul
turmei. Sunteţi aici între plaiurile acestea atât de ospitaliere, într-o
zonă mioritică. Aţi văzut oare, turmă fără păstor sau vreo stână fără
baci ? Noi avem însă multe parohii unde preotul nu locuieşte în sat, în
parohie. însuşi Iisus, subliniind în faţa ucenicilor misiunea Sa în lume,
foloseşte termenul de păstor : «Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel
bun îşi pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit şi care nu este
păstor, iar oile nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge ; şi
lupul le răpeşte şi le risipeşte» (Ioan 10 , 1 1 — 12 ).
Ne-am învrednicit, iubiţi fraţi, să fim păstori de suflete. Dar se
cade a medita stăruitor asupra îndatoririi noastre faţă de credincioşii
încredinţaţi călăuzirii noastre. Suntem păstori adevăraţi, neînfricaţi de
aceşti lupi, care ajung şi prin sate sau suntem în rândul celor ce lasă
oile şi fug ? Cum ştiţi, există un mare număr de slujitori ai sfintelor
altare care locuiesc la oraşe — iar turma rămâne pradă prozelitismului.
Deşi, aceştia la hirotonie au făgăduit că vor fi şi cu locuinţa în parohie,
înapoi, deci, la parohie, la împlinirea misiunii sfinte în mijlocul bunilor
credincioşi ! Cred că veţi transmite mesajul acesta şi celorlalţi fraţi
preoţi. Trebuie să fim foarte conştienţi de responsabilitatea noastră.
Aţi auzit că Prea Fericitul Partenie nu are mulţi credincioşi şi nici
multe parohii, dar responsabilitatea Sa este tot atât de mare, şi poate
şi mai mare, păstorind credincioşi ortodocşi între musulmani.
Se cere mult zel pastoral şi misionar în parohiile noastre, atât la
If oraşe, cât şi la sate. Nu suntem prezenţi în viaţa religioasă a enoriaşilor
Jv cum ar trebui să fim. De curând am numit preoţi la penitenciare, în
1 * spitale, la orfelinate şi greu găsim preoţi cu spirit de dăruire pentru
Ijace ste misiuni. Dacă lupii îmbrăcaţi în piei de oi vor pătrunde în turma
noastră vom avea pagubă mare, iubiţii mei, şi vom răspunde cu toţii în
faţa lui Dumnezeu de aceasta. De aceea am dorit ca vizita Prea Ferici
tului Părinte Partenie să nu se desfăşoare numai în Bucureşti, ci să-l
conducem în largul Patriarhiei, la alte eparhii, pentru a vedea cre
dincioşii, preoţii şi problemele de la parohii şi mănăstiri, spre a le
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cunoaşte la faţa locului. Mulţumesc foarte mult Prea Sfinţitului Părinte
Gherasim că a făcut acest program. Alături de Prea Fericirea Sa sunt
trei ierahi care păstoresc la mari distanţe : înalt Prea Sfinţitul Teodor
în Egipt, înalt Prea Sfinţitul Irineu în Cartagina şi înalt Prea Sfinţitul
Petru la Aocra. Toţi sunt ierarhi misionari. în Egipt şi Africa ei acti
vează şi vestesc credinţa în Hristos între necreştini.
La noi, credincioşii sunt foarte aproape, organizaţi in parohie ;
preotul are la îndemână un consiliu parohial, un comitet parohial cu
care trebuie să conlucreze şi în apărarea unităţii de credinţă. Preotul
trebuie să folosească membrii comitetelor parohiale pentru cunoaşterea
şi ajutorarea bolnavilor, orfanilor, bătrânilor etc. Fiţi apoi atenţi cu
părinţii şi cu tineretul satului, apropiindu-i de frumuseţile Sfintei Evan
ghelii şi de slujbele bisericeşti. Din familiile de preoţi ar trebui să iasă
fii virtuoşi, pasionaţi ai cărţilor şi ai ştiinţei, nu supuşi petrecerilor de
noapte. Chiar dacă nu predaţi religia în şcoală, fiind altcineva profesor
de religie, intraţi totuşi, mai des, pe porţile şcolii, pentru a fi în contact
ou copiii şi cu tineretul. Acum, la început de an şcolar, nici o şcoală
nu trebuie să se deschidă fără rugăciunile şi prezenţa preotului. Nu
aşteptaţi să fiţi invitaţi. Trebuie să mergeţi în şcoală pentru că este
de datoria păstorului sufletesc să vadă cum învaţă aceşti copii. Vom fi
responsabili de viitorul lor. Avem nevoie de o misiune mai vie. în
libertate, responsabiltatea noastră este mult mai mare decât pc vremea
comunismului. Putem să mergem unde vrem şi unde este nevoie de
noi. Şi nevoie este peste tot. Dumnezeu să vă ajute şi să vă binecuvân
teze cu harul şi iubirea Sa de oameni».
După aceste frumoase cuvinte ale celor doi Patriarhi a fost vizitat
întreg complexul monahal.
încântaţi de cele văzute la mănăstirea Horezu, oaspeţii s-au îndrep
tat apoi spre mănăstirea «Dintr-un Lemn».
La această minunată vatră de rugătiune a poporului nostru, înalţii
oaspeţi au fost întâmpinaţi de soborul maicilor şi surorilor în frunte cu
maica Stareţă Emanuela Oprea. Cuvântul de bun-venit către oaspeţi a
fost rostit de către Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului, care
a spus :
«Este o mare bucurie să avem nu numai in ţara noastră, nu numai
în Patriarhia noastră, ci şi în mănăstirile noastre olteneşti, în Episcopia
Râmnicului, pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Partenie însoţit de înalt
Prea Sfinţiţii Mitropoliţi. Este pentru noi o cercetare din partea Bunului
Dumnezeu, o binecuvântare şi plinătatea harului lui Dumnezeu în
mănăstirile noastre.
De aceea mulţumim lui Dumnezeu şi Maicii Preacurate care ne-a
făcut parte de această bucurie duhovnicească şi de această plinătate a
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harului dumnezeiesc. Rugăm din partea maicii stareţe şi a cuvioaselor
maici pe Maica Domnului, pentru osteneala pe care şi-au luat Prea
Fericiţii Patriarhi şi distinşii Mitropoliţi, să-i binecuvânteze cu sănătate
şi cu mare bucurie pe care şi dânşii ne-au făcut-o nouă în această zi.
în numele soborului de aici, Prea Fericirile Voastre, vă întâmpinăm
cu tradiţionalul bine aţi venit !».
Răspunzând cuvântului Prea Sfinţitului Părinte Gherasim,
Fericitul Părinte Patriarh Partenie al III-lea, a spus :

Prea

«Prea Fericirea Voastră,
Prea Sfinţite Părinte Episcop Gherasim,
Părinţi şi diaconi,
Maică Stareţă şi Cuvioase maici,
Credincioşi care sunteţi de faţă,
Conform programului pe care l-a alcătuit Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, iubitul meu frate, continuăm drumul stabilit. Am
vizitat şi vizitez biserici din Bucureşti şi mănăstiri din România. Cred
că Dumnezeu a binecuvântat în mod deosebit România cu prezenţa
multor mănăstiri de maici şi de călugări. Părintele Patriarh are putere
de la Dumnezeu ca să conducă Biserica împreună cu Sfântul Sinod. Are
însă nevoie de rugăciunile poporului binecredincios pe care-1 păstoreşte
şi de rugăciunile clerului său, iar întâi de toate de rugăciunile monahilor.
Cred că aceasta este datoria tuturor monahilor, călugări şi călugăriţe, să
se roage ca Dumnezeu să păzcască pe Patriarh, pe Arhierei şi în gene
ral clerul Bisericii. Aceştia, împreună, lucrează pentru poporul lui
Dumnezeu. Cred că aceasta este datoria călugărilor. Mântuitorul ne
spune că acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Lui, este şi El
cu ei. Acesta cred că este fundamentul vieţii monahale. împreună sun
teţi şi vă rugaţi în această mănăstire sfântă în care trăiţi. Trebuie să
credeţi că Hristos este prezent împreună cu dvs. Numai aşa rugăciunea
dumneavoastră este o rugăciune sfinţită, numai aşa simţiţi că nu sunteţi
singuri în rugăciune, ci Fiul lui Dumnezeu este prezent cu voi şi Acesta
se roagă împreună cu voi, pentru că Hristos însuşi nu vrea să se roage
singur. El are tovărăşia în rugăciune, el îl vrea pe om lângă El. Aceasta
este taina vieţii lui Hristos pe pământ. El îl iubeşte mult pe om şi-l vrea
lângă El. Fără a-1 avea pe om lângă El, Dumnezeu este trist. El vrea
să fim cu El şi să fie cu noi. De aceea ne-a lăsat şi Sfânta Euharistie, o
rugăciune a tuturor. Toţi constituim un întreg şi rugăciunea noastră se
numeşte nu numai a celor care sunt împreună ou noi, dar şi a celor
care nu sunt cu noi. Aceasta este Sfânta Euharistie şi-n ea ne rugăm
împreună cu îngerii şi cu sfinţii Bisericii, ne rugăm împreună cu lumea
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întreagă. Sfânta Euharistie este ecumenică în sensul că toţi suntem
înlâuntrul ei. Acest lucru l-a dorit Mântuitorul Hristos. De aceea a spus
Ucenicilor Săi, la prima Euharistie, să facă şi ei ceea ce a făcut El. Să
ia toţi din aceeaşi pâine şi acelaşi vin.
Dumnezeu nu poate fără om şi în taina iconomiei lui Dumnezeu
El vrea să-L pomenim. Acest lucru îl trăiţi dumneavoastră ca monahii
în viaţa de zi cu zi. în felul acesta viaţa dumneavoastră se umple de
credinţă, de dragoste şi de mântuire. în această rugăciune comună a
dumneavoastră să pomeniţi pe cei care sunt în jurul dvs. Să vă rugaţi
pentru Patriarhul dvs., pentru Episcopul dvs., pentru preotul duhovnic
care săvârşeşte Sfânta Euharistie, pentru credincioşii care vin aici şi
pentru lumea întreagă, pentru pacea din lume şi să vă aduceţi aminte
în mod special de cei care suferă. Să vă rugaţi chiar şi pentru cei pe
care nu-i cunoaşteţi, pentru copiii din Africa, care nu au ce mânca, care
nu au apă, care nu au medicamente, pentru că noi, creştinii i-am cam
uitat şi credem că ne facem datoria atunci când le trimitem într-un
moment mai greu un pic de ajutor.
Eu iau curaj de la dvs., pentru că dacă ştiu că mă pomeniţi în
rugăciunile dvs., voi lua curaj. Vă doresc toate cele bune şi Dumnezeu
să fie cu dvs. Amin».
După aceste cuvinte pline de duh adresate celor de faţă de către
Prea Fericitul Părinte Partenie al III-lea al Alexandriei, a fost vizitată
biserica din lemn a mănăstirii, biserică de la care şi-a luat numele.
Sfârşind popasul la mănăstirea Dintr-un lemn, coloana oficială s-a
îndreptat către un alt loc de rugăciune al neamului nostru, ctitorie a
lui Matei Basarab, locul de unde cu veacuri In urmă porneau tipărituri
româneşti, mănăstirea Govora.
Maica stareţă Heruvima şi soborul măicuţelor de aici, i-au întâm 
pinat pe oaspeţi în biserică cântând imnul patriarhal. Ca şi la celelalte
mănăstiri vizitate în cursul zilei, cuvântul de bun venit a fost rostit de
către Prea Sfinţitul Episcop Gherasim, care a spus :
«Prea Sfinţiile Voastre,
«Vă aflaţi într-o mănăstire care datează din vremea când condu
cerea lumească şi cea bisericească erau într-o unitate de simţire şi de
gândire. De aceea, numele acestei mănăstiri se înscrie în istoria lite
raturii româneşti. Cât va fi ţara românească şi limba românească, nu
poate să nu se amintească de această sfântă mănăstire. Biserica în care
ne aflăm acum este construită de pe vremea Marelui şi Sfântului Brâneoveanu şi aici, pe peretele bisericii este pictat unul dintre marii
noştri ierarhi, Sfântul Antim Ivireanul. Şi el este un martir al semilunei, un martir care, după cum vedeţi, după origine nu era român,
dar a vorbit româneşte, a învăţat credinţa ortodoxă ca un român şi ca
un bizantin aşa cum aminteaţi Prea Fericirea Voastră într-una din
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cuvântări. Sfântul Antim Ivireanul care a lăsat şi o frumoasă ctitorie
în Bucureşti, rămâne în istoria bisericească, în istoria literaturii române,
în istoria vieţii noastre duhovniceşti ca unul dintre români, ca unul care
a fost ecumenic aşa cum Prea Fericitul nostru Părinte Patriarh amintea
de Congresul care s-a ţinut la Bucureşti. Aici întâlniţi pe oei doi martiri
ai semilunei.
în numele'soborului vă întâmpinăm cu tradiţionalul bine aţi venit
şi vă rugăm să vă simţiţi în mijlocul nostru ca şi într-o mănăstire a
Prea Fericirii Voastre».
A răspuns Prea Fericitul Părinte Partenie III al Alexandriei, care
a spus :
«Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist al României,
- Prea Sfinţite Părinte Gherasim, Prea Cuvioasă Maică Stareţă,
Cinstit sobor,
Am ascultat cuvântul Prea Sfinţiei Voastre despre martirii Bisericii
Voastre. Biserica noastră şi Patriarhia Alexandriei este o Biserică a
martirilor aşa cum este şi o mărturie permanentă de viaţă monahală.
Viaţa creştinilor ca şi viaţa monahilor, după apariţia islamului în 640,
a început să aibă multe obstacole şi au început din nou să apară martiri.
Biserica dvs., are martiri din vechime până în ziua de astăzi şi aţi
recunoscut şi canonizat martirii care au suferit şi în vechime şi în
timpul stăpânirii otomane, ca şi în timpurile mai noi. Dumnezeu a
îngăduit ca Biserica să fie persecutată de mulţi vrăjmaşi. Persecuţiile
sunt diferite. Şi Dvs. aţi trecut prin multe feluri de persecuţii. Aţi reuşit
insă să rămâneţi creştini ortodocşi şi aceasta constituie şi slavă pentru
Biserica României. Astăzi întâmpinaţi noi vrăjmaşi care nu ucid atât
trupul cât ucid sufletul poporului român. Unul din aceşti duşmani a
fost şi comunismul. Cred însă că timpurile acestea au trecut deja. Ne
vin însă duşmani de alt fel, aşa cum este uniaţia din partea Bisericii
Romano Catolice, a cărei istorie începe la dvs., după 1700, şi care a
reuşit să atragă mulţi dintre credincioşii Bisericii României prin violenţă
şi prozelitism continuu. Credeam că acest prozelitism avea să sfârşească
dar constatăm că el continuă chiar în zilele noastre. Sunt, apoi, aşa-zişii
creştini de modă nouă care şi ei pot să atragă creştinii noştri. De aceea,
Biserica României se luptă prin toate mijloacele să se apere în faţa
ucestor duşmani. Biserica noastră Ortodoxă nu a folosit niciodată vio
lenţa. Niciodată în istoria Bisericii noastre nu au apărut mişcări de
uniaţie. N-am avut niciodată cruciade împotriva altor credinţe, ci întot
deauna am avut credinţă şi pace. N-am dorit niciodată să facem proze
litism prin violenţă în dauna nimănui. Aceasta este lauda şi cinstea
noastră. Trebuie, însă prin orice mijloc, fără violenţă, să ajutăm pe fiii
II O.R. — 9
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Bisericii noastre să-şi păstreze credinţa. Aceasta este lucrarea Bisericii
României astăzi cu Patriarhul, cu Episcopii, cu preoţii şi cu călugării, de
a duce o luptă cinstită şi paşnică. Cred că va veni ceasul când toţi vor
înţelege că prozelitismul în loc să sporească credinţa şi unitatea, îi duce
spre destrămare. Biserica României îşi pregăteşte fiii ei care vor sluji
şcolile şi seminariile şi învăţământul religios. Toate acestea sunt sigur
că o vor ajuta să se apere împotriva uniaţiei şi a oricărei intervenţii de
dinafară. Noi acolo unde trăim avem religia musulmană în jurul nostru.
Nu pot să spun că ne persecută. Au trecut timpurile persecuţiilor, dar
au câteva elemente care sunt fanatice. Au început unele atacuri dar
cred că vor trece. încercăm, atât cât putem, prin dialog cu musulmanii,
să ne apropiem de ei şi ei să se apropie de noi. Trebuie să învăţăm şi
unii şi alţii să ne îngăduim. Cred că această tactică poate să aducă
roade.
Vreau să mă adresez maicilor şi surorilor acestei mănăstiri şi să le
spun că trebuie să ajute Biserica în lupta ei împotriva acestor vrăjmaşi
şi a uniaţiei, prin rugăciune, ca ea să iasă în final învingătoare.
România a trăit cu turcii aproape cinci sute de ani. A suportat
ocupaţia uniţilor în părţile de apus, dar poporul român în întregimea
lui a rămas credincios Bisericii Ortodoxe. Sunt sigur că vor veni zile
şi mai bune şi că oamenii vor înţelege că nu prozelitismul şi violenţa,
ci dragostea va apropia pe oameni şi va aduce pacea. De aceea, să vă
rugaţi pentru unitatea creştină şi în rugăciunile voastre să vă aduceţi
aminte şi de noi. Amin».
Părăsind mănăstirea Govora, oaspeţii s-au îndreptat către Râmnicu
Vâlcea unde aveau să fie primiţi la Episcopie de către o mare mulţime
de credincioşi, preoţi, călugări şi călugăriţe, elevi ai Seminarului teo
logic din localitate. într-o atmosferă de bucurie sufletească în catedrala
episcopală, ctitorie a Sfântului Clainic de la Cernica, cel care în veacul
trecut a păstorit aceste locuri, s-a oficiat un Te-Deum de către P.S.
Arhiereu Irineu Slătineanul înconjurat de un ales sobor de preoţi şi
diaconi. După slujbă a vorbit Prea Sfinţitul Episcop Gherasim, care a
spus :
«Prea Fericite Părinte Partenie, Papă şi Patriarh al
Prea Fericite Părinte Teoctist, Patriarh al României,
Dragi oaspeţi,
Domnule Prefect şi Domnule Primar,
Dreptmăritori creştini,

Alexandriei,

Eparhia noastră trăieşte astăzi un moment de înaltă simţire duhov
nicească prin venirea Prea Fericiţilor Părinţi Patriarhi în eparhia
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noastră. Eparhia noastră trăieşte o zi istorică pentru că Patriarhul Afri
cii a venit să binecuvânteze şi să se bucure împreună cu noi de credinţa
dreptmâritoare a credincioşilor din eparhia noastră.
Prea Fericirile Voastre,
Eparhia Râmnicului coboară ca vechime până în secolul al XlV-lea
şi are circa 550 de preoţi şi peste un milion de credincioşi. în acelaşi
timp avem aici în vederea pregătirii viitorilor clerici un seminar sub
oblăduirea Sf. Ierarh Nicolae, pentru ocuparea posturilor vacante, pro
blemă pe oare nădăjduim să o rezolvăm cât de curând.
Eparhia Râmnicului se înscrie în rândul celor oare au o importanţă
deosebită ţinând cont de vechimea ei şi de ceea ce a făcut pentru cul
tura neamului românesc. De la primele tipărituri şi până acum n-a
încetat activitatea tipografică. Aici a păstorit Sfântul Ierarh Calinic
care a ridicat această biserică în care ne aflăm.
în numele tuturor vă întâmpinăm cu urarea de bine aţi venit şi vă
rugăm să ne împărtăşiţi cuvânt de învăţătură chiar dacă timpul este
destul de înaintat. Intru mulţi şi fericiţi ani !».
După acest cuvânt al Prea Sfinţitului Episcop Gherasim a vorbit
Prea Fericitul Părinte Patriarh Partenie al III-lea, care, adresându-se
tuturor celor prezenţi a spus :
«Dumnezeu a vrut să ajung aici, şi. aceasta constituie pentru mine
o binecuvântare a lui Dumnezeu.
De o săptămână mă aflu lângă Prea Fericitul Părinte Teoctist.
Pentru noi, oamenii Bisericii, este o cinste deosebită să deţinem scaunul
episcopal al Bisericii oare este numai al lui Hristos.
Rămânem \entru totdeauna oameni simpli, ca şi ceilalţi, slujitori şi
martiri ai Bisericii. Dvs., aici, aveţi o slujire foarte mare şi aveţi de dat
mărturie în Biserica Ortodoxă a României. Este un lucru frumos şi
greu, dar eşti binecuvântat să păstoreşti peste un milion de credin
cioşi, să ai cinci sute de biserici.
Spun toate aceste lucruri pentru că sunt încredinţat că lupta dvs.
este lupta cea bună. Aţi trecut, în timpul din urmă prin zile grele sub
comunism. Mai de demult Biserica României a trecut prin momente şi
mai grele. A trăit sub jugul Imperiului otoman aproape cinci sute de
ani, şi totuşi, a supravieţuit până astăzi. Prin dvs. trăieşte Biserica
Ortodoxă Română. Astăzi sunteţi liberi, se deschid noi şcoli teologice,
puteţi să vă faceţi semnul Sfintei Cruci fără nici o temere. Puteţi să-l
propovăduiţi fără piedici pe Hristos şi toate acestea constituie marea
binecuvântare a lui Dumnezeu. Vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă
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ajute în aceasta misiune, sub conducerea Prea Fericitului Părinte Teoc
tist, care este tatăl duhovnicesc al tuturor ortodocşilor din România.
Vă mulţumesc pentru frumoasa primire pe care ne-aţi rezervat-o
şi să nu ne uitaţi în rugăciunile frăţiilor voastre. Dumnezeu să vă apere
şi să binecuvânteze Ortodoxia românească.
în continuare a vorbit Prea Fericitul Părinte Teoctist al Româ
niei, care a spus :
*Prea Fericirea Voastră, Părinte Patriarh şi Papă Partenie
al III-lea al Alexandriei,
Iubiţi oaspeţi,
Iubiţi credincioşi,
Credincioşii noştri nu se simt niciodată obosiţi la sfintele liturghii
sau alte sfinte slujbe. Ei sunt însetaţi mereu de învăţătura Bisericii
noastre, dar mai ales atunci când aceasta se propovăduieşte de către un
stâlp al Ortodoxiei universale, un patriarh apostolic, un slujitor al
Sfântului Altar, care a purtat ani de-a rândul jugul lui Hristos în con
diţii neasemuit de grele. în acest caz cuvintele Prea Fericirii Voastre
au căzut într-un pământ fertil şi el va aduce roade în sufletele tinerilor,
ale credincioşilor, preoţilor, şi în sufletele noastre, ale arhiereilor. De
câteva zile de când suntem împreună, Vă ascult cuvântările şi Vă pot
spune că la fiecare popas şi la fiecare adunare sfinţită a credincioşilor,
am senzaţia că păşiţi pe o nouă treapta a «scării lui Iacob», cu gândi
rea şi cu învăţăturile atât de frumoase şi atât de actuale.
Vă mulţumesc din toată inima în numiele tuturor şi a celor prezenţi
în această catedrală, care cu siguranţă ar dori să vă mulţumească
fiecare în parte, şi ar face-o poate, m ult mai frumos, poate mult mai
atrăgător şi mai bogat decât o fac eu. Dar folosesc această împrejurare,
ca şi pe celelalte, de altfel, să adresez în continuare un cuvânt către
preoţi, credincioşi şi viitorii slujitori ai Bisericii noastre, elevii semina
rişti din acest oraş. Acum ne ounoaşte-ţi mai bine aflându-Vă ca oas
pete la noi acasă. ,lnainte ne cunoşteaţi din întâlniri, din scris şi din
ceea ce putem reciproc să luăm cunoştinţă unii de ceilalţi. Acum însă,
iată, aţi venit între noi călăuzit, aşa cum bine aţi subliniat în cuvântul
Prea Fericirii Voastre, de Duhul Sfânt.
Aceste inim i care v-au ascultat, aici în seara aceasta, ca şi la
sfintele mânăstiri, pe care le-am vizitat sau la Bucureşti, sunt dornice
să-şi îmbogăţească cunoştinţele întrucât ei ştiu că Biserica, îndeosebi
cea ortodoxă, în urcuşul ei către înviere, întâmpină în calea ei mari
valuri de necredinţă sau de îndoiala. De aceea se întâmplă oa unii
dintre noi să ezite, să slăbească în duh, alţii ajung chiar la sfârşitul
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răbdării şi cad. Dar cei mai mulţi dintre fraţii şi slujitorii creştini ai
Ortodoxiei româneşti îşi îndreaptă în toate momentele grele din viaţă
nădejdea către Mântuitorul Hristos ca şi la Apostolul Petru, şi se izbă
vesc, se liniştesc şi continuă drumul atât de anevoios al zilelor noastre
întru apropierea de bucuria Sfinţilor şi spre biruirea răului. Iată iubiţi
părinţi şi dragi elevi, Biserica «în mişcare», ca să folosim un cuvânt
des întâlnit în adunările intercreştine contemporane. Biserica «în miş
care» vrea să tălmăcească năzuinţa că, adunându-ne împreună, rugândune împreună, descoperim lumini care să ne călăuzească spre adevărul
adus în lume de Mântuitorul Hristos. Biserica «în mişcare» este şi cău
tare teologică, este căutarea mântuirii, este căutarea desăvârşirii în
viaţa aceasta deoarece şi lumea este în aşteptarea Cuvântului dumne
zeiesc de unitate. Ceea ce trăiţi dumneavoastră în aceste clipe în cate
drala Sfintei Episcopii a Râmnicului Vâlcea este imaginea acestei Bise
rici, în urcuşul spre mântuire.
Biserica strămoşească a neamului nostru, din mila lui Dumnezeu,
se află mereu în starea de a-L avea pe Domnul Hristos la cârma ei. El
s-a aflat şi în anii cei mai grei de dinainte de 1989, ca şi acum, şi parcă
cu mai multă dragoste, cu mai multă milostivire în mijlocul nostru, al
preoţilor, al credincioşilor şi al mănăstirilor, încurajându-ne, privindu-ne, îndemnându-ne să nu ne simţim osteniţi, ci să mergem mai
departe. Iată, deci, Biserica noastră cu slujitorii şi credincioşii ei călă
uziţi de Duhul Sfânt şi de Tradiţia Apostolică. împreună cu Patriarhia
Alexandriei, Biserica noastră face paşi către împlinirea misiunii ei, şi
nu singură deci, ci împreună cu celelalte Biserici, în duhul dragostei şi
al smereniei. De o săptămână şi mai bine suntem gazdele creştinătăţii
din întreaga lume.
Pentru prima dată în istoria Bisericii Ortodoxe Române, Comitetul
executiv al Cosiliului Ecumenic al Bisericilor, la a cărui fondare Bise
rica noastră a luat parte, s-a aflat la Bucureşti, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Partenie al III-lea, fiind unul dintre preşedinţii acestui for
creştin. Alături de noi am avut pe Sanctitatea Sa, Patriarh şi Papă
Şhenuda al III-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt şi alte perso
nalităţi ale mişcării ecumenice. Cei doi patriarhi au devenit astfel, oas|3eţii Bisericii nostre strămoşeşti. Duminica trecută am liturghisit în
biserica Sfântul Spiridon Nou din Bcureşti împreună cu Prea Fericitul
Partiarh Partenie al III-lea la Sfântul Altar, iar în strana arhierească
a participat şi s-a rugat împreună cu noi Sanctitatea Sa Papă şi Patri
arh Şhenuda al III-lea.
în felul acesta, s-a realizat participarea noastră, a celor trei Patri
arhi la rugăciune şi la Sfânta Liturghie, un pas foarte important către
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comuniunea noastră euharistică, spre încoronarea dialogului teologic
dintre Biserica Ortodoxă şi cea Coptă, dialog încheiat în favoarea unirii
celor două Biserici. Fiecare Biserică în parte urmează să se pronunţe asupra
acestui document de unitate şi de recunoaştere reciprocă, de regăsire
după o mie cinci sute de ani a celor două ramuri ale Ortodoxiei Răsă
ritene, Biserica Ortodoxă de rit bizantin şi Biserica Coptă, împreună cu
Bisericile Ortodoxe Abisiniană, Armeană şi din India. Dumnezeu ne va
ajuta să ajungem înaintea dialogului cu celelalte Biserici, la «unirea cre
dinţei* şi împărtăşirea Duhului Sfânt» şi la rezultatele pentru care s-au
rugat generaţiile de dinaintea noastră. Dumnezeu a rânduit, iarăşi, ca
acest început şi această pecetluire a dialogului care s-a desfăşurat între
Bisericile noastre să aibă loc la Bucureşti în cadrul Sfintei Liturghii,
împreună am şi semnat un apel pentru pace şi înţelegere în lume.
Un prim rezultat, aşadar, al acestui dialog a fost această Sfântă
Liturghie şi cuvântul fiecărui Patriarh rostit credincioşilor de pe soleea
bisericii Sfântul Spiridon Nou. Biserica noastră se află, deci, iubiţii mei,
pe un drum de slujire a toată Ortodoxia şi a unităţii creştinătăţii în
dimensiunile teologice cele mai actuale şi mai arzătoare. Ea se află apoi
în shijba credincioşilor, în slujba preoţilor, a monahilor, a tuturor celor
ce ne-aţi întâmpinat aici şi a celor ce ne vor întâmpina mai departe.
Aflându-ne cu toţii la datoria noastră, în slujirea în Hristos, în slujirea
credincioşilor, ne vom învrednici şi de dreapta răsplătire a Sa. Se înţelege
de la sine că mult folps aduc Bisericii întâlnirile dintre credincioşi, pro
fesori sau preoţi, dar mai ales întâlnirile dintre conducătorii Bisericilor.
Vizita noastră nu se încheie aici, la Sfânta Episcopie a Râmnicului, ci ea
continuă mai departe. Ne îndreptăm acum spre oraşul Miercurea Ciuc, la
instalarea primului episcop al Harghitei şi Covasnei, noua şi cea mai
recentă Episcopie înfiinţată de Sfântul Sinod şi de Adunarea Naţională
Bisericească şi pentru care măritul colegiu electoral bisericesc, a ales
ca prim episcop al acestei zone româneşti pe Prea Cuviosul Arhiman
drit Ioan Selejan, superiorul Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim.
Dumnezeu a rânduit ca la un asemenea moment unic să nu fim numai
noi, ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, ci să fie şi Biserica Soră a
Alexandriei, prin arhipăstorul ei, Prea Fericitul Patriarh şi Papă Par
tenie al III-lea.
Pare că revine în actualitate secolul al XVII-lea, când patriarhii
apostolici ai Orientului şi alţi cărturari şi învăţaţi se aflau în preajma
domnitorilor români. Sensul acestui pelerinaj a fost tocmai acesta, ca
prima noastră întâlnire să fie la Episcopia Curtea de Argeş, la matca
Bisericii noastre Ortodoxe Române, acolo unde la 1359 a fost instalat
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j-rimul ierarh ortodox, Iacint de Vicina, şi acolo unde la 1517 Patriarhul
Teoctist al Constantinopolului a sfinţit biserica mănăstirii Curtea de
Argeş. Rândul trecut, când am fost aici, îl însoţeam pe Sanctitatea Sa
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, tot cu un
scop deosebit de mare. Acum, cu Prea Fericitul Patriarh al Alexan
driei ne îndreptăm către ţinuturile străbune din Harghita şi Covasna,
către oraşul Miercurea Cine, unde s-a rânduit a fi reşedinţa episcopiei.
Arcul acesta de timp şi spaţiu, de gândire şi de viaţă filocalică orto
doxă şi românească din vechime, tradiţia aceasta vie pe care noi o
păstrăm şi ou darul lui Dumnezeu îi dăm viaţă, ne-a adus în bucuria
duhovnicească de a participa la aprinderea candelei noului tron epis
copal, împreună acolo cu patriarhul apostolic al Alexandriei. Acolo,
deci, în miezul pământului românesc Harghita şi Covasna, unde nume
roase biserici şi şcoli de odinioară au dispărut sau au fost distruse iar
limba părintească îndrăgită şi chiar interzisă. Acolo ne îndreptăm acum !
Situaţia foarte grea a preoţilor şi credincioşilor de a nu avea arhipăstor
duhovnicesc alături şi împreună cu ei, cererea stăruitoare adresată Sfân
tului Sinod oare a aflat-o îndreptăţită şi, astfel, a înfiinţat această epis
copie. Ortodoxia a purtat, ca şi Mântuitorul, Crucea de-a lungul seco
lelor. Puţine momente din istorie au însemnat favoruri materiale pentru
Ortodoxie. Ortodoxia şi adevărata ei teologie este suferinţa aducătoare
de mântuire, de bucurie, este viaţa cea în Duh a Sfinţilor Părinţi. Cru
cea este izvor de
sfinţenie şi de bucurie. în acest înţeles, Biserica
noastră a dat nenumărate jertfe în Transilvania, ca şi aici, pe Sfântul
Ierarh Antim Ivireanul, pe domnitorul martir Constantin Brâncoveanu
împreună cu fiii săi. Pagini de sfinţenie înduioşătoare şi pilduitoare !
Să aveţi grijă, dragi părinţi, de copiii neamului nostru românesc.
Să-i chemaţi şi să-i apropiaţi cum îi chema şi apropia Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. Să nu zăboviţi a fi prezenţi în şcoală, în orfeli
nate, în a încuraja părinţii să-şi dea copiii la şcoală. Este cea mai mare
pagubă pentru un neam, când pruncii lui, florile şi viitorul lui, rămân
:n întunericul neştiinţei de carte. Orice jertfă trebuie făcută ca aceşti
copii să nu rămână în întunericul neştiinţei. Vorbind despre aceste în
datoriri, se înţelege că religia trebuie să fie pe primul plan, pentru că
Ortodoxia are de apărat adevărurile ei împotriva celor ce nu o cunosc şi îi
dezbină credincioşii. Dacă în România suntem mulţi credincioşi ortodocşi
iar în Egipt sunt puţini, aşa cum ne-a arătat Prea Fericitul Patriarh şi Papă
Partenie al III-lea, de aici rezultă şi adevărul că avem şi multe pro
bleme de rezolvat pentru păstrarea unităţii de credinţă.
Este adevărat că ne bucurăm de libertate dar pentru a culege roa
dele acestei libertăţi ne trebuie eforturi. Faţă de trecut, un rod al
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libertăţii este prezenţa noastră aici şi prezenţa de duminică la întronizarea noului episcop. Dar trebuie să luăm aminte că libertatea se
plăteşte scump când nu este folosită cum se cuvine. Libertatea, înaintea
lui Dumnezeu, este împlinirea voii Sale depline, în mod sacrificator
ca la altar, ca la Sfânta Liturghie. în acest chip ne îndeamnă şi Sfântul
Apostol Pavel : «Staţi, deci, tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut
liberi şi să nu vă pierdeţi iarăşi în jugul robiei» (Gal. 5, 1». Dacă sub
comunism se motiva, invocându-se îngrădirile politice, că se cerea să
vârşirea slujbei mai de dimineaţă, pentru a ieşi la muncă sau nu se
j.utea restaura sau reface sfântul lăcaş că nu era voie, acum pretextele
nu pot fi decât spre osânda noastră. Nu putem spune că suntem liberi
de la slujirea noastră, de la îndatorirea slujirii la altar. Nu putem pune
mai prejos Biserica şi cerinţele ei, credincioşii ei faţă de interesele
proprii. Sfânul Apostol Petru scria în acest sens : «Trăiţi ca oameni
liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al ră
utăţii» (I Petru 2,16).
Nu putem fi liberi de la slujirea altarului sub motivul odihnei. Nu
suntem liberi în sensul acesta. Suntem liberi pentru Hristos şi, pentru
folosirea acestei libertăţi, vom da seama în faţa nemitamicului Judecă
tor. Libertatea de care ne bucurăm ne îndatorează să o folosim în pas
tor aţie: de a ţine biserica deschisă, de a locui preotul în parohie, de a
organiza în parohie asistenţa săracilor, bătrânilor, a bolnavilor, de a
sluji f.e Hristos şi Biserica Sa. Numai cu prezenţa şi activitatea sa, pre
otul poate stăvili invadarea curentelor sectare. Acestea sunt cu adevărat
roadele libertăţii dată de Dumnezeu, ca harul primit la hirotonie să
strălucească în noi. Trebuie, cinstiţi părinţi, să reînviorăm misiunea
noastră, să-i dăm lui Hristos tot ce avem mai bun şi să nu răpim nimic
din ceea ce se cuvine să dăm Bisericii. Avem încă multe neîmpliniri.
După cum lumina luminează în întuneric, tot aşa şi preotul să lumi
neze inimile credincioşilor. Dacă el nu locuieşte
în iparohie, atunci
cum va putea lumina şi sfinţi parohia ? Întunericul nu este numai cel
care-1 vedem noi, ci întunericul este şi în străfundul inimilor credincio
şilor.
Nu este de înţeles ca într-o parohie să se construiască o casă de
adunare sectantă chiar lângă biserică ; să se organizeze adunări antiortodoxe, anticreştine, fără ca preotul să facă ceva. Trebuie să contri
buim la formarea tinerilor preoţi în acest duh de jertfă, în duh de dă
ri ii re lui Hristos şi credincioşilor.
Folosesc şi acest prilej să adresez tinerilor seminarişti un cuvânt,
spre a le spune că fără rugăciune nu se va putea ajunge după chipul
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slujirii Mântuitorului, după chipul slujitorului zugrăvit de Sfântul Grigore de Nissa. Fără studii aprofundate, fără o viaţă interioară de cre
dinţă, de bunătate, de deschidere, de iubire, un preot nu se poate
afirma ca atare. Preotul care se preocupă mai mult de ale sale decât
d£ cerinţele enoriaşilor, acela păgubeşte Biserica şi aceasta este foarte
dureros. El nu mai este lumina lumii şi sarea pământului. Dragi elevi,
faceţi din viaţa şi timpul vostru podoabe ale sufletului spre a vă mo
dela personalitatea în stare să vă împliniţi chemarea sfântă de slujitori
ai Bisericii.
Cele ce vi le-am înfăţişat sunt venite din câmpul mare, din viaţa
milioanelor de credinicoşi care.se frământă, care ne scriu, care se roagă
pentru binele Bisericii. Ei poartă rănile pricinuite uneori de cătrc unii
slujitori ai Bisericii, care se îndepărtează de misiunea lor odată cu
acest val de secularizare în care a intrat lumea. Meditaţi, gândiţi şi
cercetaţi atât lipsurile, cât şi posibilităţile de îmbunătăţire a regula
mentului de funcţionare a forurilor parohiale. Ne vor folosi mult
sugestiile care vin de la preoţi cu experienţă. Noi suntem coresponsabili
în Biserică şi împreună trebuie să slujim pe Mântuitorul Iisus Hristos.
Am abordat aceste aspecte frăţeşti, cunoscând că aici, la Râmnicu
Vâlcea, se află o preoţime cu viaţă duhovnicească deosebită. Iată,
oaspeţii noştri admiră evlavia credincioşilor. Eu nu am cuvintc şi nu
voi avea să preţuiesc evlavia credincioşilor noştri pe care i-am cunoscut
de-a lungul slujirii ou care m-a învrednicit Dumnezeu. Avem credincioşi
atât de buni, atât de jertfelnici pentru credinţă. Se cuvine să fim la
înălţimea lor. Nădăjduiesc că întâlnirile acestea, ca şi întâlnirea din
seara aceasta, să fie de folos Bisericii noastre. La invitaţia credincioşilor
şi preoţilor, voi merge luna viitoare în Ungaria să sfinţesc două bise
rici. Aceeaşi sete se remarcă peste tot din partea credincioşilor noştri
aflaţi departe de ţară. Sfântul Sinod a organizat, tot la cererea credin
cioşilor, o mitropolie în Germania, sub păstoria înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Serafim.
Să mulţumim în primul rând lui Dumnezeu pentru toate. A Lui
este puterea, al Lui este harul cel dumnezeiesc pe care ni-1 dăruieşte şi
nouă, deşi suntem nevrednici. Siliţi-vă şi frăţiile voastre, şi credincioşii
noştri care ne ascultă, să fiţi exemple. Cu multă dragoste şi preţuire am
luat cunoştinţă şi de data aceasta de cele ce Prea Sfinţitul Episcop
Gherasim a împlinit în această eparhie. Mă bucur că râvna şi grija pe
care le-a avut au făcut ca Seminarul teologic să funcţioneze în condiţii
din ce în ce mai bune. Toţi cei care au contribuit şi şi-au arălat bună
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voinţa se vor bucura totdeauna de recunoştinţa, de dragostea şi pre
ţuirea noastră. Şi mai departe, Prea Sfinţite Părinte, să stăm de veghe
la slujirea «corăbiei» Mântuitorului Iisus Hristos, a cărui milostivire şi
a cărui iubire se revarsă asupra noastră când alergăm la el şi la bineplăcutul Său ierarh, Sfântul Nicolae, ocrotitorul acestei episcopii. Bine
v-am găsit şi să trăiţi mulţi ani lucrând în ogorul Bisericii noastre stră
moşeşti. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu harul şi milostivirea
Sa ! Amin».
A doua zi, vineri 23 sept. 1994 coloana oficială, îndreptându-se
spre Transilvania, pe valea Oltului, a făcut un popas duhovnicesc la
sfânta mănăstire Cozia, ctitoria evlaviosului domn al Ţării Româneşti,
Mircea cel Bătrân. Aici, oaspeţii au fost întâmpinaţi de obştea părinţilor
şi fraţilor, în frunte cu părintele stareţ, P.C. Arhim. Gamaliil Vaida,
care în scurte cuvinte a prezntat istoricul acestei mănăstiri. După aceea,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Partenie al Alexandriei a adresat un
cuvânt de suflet părinţilor şi fraţilor, spunând :
«Este foarte important pentru cineva să străbată valea acestui frumos
râu şi să viziteze ţara dvs.
Mai mult decât atât, este faptul să fii binecuvântat de Dumnezeu
ca paşii să-ţi calce în această veche mănăstire, Cozia. Şase sute de ani
de viaţă este într-adevăr un mare dar de la Dumnezeu. Frumoasa pic
tură bisericească te duce cu gândul la părinţii neamului românesc. Ne-a
învrednicit Dumnezeu să ajungem astăzi «la picioarele» stareţului
Gamailiil. Mă bucur că am fost adus aici, alături de dvs., de către prea
iubitul meu frate, Patriarhul Teoctist. Popoarele trăiesc cu istoria lor
şi istoria nu se uită. Ea este de fapt puterea sufletului nostru. Fără
aceasta devenim săraci. Numai moştenirea spirituală este aceea care
ţine poporul viu, ceea ce noi în Biserică numim Ortodoxie. Este un dar
de la Dumnezeu în sufletul şi în inima omului. Această Ortodoxie
biruieşte patimile, timpul şi toţi cei care au trecut pe aici se unesc cu
noi. Mulţumim lui Dumnezeu că a dăruit Bisericii Sale aceste mănăstiri
din România. Aceste mănăstiri au născut călugării şi călugăriţele care
au rol hotărâtor în continuarea tradiţiei Bisericii şi a credinţei noastre.
Fie ca bunul Dumnezeu să vă întărească în acest drum, pentru că este
mult mai greu să păstreze tradiţia decât s-o creezi. Viaţa tradiţiei
noastre merge înainte în ciuda slăbiciunilor noastre, a greşelilor noastre,
a păcatelor noastre. Dumnezeu ne iubeşte şi ne iartă şi ne învredni
ceşte să ne închinăm aici în mănăstirea Maicii Domnului. Vă mulţumesc
foarte mult».
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In continuare a vorbit Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist care
a spus :
«Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi Părinţi,
Este o zi mare pentru mănăstirea aceasta, nu pentru că părintele
Gămăliei a auzit că Patriarhul Apostolic vine la picioarele sale, dar
într-un fel, Prea Fericite, toţi şunt un fel de Gămăliei.
Mănăstirea aceasta a fost într-o stare jalnică nu cu mulţi ani îna
inte. Părintele Gămăliei este ucenicul unui alt mare avă al nostru de
aici, coleg cu mine de seminar, părintele Ghermano, care se bucură
acum. Datorită răbdării şi stăruinţei acestui părinte, mic de statură,
în care la început călugării şi credincioşii nu aveau încredere, s-au făcut
toate. Episcopul care l-a pus stareţ era un om înalt şi l-a luat de mână
şi l-a prezentat zicând : «Nu vă uitaţi că este mic, căci este vânjos şi
lucrează bine». Iată că de atunci au trecut 35 de ani. în timpul lui
s-au făcut foarte multe lucrări de restaurare, cu ajutorul Bisericii, dar
mai ales, cu osteneala fraţilor şi a părinţilor de aici. Acestea ce s-au
făcut sunt lucrări de mare valoare, în special restaurarea picturii din
secolul al XlV-lea. Ctitorii de aici sunt urmaşii înteimeietorilor de ţară
din neamul Basarabilor. Aşa cum se vede şi din pictura de aici, toţi
domnitorii români oferă viaţa şi munca lor, Maicii Domnului. Şi pe
Ştefan cel Mare şi Sfânt, îl găsim în genunchi cu Evanghelia în faţa
Maicii Domnului. La fel şi credincioşii noştri le urmează pilda şi dă
ruiesc toată viaţa lor lui Dumnezeu.
Dorim să aveţi de aici o amintire plăcută şi vă rugăm să însemnaţi
un cuvânt de mângâiere şi în Sf. Evanghelie, care să constituie pentru
mai târziu un semn al trecerii Prea Fericirii Voastre pe aici».
După ce s-a vizitat şi incinta mănăstirii oaspeţii s-au îndreptat spre
alte plaiuri româneşti, Transilvania. Străbătând frumoasa vale a Oltu
lui, primul popas s-a făcut în cetatea unirii şi reîntregirii neamului
românesc, Alba Iulia, care îmbrăcase haine de sărbătoare. în faţa cate
dralei «Reîntregirii», se afla o mare mulţime de preoţi, călugări, elevi,
studenţi şi credincioşi care în frunte cu episcopul de Alba Iulia, Prea
Sfinţitul Andrei, aştepta sosirea celor doi întâiistătători de Biserici. în
sunetele clopotelor catedralei reîntregirii neamului şi în acordul imnu
lui patriarhal, odată sosiţi, cei doi Patriarhi au fost conduşi în catedrală
unde s-a oficiat un Te Deum de către un sobor de preoţi şi diaconi,
sub conducerea Prea Sfinţitului Episcop Andrei, care după aceea, adresându-se înalţilor oaspeţi şi tuturor celor prezenţi în catedrală, a spus :
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«In această zi, foarte importantă pentru noi, credincioşii ortodocşi
din Alba Iulia, îi întâmpinăm pe onoraţii oaspeţi cu cuvintele psalmistului «Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu
este Domnul şi ni s-a arătat nouă !».
Acest popas pe care Sanctitatea Voastră îl faceţi, împreună cu Prea
Fericitul Părintele nostru Patriarh Teoctist, în Alba Iulia are însem
nătatea lui. Dacă, mai întâi, aţi văzut capitala ţării noastre, acolo unde
se chivernisesc problemele politice şi sociale ale neamului, iată că de
data aceasta sunteţi în capitala spirituală a României, pentru că acest
oraş are în istoria noastră zbuciumată o%importanţă aparte.
Dar el are o importanţă deosebită nu numai în istoria noastră na
ţională, ci şi în istoria noastră religioasă, fiind cel mai important loc
din Transilvania. Chiar această catedrală ridicată pe locul alteia mai
vechi, este purtătoare de simbol.' Este simbolul nostru de credinţă şi
al unităţii noastre naţionale. Dacă biserica de dinainte, ca şi alte biserici
şi mănăstiri, a fost dărâmată şi risipită, credinţa în Dumnezeu şi dra
gostea faţă de neam au biruit şi nădăjduim că Dumnezeu aşa cum ne-a
purtat de grijă în istorie, ne va purta de grijă şi mai departe.
Aţi venit de acolo, unde creştinismul are adânci rădăcini, din patria
Patericului. Noi toţi nădăjduim ca, prin nevoinţe, să ne apropiem de
Dumnezeu. Literatura religioasă ce ne vine din anticul Egipt creştin
ne este dragă şi nouă românilor. Aici ne aflăm într-un loc unde pulsează
o puternică spiritualitate creştinească şi românească. De aceea, vom
asculta cu drag şi bucurie cuvântul pe care Prea Fericirea Voastră şi
Prea Fericitul Părintele nostru Teoctist ni-1 veţi spune şi vă rugăm să
binecuvântaţi poporul care v-a primit cu drag şi să ne purtaţi în rugă
ciunile Prea Fericirilor Voastre, pentru că în aceste vremuri, în care
lucrurile se reaşează este nevoie de unitate în credinţă, de unitate
ortodoxă, de curaj. Toate acestea ne vor ajuta să depăşim toate greu
tăţile cu care ne confruntăm într-o trecătoare şi vremelnică viaţă. Bine
aţi venit în Alba Iulia, capitala de suflet a românilor !».
După aceste cuvinte de aleasă simţire creştinească şi românească
rostite de Prea Sfinţitul Episcop Andrei, a vorbit Prea Fericitul Părinte
Partenie al III-lea, Patriarh şi Papă al Alexandriei şi al întregii Africi,
care a spus :
«Prea Fericite, iubit frate, Patriarh al României, Teoctist,
Prea Sfinţite Episcop al acestei cetăţi, Alba Iulia, Părinte Andrei,
Prea iubiţi fraţi arhierei,
Prea cinstiţi preoţi şi diaconi,
Iubit popor al lui Dumnezeu,
Vin, aşa cum a spus şi prea iubitul frate, Prea Sfinţitul Episcop
Andrei, din Alexandria Egiptului, un oraş care a fost întemeiat de Ale
xandru cel Mare, care în ciuda multor schimbări, care au intervenit
de-a lungul veacurilor, continuă să-şi păstreze numele de Alexandria.
Istoria acestei cetăţi începe înainte de Hristos, pentru că a fost înte
meiat în anul 331, înainte de Hristos. In acel an, deci, Alexandru cel
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Mare punea temelia acestei mari oetăţi. Locuitorii săi iniţiali erau egip
tenii, urmaşii faraonilor. Aceştia există până astăzi şi constituie Biserica
Ortodoxă Coptă din Egipt. După Alexandru cel Mare, s-au alăturat
egiptenilor grecii. împreună ou grecii au venit după aceea evreii. Aici
au tradus Vechiul Testament în limba greacă. Această vestită traducere
s-a făcut în oraşul Alexandria în limba greacă că în acea vreme
limba greacă era limba întregului Orient Mijlociu. Evreii din Alexan
dria îşi uitaseră limba lor şi vorbeau limba greacă. Această traducere,
cunoscută sub numele de Septuaginta, este respectată şi folosită de
toate Bisericile Ortodoxe de pretutindeni. Evanghelistul Marcu, care
a scris o Evanghelie şi aceasta în limba greacă, urmaş al Apostolilor
Petru şi Pavel, a desfăşurat aici o bogată activitate de apostol. Astfel,
vechea cetate a Alexandriei devine în scurt timp Alexandria creştină.
Primii creştini din Alexandria sunt, deci, egipteni, greci şi evrei. Bi
serica Alexandriei îşi începe deci existenţa, în mod formal, la anul 62
după Hristos şi există până astăzi, şi nădăjduim că va supravieţui multe
veacuri încă.
între primii părinţi ai Bisericii, care au pus bazele dogmatice ale
Bisericii noastre, sunt Atanasie şi Chirii, care erau din Alexandria.
Veacurile au trecut şi în anul 640 ajung acolo adepţii islamului şi de
atunci şi până acum arabii musulmani ocupă această regiune de nord
a Egiptului. Creştinii ortodocşi ai sinoadelor ecumenice şi credincioşi
ai învăţăturii părinţilor, în Alexandria şi în Africa, sunt foarte puţini.
Nu depăşim oca. 150.000.
Egiptenii care nu au devenit musulmani sunt copţii de astăzi care
sunt în jur de opt milioane. împreună cu ei constituie aproape o sin
gură Biserică. Dorim ca în veacul următor, care este foarte aproape,
cele două Biserici să fie deplin unite. In secolele X V II şi X V III par
triarhi ai Alexandriei au venit in România. Au venit aici ca să întâl
nească pe episcopii şi conducătorii Bisericii pentru că cu toţii eram
atunci sub jugul turcilor şi această tradiţie a legăturilor dintre noi o
continuăm şi astăzi. Cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist ne
cunoaştem din anul 1958. Era atunci episcop vicar al patriarhului
Justinian, iar eu eram pe vremea aceea arhimandrit şi ne-am întâlnit
la Patriarhia Română. După aceea ne-am întâlnit la multe congrese şi
conferinţe internaţionale, fie intercreştine fie pan-ortodoxe. Ne leagă
o prietenie frăţească. Dumnezeu a rânduit să fim amândoi conducători
de Biserici şi să ne întâlnim asităzi în oraşul acesta. Dumnezeu mi-a
condus paşii aici lângă dvs.
Toţi anii care au trecut după al doilea război mondial şi în timpul
comunismului, am urmărit îndeaproape lupta dvs. cea bună, lupta ere-
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dinţei, lupta neamului dvs. Ne întâlneam uneori pentru a ne da unul
altuia curaj. Acum toate bisericile sunt deschise. Domina frica în cei
care credeau in Dumnezeu. Astăzi sunteţi pe deplin liberi. De aceea,
şi răspunderea dvs. faţă de Biserica României este foarte mare, şi în
mod special în ceasurile de azi. Un lucru este evident, acela că Biserica
României este liberă. Apar însă unele fenomene din partea unor Bi
serici, care nu sunt ortodoxe, şi oare desfăşoară prozelitism şi creează
probleme printr-o nesinceră manieră de a lucra şi care este străină de
Duhul lui Hristos. Biserica Catolică a existat în această regiune. însă,
la sfârşitul secolului al XVII-lea apare forjna uniatismului. Lupta şi
strădaniile nu sunt deloc uşoare. Un lucru trebuie să-l ştie toată lumea,
acela că, Biserica Ortodoxă nu a făcut niciodată prozelitism. Niciodată
în istoria sa n-a încercat să schimbe credinţa unui creştin. Niciodată
nu am dorit să facem pe catolici sau \.e protestanţi ortodocşi. N-am
dorit acest lucru deoarece socotim că fiecare om este liber să creadă
în credinţa lui. De aceea, totdeauna condamnăm cu tărie orice mijloc
prin care se încearcă să se schimbe credinţa cuiva, fie prin forţă, fie
prin mijloace necinstite. Vrem să convingem Biserica Romano Catolică,
că uniaţia otrăveşte întreg creştinismul şi că este mare păcat ca prin
violenţă să modifici credinţa unui om. Creştinismul, oricare ar fi el,
nu trebuie să exercite prozelitism. Trăim într-o epocă în care omul
este liber. Noi n-am făcut prozelitism nici în rândul musulmanilor. în
Egipt, nici din direcţia musulmanilor spre ortodocşi nu mai există pro
zelitism. Au existat timpuri când s-au întâmplat astfel de lucruri, dar
care acum au dispărut.
în direcţia prozelitismului suntem în dialog cu Biserica Catolică şi
în ciuda acestui dialog, situaţia se continuă. Nădăjduim că într-un fel
anume lucrurile se vor schimba. Văd strădania Bisericii României, a
Prea Fericitului Părinte Patriarh, a episcopilor, a clerului şi a poporului
binecredincios, o luptă care vine din veacuri, adică aceea de a vă păstra
credinţa, de a rămâne ortodocşi. Este paradoxal faptul că vin creştini
de altă confesiune să facă prozelitism între ortodocşi.
Toţi credem în lupta dvs. şi în biruinţa de a păstra credinţa orto
doxă. Poporul binecredincios român, cu patriarhul său, rămâne fidel
Ortodoxiei. Am văzut bisericile şi mănăstirile dvs. şi m-am întâlnit cu
poporul român credincios. Trăiesc şi simt această zbatere a dvs. de a
păstra Ortodoxia. Am moştenit această tradiţie şi o vom păstra. Am
trecut prin multe dificultăţi dar nu ne-am schimbat credinţa şi nu o
vom schimba. Aceste puţine cuvinte am vrut să spun şi să cunoaşteţi
Patriarhia Alexandriei şi că turma ei mică rămâne alături de dvs., se
roagă pentru Biserica Ortodoxă a României şi urmăreşte lupta stră
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daniei dvs., a arhiereilor, preoţilor şi diaconilor şi vă dorim din toată
inima zile mai bune şi dorim ca’ în această rugăciune, prin dialog, toţi
să ajungă la bună înţelegere. Dumnezeu să vă ţină, vă felicit şi mă
închin în această biserică care a păstrat credinţa ortodoxă. Vă mulţu
mesc foarte mult».
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A vorbit apoi, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care a spus :
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Române,

Prea

«Iubiţi credincioşi,
Prea Cucernici Părinţi,
Dragi copii,
Am sosit şi de data aceasta la Alba Iulia cu o misiune deosebit de
importantă, în împlinirea poruncii Mântuitorului Hristos de a sluji uni
tatea Bisericii şi unitatea noastră strămoşească. Misiunea şi prezenţa
mea îmbracă de data aceasta două forme : aceea de a conduce cu multă
dragoste în Transilvania şi aici, la Alba Iulia pe Prea Fericitul Papă
şi Patriarh Partenie al III-lea al Alexandriei şi a toată Africa, şi în
al doilea rând, aceea de a purta împreună crucea Ortodoxiei noastre.
Mergem spre oraşul Miercurea Ciuc, spre a participa la întronizarea
primului episcop al acestei proaspăt înfiinţate episcopii de Harghita şi
Covasna. Aceste două motive, unul mai frumos decât altul, se împle
tesc cu viaţa Bisericii noastre, cu viaţa dvs., cu viitorul nostru, al
tuturor.
î*i faţa lui Dumnezeu, iubiţii mei, nu este nimic întâmplător din
ceea ce gândim şi facem, mai ales când gândim şi slujim Biserica nea
mului nostru, când gândim la viitorul neamului nostru şi chiar la
viitorul şi viaţa lumii, pentru care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Pre
zenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh şi a celor trei distinşi mitropoliţi
ai Patriarhiei Alexandriei care-1 însoţesc aici, la Alba Iulia, este plină
de înţeles. întâlnirea dintre cele două Biserici înseamnă, în primul rând,
o întâlnire cu Mântuitorul Iisus Hristos. Totdeauna întâlnirile între
ierarhi, între Patriarhi, între creştini în general, ne dau şi ne întăresc
conştiinţa că ele se desfăşoară în prezenţa Mântuitorului Hristos, că
lucrarea noastră, a Bisericii, poartă pecetea ajutorului Său, dobândind,
ustfel, valoare veşnică şi istorică în acelaşi timp. Biserica noastră Orto
doxă Română, mergând pe acest drum, a devenit gazda unei asemenea
întâlniri de mai bine de zece zile.
Am ascultat cu luare aminte cuvântul de învăţătură atât de frumos
•1 Prea Fericitului Părinte Patriarh şi Papă, Partenie al III-lea, despre
Ortodoxie şi valorile ei, despre Ortodoxia noastră românească. De aici
învăţăm că deşi Ortodoxia păstrează şi chiverniseşte tezaurul mântuitor
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de credinţă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ea rămâne deschisă altor
credinţe şi priveşte cu dragoste pe cei ce cred altfel decât ea. Mântui
torul Hristos şi-a deschis inima, privirea şi dragostea pentru toată
iăptura de pe pământ, pentru toţi cei care veneau şi se uitau la El
şi-L priveau, şi după o singură privire, aceştia nu-L mai uitau. Ei
simţeau nevoia să vină la Iisus Hristos, simţeau nevoia să-L întrebe
cum să moştenească viaţa veşnică. Atâtea cazuri întâlnim în Noul Tes
tament. Copilaşii nu au rămas nici ei străini dragostei şi atenţiei Mân
tuitorului Hristos. Ceea ce s-a izbutit în zilele noastre, să avem pre
darea Religiei în şcoală, a însemnat reactualizarea apropieriicopiilor de
Hristos, ca pe timpul predicării Sale, a iubirii şi a unităţii tuturor celor
ce credeau în El. Pe plan mondial în atâtea foruri ecumenice se în
cearcă a se împlini dorinţa de unitate. Prin rugăciuni şi discuţii teo
logice încercăm să actualizăm această poruncă de unitate în credinţa
lăsată nouă de Domnul nostru Iisus Hristos.
Evangheliile din Joia Mare, atât de mişcătoare, când ascultăm cum
El se ruga cu lacrimi şi ou sudoare de
sânge, pentru apropierea şipen
tru unitatea Apostolilor şi a tuturor celor ce vor crede în El prin
cuvântul lor.
Copilaşii prezenţi acum la această rugăciune înscriiu în inimile lor
imaginea de astăzi, şi o vor duce, în amintirea lor, în secolul viitor,
în Episcopia Alba Iuliei şi la acest Sfânt Altar ne-am întâlnit şi ne-am
rugat, anul trecut, ou Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu,
iar astăzi cu Prea Fericitul Patriarh Apostolic Partenie al III-lea al
Alexandriei. Nu întâmplător, fraţi creştini, au loc aceste evenimente în
Biserica noastră. De o săptămână, reprezentanţii tuturor Bisericilor
creştine se află la Bucureşti şi pentru prima dată Comitetul Executiv
al mişcării ecumenice se întruneşte într-o sesiune de lucru la Facul
tatea de teologie din Bucureşti. Din acest for suprem creştin face parte
Prea Fericitul Patriarh şi Papă Partenie al III-lea, precum şi Sancti
tatea Sa, Patriarhul Şenuda, al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt.
Amândoi sunt oaspeţi de mare importanţă ai Bisericii noastre ca şi
ceilalţi însoţitori şi participanţi la această întrunire. Pentru aceşti stâlpi
ai Ortodoxiei din zilele noastre şi din primele secole creştine, oa urmaşi
ai Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu, am făcut un program spe
cial legat de unitatea creştină, legat de unitatea Bisericii Ortodoxe
Române, legat de creşterea şi împlinirea ei, în ţara noastră. Astfel,
Sanctitatea Sa Patriarhul Şenuda a vizitat o seamă de mănăstiri din
jurul Bucureştiului şi din judeţul Prahova, iar pe Prea Fericitul Pa
triarh Partenie l-am făcut părtaş bucuriilor credincioşilor şi preoţilor
care au dorit să primească binecuvântarea apostolică. De două zile
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încoace am vizitat, în primul rând, vechiul scaun mitropolitan al Ţării
Româneşti de la mănăstirea Curtea de Argeş, Episcopia Râmnicul Vâlcea,
iar astăzi, am poposit la primul scaun al Bisericii ardelene, care s-a
învrednicit să fie încoronat cu aureolă de martir, prin ierarhii şi cre
dincioşii lui din secolul al XVII-lea.
Aveţi în faţă, iubiţi fraţi şi surori, două Biserici, două Patriarhii.
Una, Biserica Ortodoxă Română, care se străduieşte pe ogorul duhov
nicesc, pe care a semănat cuvântul Evangheliei Sfântul Apostol Andrei,
.şi alta, a Alexandriei, unde a semănat şi a arat duhovniceşte Sfântul
Apostol şi Evanghelist Marcu. Suntem în drum spre o faptă şi o lucrare
dumnezeiască, după cum spuneam despre cel de al doilea aspect al
venirii noastre în mijlocul dvs., în ţinutul Covasnei şi Harghitei unde,
duminică va fi instalarea primului episcop din istoria acestei zone
româneşti. în aceste părţi, şi mormintele strămoşilor noştri, ruinele şi
numeroasele vestigii ale bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe mărturisesc
de existenţa din vechime a unei bogate vieţi ortodoxe. Toate aceste
vestigii de secole lăcrimează şi din morminte parcă se aud gemetele
înaintaşilor, ale martirilor, ale fraţilor noştri români care au trăit, au
slujit lui Hristos şi s-au mângâiat doar prin rugăciuni că au rămas
aproape în minoritate în propria lor ţară, în miezul ţării româneşti a
Transilvaniei. Iată că rugăciunile lor de atâtea sute de ani, rugăciunile
Bisericii întregi, aşa cum au fost rugăciunile întregului popor român
de a ne izbăvi de comunism, ne-au adus restaurarea valorilor noastre,
ne-au adus libertatea cea sfântă, după cum remarca şi Prea Fericirea Sa.
Libertatea nu este ceva omenesc în virtutea căreia se parlamen
tează, se discută, se precupeţeşte sau se arată instinctele celui mai tare.
Libertatea noastră de după 1989, este darul Sfântului Duh. Sfântul
Apostol Pavel ne spune : «Staţi, deci, tari în libertatea cu care Hristos
ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei» (Gal. 5, 1).
N-avem noi dreptul să ne jucăm cu libertatea noastră. N-avem liber
tatea să falsificăm istoria, să minimalizăm răspunderile noastre, să mar^inalizăm credinţa, aşa cum s-a întâmplat în ultim ii 45 de ani. Liber
tatea în Duhul Sfânt înseamnă slujirea lui Hristos, a credinţei, a
Bisericii şi trebuie să ne ajutăm cu toţii, fraţi creştini de diverse
neamuri. Hristos şi Biserica Sa înseamnă şi cere şi unitatea noastră,
« creştinilor, pentru care El a lăcrimat şi s-a rugat, ou sudoare de sânge.
Oare cine dintre noi, sau înaintaşii noştri, au luptat atâta pentru
unitate, dar şi pentru libertate, decât nenumăraţii înaintaşi. Au luptat
ţi s-au rugat strămoşii noştri, mai ales din Ardeal, mitropoliţii Ilie
Io rest şi Sava Brancovici, Horia, Cloşca şi Crişan, care pe acest platou
l-au dat sângele şi viaţa pentru unitatea credinţei şi pentru unitatea
i| O .R . — 10
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neamului. Darul libertăţii nu se desprinde de Biserică şi de ţelurile ei
mântuitoare.
In mişcarea ecumenică pe care o slujim ca mijloc de apropiere
creştină, folosim libertatea ou toţii în adevărul lui Hristos. Pentru uni
rea Bisericii ne rugăm zilnic în toate slujbele noastre bisericeşti. Atunci
când noi am rânduit prin Sfântul Sinod şi apoi prin Adunarea Naţională
şi Colegiul electoral bisericesc să împlinim dorinţa credincioşilor şi
preoţilor, întemeind un scaun episcopal la Miercurea Ciuc, înseamnă
că folosim libertatea sfântă, redobândită cu jertfele tinerilor şi vârst
nicilor în decembrie 1989. înseamnă că noi împlinim misiunea încre
dinţată de Mântuitorul Iisus Hristos. Fraţii creştini şi de alte credinţe
eu care noi colaborăm, convieţuim şi ne rugăm de o mie de ani, au
motiv să se bucure că lucrăm pentru apropiere, pentru unitatea Bi
sericii, oare va fi mult mai vie.
Biserica Ortodoxă, după cum aţi auzit din cuvântările de astăzi,
n-a urât credinţa altora, iar neamul românesc n-a râvnit nici o brazdă
de la străini. Chiar atunci când istoria a oferit ca ţara să-şi mărească
hotarele, înţelepciunea înaintaşilor noştri i-a îndepărtat de lăcomie.
Ţara a rămas aşa, după tradiţie, păzindu-şi şi apărându-şi credinţa,
nevoile şi neamul. Aşa şi acum, noi împlinim o veche cerinţă a Bisericii
noastre, cerinţa credincioşilor şi preoţilor noştri şi o înfăptuim cu toată
dragostea în libertate faţă de ceilalţi fraţi creştini, şi-i chemăm la ace
eaşi apropiere, la aceeaşi bucurie, la aceeaşi unitate în Domnul Hristos.
Catedrala din Alba Iulia este simbolul unităţii şi al neamului şi al
credinţei, pentru că unitatea unui neam fără credinţa în Dumnezeu, nu
este o unitate adevărată ci este o minciună care nu rezistă. Aşa vedem
ră s-au destrămat atâtea imperii care nu şi-au întemeiat puterea lor
pe credinţa în Dumnezeu (Ps. 66, 19).
Iată misiunea noastră la care ni s-a alăturat Prea Fericitul Patriarh
Partenie al Alexandriei, împărtăşind oarecum şi grija noastră şi greu
tăţile pe care încă le avem. A sluji lui Hristos, a sluji adevărul şi a
sluji libertatea înseamnă o mare îndatorire faţă de Dumnezeu. Aceasta
presupune înfrângerea obstacolelor, şi nimic nu-i fără obstacol din
ceea ce înseamnă un urcuş spre desăvârşire, spre învierea cea de obşte.
Vom fi, aşadar, duminică la Miercurea Ciuc. Mergem pe drumul stră
moşilor noştri martiri. Glasul acelora din această zonă, preoţi, călugări,
învăţători, credincioşi, care au însetat după cuvântul strămoşesc şi după
credinţa strămoşească, a ajuns la Dumnezeu, aşa cum spune Sfânta
Scriptură. Iată am putea spune, că suntem împreună Ortodoxia întreagă
şi creştinătatea întreagă, prin reprezentanţii Bisericilor creştine, oare
au luat parte duminica trecută la biserica Sfântul Spiridon Nou din
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Bucureşti la Sfânta Liturghie. Pentru prima dată în istorie, s-au aflat
în faţa Sfântului Altar : Patriarhia Ortodoxă a Alexandriei, Patriarhia
Ortodoxă Coptă din Egipt şi Patriarhia Ortodoxă Română, într-un timp
în care — teoretic — s-a încheiat dialogul teologic dintre Biserica Orto
doxă Bizantină şi Bisericile precalcedoniene.
Bisericile acestea sunt în preajma unor deschideri mari. Două
familii ale Ortodoxiei din primele veacuri creştine s-au întâlnit acum.
Am cunoscut îndeaproape cei doi stâlpi ai Ortodoxiei Egiptului, de
acolo de unde au răsărit atâţia luceferi ai sfinţeniei şi ai duhovniciei.
Am ascultat binecuvântările Prea Fericitului Părinte Partenie şi ale
Sanctităţii Sale Părintele Patriarh Şenuda cu mare grijă, cu mare
responsabilitate şi cu mare bucurie. Ei au admirat evlavia credincioşilor
ortodocşi români, văzând mănăstirile şi frumuseţile Bisericii noastre.
Au fost apreciate înfăptuirile noastre modeste din cei patru ani de
după Revoluţie. Cel mai frumos câştig este acela al pruncilor, care
ne-au întâmpinat aici atât de mişcător. Ei aduc mărturie şi garantează
adevărul, libertatea şi garantează şi viitorul nostru. Ei garantează şi
dăinuirea noastră pământească, istorică. Noi credem în nemurirea din
cealaltă viaţă, dar pruncii ne garantează şi nemurirea pe pământ, a
neamului nostru. Biserica Ortodoxă Română viază, este dinamică prin
preoţii şi credincioşii ei, cărora, în viitor, le vor lua locul aceşti copilaşi.
Iată pentru ce, iubiţi fraţi, am venit şi de data aceasta, purtat de
Duhul S fâ n t; am venit des în ultimul timp la Alba Iulia, cu rosturi
deosebite şi în momente deosebite, unice în istoria noastră. Pentru
prima dată un Patriarh al Alexandriei se închină în această Catedrală,
v-a binecuvântat şi v-a învăţat să faceţi voia lui Dumnezeu şi să vă
iubiţi unii pe alţii. Pentru prima dată în istoria noastră bisericească,
avem o episcopie în părţile Harghitei şi Covasnei, unde se simţea multă
nevoie de o vatră ortodoxă. Era în acest ţinut un deşert mare de pre
zenţă arhierească pentru cerinţele româneşti. în acest loc stâncos din
punct de vedere al prezenţei slujirii arhiereşti, vom atinge şi noi ogorul
sufletesc, cu toiagul, ca oarecând Moise, cu acest toiag păstoresc, în
credinţat de Biserica noastră (Ps. 11 0 , 2).
Mergem ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Apos
tolice a Alexandriei, înconjuraţi de preoţi şi credincioşi cu suflete de
aur. Ne vom ruga cu căldură lui Dumnezeu, ca izvorul pe care îl ame
najăm, să izvorască apa cea vie pe care când o va bea cineva, nu va
înseta niciodată. Aceasta este însemnătatea mare, iubiţii mei, a păşirii
noastre în Transilvania. Puneţi acest tezaur duhovnicesc la inima dum
neavoastră. Intipâriţi-1 adânc în memorie, pentru că sunteţi urmaşii
martirilor care aici, la Alba Iulia, şi-au oferit pentru lege şi pentru
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neam trupurile, spre a fi striviţi sub roată, aşa cum a dat pildă de
credinţă Constantin Brâncoveanu la 15 august 1714. Pentru împlinirea
idealului sfânt de unitate naţională la 1 decembrie 1918, au înfruntat
primejdiile şi mulţi au plătit cu viaţa lor, tot pe acest altar al Transil
vaniei. Biruiţi orice fel de păreri personale, biruiţi orice fel de resen
timente şi iubiţi pe toţi fraţii de alt neam sau religie, «dar mai ales
pe cei de o credinţă cu noi» (Gal. 6, 10). Numai astfel mărturisim cu
folos că suntem fiii lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute să ne iubim unii pe alţii, ca uniţi în jurul
Altarului Bisericii şi al Neamului nostru românesc să dobândim îm 
părăţia lui Hristos, căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închină
ciunea, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin».
După un popas la Episcopia Alba Iuliei, timp în care oaspeţii s-au
întreţinut cu notabilităţi ale oraşului şi judeţului, coloana oficială s-a
îndreptat apoi spre sfânta mănăstire Râmeţi, cea mai importantă aşe
zare monastică din acest colţ de ţară, unde avea să fie şi locul de găz
duire pe timpul nopţii.
Străbătând locuri de o rară frumuseţe care încântă ochiul şi fac
inima să tresalte, cei doi Patriarhi împreună cu însoţitorii au ajuns la
această străveche vatră de rugăciune a neamului românesc, fiind în
tâmpinaţi de soborul maicilor şi al surorilor în frunte cu maica stareţă
Ierusalima.
în biserica mare a mănăstirii, recentă construcţie cu o arhitectură
deosebită, s-a oficiat un Te Deum de către un sobor de preoţi şi diaconi
în frunte cu Prea Sfinţitul Episcop Andrei, care a rostit şi un cuvânt
de bun venit. Adresându-se celor doi Patriarhi şi distinşilor lor însotori ca şi tuturor credincioşilor prezenţi în biserică, Prea Sfinţia Sa
a spus :
«Chiar dacă repetăm lucruri foarte cunoscute, în momente impor
tante ca cele de azi, ele capătă o notă aparte.
După un mic popas pe care iubiţii noştri oaspeţi l-au făcut la Alba
Iulia ne-am oprit la această străveche vatră de spiritualitate creştinească
ortodoxă şi românească. Acolo, la Alba Iulia este locul de unde în
vremurile grele, pribegeau Intâistătătorii Bisericii noastre, atunci când
erau hăituiţi de cei răi. Aşa se face că la această mănăstire, la acest
centru de eremiţi, de unde vine şi numele mănăstirii şi al satului, în
veacul al XlV-lea îşi avea reşedinţa arhiepiscopul Transilvaniei, Sfântul
Ghelasie. Rugăciunile lui şi ale altor nevoitori sfinţi au coborât asupra
noastră mila lui Dumnezeu şi aşa se face că atunci când, vrăjmaşii
Bisericii şi ai lui Dumnezeu, distrugeau atâtea alte biserici, mănăstirea
aceasta se refăcea din cenuşă. A fost şi mănăstirea Râmeţi atinsă de
răutatea generalului Bukow şi a altora, care voiau să impună catoli
cismul cu sila în Transilvania.
Acestea se întâmplau în veacul al XVIII-lea, iar după ce mai târziu
s-a refăcut a venit perioada comunistă, când din nou mănăstirea a fost
închisă. Şi totuşi, Dumnezeu s-a milostivit spre noi, şi acest mănunchi
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de maici având în frunte pe maica stareţă Ierusalima au reuşit să ridice
această biserică minunată. De bună seamă că soborul este înconjurat
de mulţimea credincioşilor ce vine aici mereu să se adape ca dintr-un
izvor viu. Noi suntem bucuroşi că Intâistătătorul Bisericii noastre, cu
prilejul vizitei Sanctităţii Sale Patriarhul Partenie, are din nou prilejul
să ne viziteze la Râmeţi, pentru că nu de mult ne-a sfinţit această
biserică. Aceste prilejuri sunt binecuvântate pentru că Dumnezeu re
varsă har peste har şi în vremuri grele prindem putere.
Mănăstirea Râmeţi ne mai face curajoşi şi încrezători şi într-o altă
lucrare a Bisericii. Chiar dacă într-o lume secularizată multora li s-ar
părea că monahii nu mai au un rost bine definit, ei îl au. Dovada o fac
maicile de la Râmeţi şi maicile şi călugării din alte părţi care se roagă
lui Dumnezeu zi şi noapte pentru noi, păcătoşii.
Vă zicem bine aţi venit la această străveche mănăstire, una dintre
cele mai importante din ţară şi cea mai veche din Transilvania, datând
din veacul al XlI-lea. Aşteptăm binecuvântarea Prea Fericirilor Voastre
şi cuvântul de îmbărbătare şi de mângâiere pentru noi şi pentru soborul
mănăstirii».
Acestor cuvinte alese le-a răspuns mai întâi Prea Fericitul Părinte
Partenie al Alexandriei, care a spus :
«Prea Fericirea Voastră, Părinte Patriarh Teoctistt
Iubiţi arhierei,
Iubite surori şi iubiţi părinţi,
Iubit popor al lui Dumnezeu,
Prea Fericitul Părinte Patriarh al României mă conduce de câteva
zile în diferite locuri ale Biserkri Ortodoxe Române. îmi aduc aminte
de prima mea vizită la catedrala patriarhală din Bucureşti, îmi aduc
aminte şi de Sfânta Liturghie din biserica Sfântul Spiridon, de botezul
pe care l-am săvârşit în biserica Sfântul Gheorghe din Bucureşti şi
apoi de vizita noastră în afara Bucureştiului şi în celelalte regiuni şi
episcopii.
Se apropie încet, încet, ceasul când mă voi întoarce acasă şi acolo
unde mă voi întoarce îmi voi aduce aminte de ceea ce am văzut şi am
auzit, şi întâi de toate de întâlnirile cu oamenii. Toate constituie pentru
mine hrană duhovnicească şi linişte sufletească şi mă gândesc la Biserica
noastră ortodoxă. Toate acestea, de fapt, constituie Ortodoxia noastră.
De unde să înceapă cineva şi unde să sfârşească o istorie care a început
la Betleem şi astăzi îşi continuă drumul şi trăieşte naşterea lui Dum
nezeu în toate Bisericile, în toate Patriarhiile, în fiecare an, împreună
cu Răstignirea şi învierea. încercăm fiecare dintre noi să trăim, şi
poporul nostru oriunde ar fi încearcă să trăiască viaţa lui Hristos. Să
trăim calea Lui, să trăim cuvintele Lui şi cercetarea Lui, cu tot ceea
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ce El a făcut pentru popor. Viaţa omului trece şi oriunide ar merge îşi
aminteşte de El.
Şi eu când mă voi întoarce la mine îmi voi aminti de persoanele
pe care le-am întâlnit, de Prea Fericitul Părinte Teoctist, de fraţii
arhierei, de maici şi de copiii pe care i-am întâlnit. Aceştia rămân
în memoria omului.
îm i aduc aminte când am fost pentru prima dată în Rusia, în
1945, nu se, terminase încă războiul. Am fost să vizitez o facultate
în afara Moscovei şi am văzut o cameră în care erau cinci tineri care
citeau. Era iarnă. Geamurile camerei erau sparte şi acei tineri se
pregăteau să devină preoţi. Când coboram pe scări, îmi aduc aminte că
o fetiţă blondă care purta o beretă roşie, alerga să sărute mâna Pa
triarhului Hristofor al Alexandriei. Nu ştiu ce a însemnat în fond
acea întâlnire, dar semăna cu apariţia unui trandafir în zăpadă. S-a
schimbat atmosfera odată cu zâmbetul acelei fetiţe. Aceasta însemna
apariţia unei noi zidiri, aşa cum spune Sf. Apostol Pavel* să devenim
o făptură nouă, o creaţie nouă, să putem trăi împreună cu Hristos
în fiecare clipă, să simţim că nu trăim noi, ci Hristos trăieşte în noi.
Poate că şi noi într-una din clipele din viaţa noastră înţelegem
că Hristos este în noi şi trăieşte înlăuntrul nostru. Acestea am vrut
să spun astăzi, aici, maicilor ş surorilor, în această biserică a mănăstirii,
care este o zidire nouă, o nouă creaţie în care au venit să trăiască
maicile.
Dacă toate pot să devină o făptură nouă prin lupta şi efortul du
hovnicesc, cu rugăciunea de fiecare zi, cu întâlnirile lor, să nu trăiască
ele, ci Hristos să trăiască înlăuntrul lor. Astfel de oameni există, însă
nu-i ştim. Sunt sufletele acelea care ţin lumea de fapt. Ele trăiesc
dragostea lui Dumnezeu în lume. Aceste lucruri le doresc măicuţelor
din această mănăstire. Să vă iubiţi mănăstirea căci Dumnezeu este aici,
Maica Domnului şi toţi sfinţii.
Sunt şi oameni păcătoşi. Să-i iubiţi şi să nu-i părăsiţi.
voie de dragoste, mai multă decât ceilalţi, căci este mare
ceruri când unul dintre păcătoşi se pocăieşte. Să nu trăiţi
lume şi să nu vă închideţi întru totul în dumneavoastră,
are nevoie de dumneavoastră.

Ei au ne
bucurie în
departe de
căci lumea

Dumnezeu să fie cu dumneavoastră mereu şi să vă binecuvânteze.
Vă mulţumesc pentru că aţi fost astăzi aici şi că nu ne uitaţi în ru
găciunile pe care le veţi face, căci avem nevoie şi unii şi alţii de ru
găciune. Amin».
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După acest cuvânt de învăţătură rostit de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Partenie al Alexandriei, a vorbit Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist al României, care a spus :
Prea Fericirea Voastră, Părinte

Patriarh

Partenie al Alexandriei,

Cuvânt de preţuire aş adăuga aici, special pentru monahii şi mo
nahiile din România. Imaginea noii biserici din această mănăstire, chi
purile cuvioaselor maici de aici, cărora li se alătură neîncetat cete
din ce în ce mai mari de credincioşi, zugrăvesc şi actualizează imaginea
Bisericii noastre rugătoare şi luptătoare, în biruinţa ei asupra râului
din lume. Arhitectura bisericii ca edificiu şi frumuseţe pământească
este, de asemenea, imaginea unei continui călătorii şi înălţări spre
Dumnezeu, prin vrednicia şi rugăciunea călugărilor şi călugăriţelor din
România. Ca această biserică şi ca această mănăstire, Dumnezeu a
sădit cu braţul Său multe în ţara noastră din cele mai vechi timpuri.
Cunoaşteţi suferinţa Bisericii noastre din ultimii 45 de ani, înfricoşători
pentru cei care am trăit anii aceştia şi am purtat cu nevrednicie jugul
lui Hristos de la început şi până la sfârşit. A fost un jug cutremurător
din cauza ateismului militant instalat pe pământul românesc ea putere
pământească şi ţinut cu forţa tancurilor şi temniţelor. Patriarhii Bi
sericii noastre din aceşti ani au avut de suferit. Cu mare dibăcie au
trebuit să lucreze, să slujească Biserica şi pe credincioşi. Dacă aceşti
Patriarhi mari ai Bisericii noastre n-ar fi fost luminaţi de Duhul Sfânt,
înţelepciunea lor s-ar fi risipit. Ajutaţi de cler şi de credincioşi, mai
ales dacă ei n-ar fi fost sprijiniţi de această armată duhovnicească, care
sunt călugării din mănăstiri, poate uraganul comunismului ar fi lăsat
in urmă numai ruine şi nenorociri.
Dar, datorită înţelepciunii celor patru Patriarhi, datorită râvnei
preoţimii, credincioşilor şi a monahilor, Biserica noastră a scăpat din
catastrofa pregătită ei de către comunismul distrugător, aşa cum vedeţi
pe acest drum, parohiile şi mănăstirile noastre. Spre exemplu, această
biserică este rodul strădaniei şi al lucrării într-o perioadă în plină dez
voltare a comunismului şi a ateismului în ţara noastră. Aceste surori
care împodobesc astăzi mănăstirea Râmeţi, în frunte cu maica stareţă
Iorusalima, şi ca ele multe din ţara noastră, într-un timp au fost iz
gonite din mănăstire şi risipite în afară. Dar sufletele, credinţa şi râvna
le-au rămas tot în mănăstire şi pe unde ele se găseau în lucru, ajutau
mânăstirea. Vrednicia lor din acea vreme era nesfârşită. Pe măsura
răbdării şi suferinţei îndurate cu nădejde. Nu ştim dacă se va găsi vreo
minte şi vreo mână care să scrie acest eroism al monahilor, preoţilor
«I credincioşilor din timpul comunismului. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi

152

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N A

datorită jertfei lor n-a rămas în timpul acesta nici un sat fără biserică
şi fără preot. N-au rămas facultăţile de teologie fără candidaţi şi fără
profesori. Prin purtarea de grijă a Patriarhilor, am putea spune, avem
astăzi pleiada de episcopi şi de arhierei tineri, pregătiţi în teologie,
atât în ţară cât şi în străinătate. Avem o pleiadă de preoţi, profesori,
doctori în teologie, de profesori tineri în cele 14 facultăţi de teologie
şi cele 24 de seminarii teologice. Datorită lor, iarăşi zic, Ortodoxia a
înflorit la noi, nu numai cu biserici noi ca aceasta, dar şi în ceea ce
priveşte viaţa duhovnicească şi datorită lor s-a păstrat credinţa ortodoxă
în Transilvania. Transilvania, din punct de vedere al Ortodoxiei, este
imaginea acestei Biserici. Preoţi tineri, preoţi râvnitori, ierarhi tineri
şi credincioşi deosebit de buni ai Bsericii noastre păstoresc credncioşii
care au -rămas alături de noi. După aceea omagiem mănăstirile şi că
lugării despre care aţi vorbit aici atât de frumos.
Adaug şi eu din partea mea, cu prilejul acestei noi vizite, pre
ţuirea şi binecuvântarea faţă de maica stareţă Ierusalima, faţă de toate
celelalte maici din obştea aceasta, care cu adevărat, aici, muncesc şi
se roagă şi care, prin rugăciunea lor, au coborât cerul pe pământ. Toate
realizările de aici sunt rezultatul ostenelilor lor, cu ajutorul ierarhilor,
cu ajutorul credincioşilor, dar ele au dus greul lucrului.
Dumnezeu să înscrie în Cartea Vieţii şi aceste lucrări şi să bine
cuvânteze toată această muncă şi ceea ce se va mai face pe viitor.
Amin».
A doua zi a fost vizitat întregul şantier din mănăstire, celor doi
întâistătători de Biserici, prezentându-li-se întreaga gamă de lucrări ce
se efectuează acum la Râmeţi.
Părăsind această mănăstire, delegaţia oficială s-a îndreptat apoi
spre o nouă aşezare monastică a eparhiei Alba Iuliei, şi anume, mănăs
tirea Recea, din judeţul Mureş.
Primirea de aici a fost cu adevărat impresionantă. Mulţime de cre
dincioşi îmbrăcaţi în costume populare venise să-i întâmpine pe oas
peţi. Tineri călări au însoţit coloana oficială pe uliţele satului în care
se află mănăstirea. După ce au fost întâmpinaţi cu Sfânta Evanghelic
şi Sfânta Cruce de către duhovnicul de aici, părintele Ioan, cel care a
lucrat mult la înfiinţarea acestei mănăstiri, cei doi Patriarhi au fost
conduşi pe o scenă deschisă, special amenajată, unde au fost salutaţi
de Prea Sfinţitul Episcop de Alba Iulia, Andrei Andreicuţ. în cuvântul
său, Prea Sfinţia Sa a spus :
«Prea Fericirile Voastre,
Iubiţi credincioşi,
De la cea mai veche mănăstire transilvăneană, de la Râmeţi, iată
că oaspeţii noştri dragi au venit la cea mai tânără mănăstire transilvă
neană. Şi ne bucurăm şi ne rugăm ca binecuvântarea Prea Fericirilor
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Lor să dea tărie şi putere misiunii acesteia ortodoxe şi româneşti ce s-a
declanşat la Recea. Toată făptura omenească doreşte să se mântuiască,
ori calea spre mântuire ne-o deschide Sfânta Biserică. Ştie şi potriv
nicul lucrul acesta, de aceea, atunci când s-a lovit în neam, s-a lovit
întâi în Biserică, care este sufletul neamului. Chiar dacă vrăjmaşii ne-au
dărâmat biserici şi ne-au aprins mănăstirile, credinţa a rămas, neamul
a dăinuit şi socotim că în aceste vremuri de libertate, este o reparaţie
morală adusă spiritualităţii neamului, prin înfiinţarea de noi aşezăminte,
de noi mănăstiri care în parte încearcă să le înlocuiască pe cele 150
dărâmate de generalul străin Bukow. Este drept că şi în această vreme
de libertate răutăţile se pornesc împotriva Bisericii, împotriva neamu
lui implicit, dar atâta vreme cât vom avea aşezăminte cum este cel
de la Râmeţi cum sunt celelalte şi cum sunt acestea noi ce iau avânt,
şi atâta vreme cât vor fi rugători către Dumnezeu, socotim că Tatăl cel
Ceresc nu ne va părăsi. De aceea şi la acest aşezământ mănăstiresc vă
zicem din nou bine aţi venit şi aşteptăm cuvântul de mângâiere şi de
îmbărbătare al Prea Fericirilor Voastre».
După cuvântul Prea Sfinţitului Părinte Andrei, a vorbit Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Partenie al Alexandriei :
«Iubiţi credincioşi, popor al lui Dumnezeu,
Am venit aici să mă închin la locurile sfinte şi cucernice ale Bi
sericii României. Biserica Alexandriei şi Patriarhia sa are aceeaşi cre
dinţă din toate veacurile ca şi Biserica Ortodoxă Română. Suntem o
Biserică care începe la anul 62 după Hristos. Suntem o Patriarhie is
torică şi de tradiţie şi ne întâlnim aici cu Biserica veche a României
şi cu Patriarhia României. Biserica Alexandriei are foarte mulţi martiri
ai primelor trei veacuri creştine. Dar şi Biserica României îşi are
martirii primelor secole creştine. Avem aceleaşi rânduieli, aceleaşi ca
noane, aceleaşi învăţături bisericeşti, avem aceleaşi mănăstiri şi ace
laşi popor al lui Dumnezeu. Avem Ortodoxie. Aceasta este tradiţia
noastră, moştenirea noastră, aceasta este viaţa noastră.
In istoria Bisericilor noastre, Dumnezeu ne-a dat puterea să putem
birui pe toţi cei care au încercat să ne înstrăineze şi să domine Orto
doxia. Fie că aceştia aparţineau altor religii, fie că aparţineau altor
confesiuni creştine. Noi niciodată n-am luptat împotriva cuiva. N-am
făcut nicodată prozelitism împotriva cuiva. Am crezut întotdeauna în
libertatea omului şi singurul lucru al libertăţii pe care l-am făcut, fie
care dintre noi la locul său, a fost să ne apărăm pentiru a păstra şi
salva cele sfinte ale Bisericii noastre. Aşa a început viaţa Bisericilor
noastre cum a început de fapt şi viaţa lui Hristos. Nu luptăm, ci ne
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apărăm. Aceasta este puterea noastră şi acesta este şi curajul nostru
şi îndrăzneala noastră. Avem puterea pentru că avem tradiţia de partea
noastră. Tradiţia noastră începe în anul 1 după Hristos şi ajunge până
în ziua de astăzi, 24 septembrie 1994 şi vom trăi pentru aceeaşi tra
diţie şi vom muri pentru aceeaşi tradiţie. Aceasta este moştenirea noas
tră şi acesta este curajul nostru, aceasta este viaţa noastră. Moştenirea
noastră sunt şi mănăstirile, cetăţile tradiţiei noastre, pentru că întâi de
toate mănăstirile păstrează tradiţia noastră, tradiţia lui Hristos, a mar
tirilor, a părinţilor Bisericii, a noilor martiri. Astfel trăim şi în acest
fel dorim să trăim. Să nu uităm aşadar tradiţia noastră pentru că ea
este o tradiţie bisericească. Este în acelaşi timp şi o tradiţie naţională.
Bisericile noastre sunt unite şi neamurile noastre sunt unite. Istoria
ne arată acest lucru din cele mai vechi timpuri până astăzi. Ne bucurăm
împreună, suferim împreună şi unul îl sprijină pe celălalt, şi-n bucurie,
şi-n durere. Aceste puţine cuvinte am dorit să vi le spun şi sa subliniez
încă faptul că astăzi avem în jurul nostru oameni care luptă împotriva
noastră, care luptă împotriva credinţei noastre, care luptă şi împotriva
neamului nostru. Noi ne vom apăra, dar nu vom lupta cu violenţă. Nu
vom obliga pe nimeni şi nu vom face prozelitism înspre nimeni, dar
nu vrem ca cineva să lupte împotriva noastră. De aceea ne vom apăra
cu toate mijloacele duhovniceşti, cu credinţa şi cu tradiţia noastră, tra
diţie care n-a acceptat niciodată violenţa, ci întotdeauna dialogul.
Dragostea întotdeauna vrea unitatea sufletească, dreptatea, bunăta
tea. Acestea sunt armele noastre. Aşa cum am învins în toată istoria
noastră. Ceea ce am dobândit, păstrăm. Ceea ce ne-au dat părinţii noştri
iubim cu străşnicie şi păstrăm ca să dăm mai departe copiilor noştri,
acelor care vor veni după noi şi vrem să le dăm totdeauna credinţa
noastră mai zidita şi neamului nostru să-i dăm tot ceea ce i se cuvine.
Toate graniţele lui şi tot pământul său. Uniaţia şi orice altă formă de
împotrivire să cunoască toate aceste lucruri. Nu ameninţăm pe nimeni,
dar credem în Ortodoxia noastră. Această Ortodoxie am văzut-o zilele
acestea în sufletul poporului român, în inima Patriarhului dumnea
voastră, în inima clerului şi a poporului binecredincios.
Plec cu puterea credinţei pe care mi-aţi dăruit-o dvs. cu lupta pe
care mi-aţi insuflat-o şi rog pe Bunul Dumnezeu să apere şi să păzească
Ortodoxia României, să apere poporul şi neamul românesc, clerul şi
mănăstirile României. Dumnezeu să fie cu voi toţi. Amin».
A vorbit, apoi, credincioşilor
Teoctist, care a spus :

Prea

Fericitul

Părinte

Patriarh
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«Prea Sfinţite Părinte Andrei,
Iubiţi credincioşi şi cuvioase maici ale acestei tinere mănăstiri,
Am venit pentru prima dată în acest loc împreună cu Sanctitatea
Sa, Patriarh şi Papă al Alexandriei, Partenie al III-lea. Am venit să
aducem aici harul şi mângâierea Bunului Dumnezeu, pentru că avem
atâta nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeii şi de harul Său.
Tot ceea ce facem noi, tot ceea ce gândim noi, tot ceea ce nădăj
duim pentru viitor, trebuie permanent să fie stăpânit de acest gând
In ajutor lui Dumnezeu. Ne-aţi întâmpinat aici foarte frumos, cu ce ştiu
românii să întâmpine pe reprezentanţii Mântuitorului Iisus Hristos, ai
Sfântului Altar.
Aţi întâmpinat doi slujitori smeriţi ai Ortodoxiei, pe Prea Fericitul
Patriarh şi Papă al Alexandriei, Partenie al III-lea şi smerita mea per
soană, împreună cu ierarhii care ne însoţesc. Ne aflăm împreună, Bi
serica noastră Ortodoxă Română cu Biserica şi Patriarhia Apostolică
a Alexandriei. Aveţi în faţă, iubiţii mei, pe un slujitor, pe un urmaş
al Sfântului Apostol Marcu şi aveţi Biserica dvs., adică pe slujitorii
şi urmaşii Sfântului Apostol Andrei.
Este un mare dar al lui Dumnezeu că noi, românii, ne-am învred
nicit în acest colţ de lume, să avem părinte şi înainte stătător al nos
tru, pe unul dintre Apostolii Mântuitorului Iisus Hristos, pe Andrei cel
întâi chemat la apostolat. Precum Sfântul Andrei a fost primul chemat
la apostolat, aşa şi noi, poporul român, printre popoarele Europei, cu
excepţia Greciei, am fost primul popor chemat la credinţa cea ade
vărată a Mântuitorului Iisus Hristos. Mărturiile credinţei noastre şi a
vechimii noastre, a naşterii noastre, mărturiile certificatului nostru de
Botez întru sfânta şi dreapta credinţă creştină sunt martirii de la Du
năre şi de la mare. Sunt bisericile străvechi şi episcopii martiri şi sfinţi
de la Tomis, sunt martirii de la Nicuiiţel şi cetele de mucenici care au
mers şi au predicat Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos aici, în
Ardeal, martiri care se înşiruiesc până la cei din decembrie 1989
Am trecut pe la Câmpia Turzii, venind aici şi i-am spus Sanctităţii
Sale despre martirajul marelui nostru voievod Mihai Viteazul, care
şi-a dat viaţa drept răscumpărare pentru libertatea, independenţa şi
unitatea neamului românesc. Ca aceasta, mărturii sunt foarte multe pe
care le cunoaşteţi şi dvs. şi le cinstim în calendarele noastre acum. Aţi
primit aşadar, nu oameni ai lumii şi ai ideilor lumeşti, ci aţi primit
slujitori ai Mântuitorului Hristos, reprezentanţii celor două Patriarhii
din Ortodoxia noastră de astăzi, Patriarhia Apostolică a Alexandriei
condusă de mulţi ani de Prea Fericitul Patriarh şi Papă Partenie al
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III-lea, şi Patriarhia noastră, condusă de secole, de aproape două mii
de ani, de vrednici slujitori şi martiri ai neamului nostru. Aşa încât, în
acest loc, ne regăsim împreună două Biserici, pentru prima dată şi în
istoria noastră universală, dar şi în istoria de început a acestei mănăs
tiri. Rămân înscrise momentele acestea de întâlnire în rugăciune şi
într-un aşezământ atât de frumos care va să fie lăcaşul Dumnezeului
Celui Preaiînalt, care va să fie locul de mântuire, de iertare a păcatelor
şi de moştenire a vieţii celei de veci, în această nouă mănăstire. Pentru
prima dată, aşadar, ne vedem iubiţi fraţi şi surori în Domnul, într-o
zi aşa de frumoasă ca cea de astăzi şi într-o zi atât de însemnată în
istoria noastră şi în istoria Bisericii noastre naţionale, în ajunul insta
lării primului episcop al primei episcopii din ţinutul de atâtea ori răs
tignit şi înviat, al Harghitei şi Covasnei, la reşedinţa de la Miercurea
Ciuc.
Iată momente care depăşesc frumuseţea trecătoarei zile de astăzi,
şi se înalţă către frumuseţea cea veşnică a lui Dumnezeu, către veşnicia
neamului nostru românesc. O episcopie nouă sau o mănăstire nouă, în
seamnă o nouă lumină aprinsă pe pământ pentru împărăţia lui Dum
nezeu. Aceasta înseamnă o candelă nouă şi un drum nou, înseamnă o
scară către cer, căci fiecare altar al lui Dumnezeu înseamnă o scară
către cer, aşa cum vedem scara lui Iacov pictată la mănăstirea Suceviţa
din Moldova. Aşa clipe rare şi sfinte şi dumnezeieşti trăim astăzi din
voia şi lucrarea Duhului Sfânt. Nimic nu se face în viaţă fără voia lui
Dumnezeu. A organiza o episcopie sau o mănăstire nouă nu este numai
o dorinţă a noastră, a Bisericii, a preoţilor, a călugărilor, dorinţe foarte
îndreptăţite şi acestea, dar sunt lucrări dumnezeieşti care trec de pu
terile noastre, care se împlinesc atunci când noi suntem vrednici de ele.
Şi dacă ne-am întâlnit astăzi două Biserici, două Patriarhii aici,
înseamnă că Dumnezeu ne-a ajutat şi Duhul Sfânt ne-a purtat paşii.
Aproape că fără voinţa şi ştirea noastră mai de dinainte, am fost purtaţi
astăzi aici. Aşadar, iubiţii mei, să păstrăm aceste clipe în toată frumu
seţea lor. Să păstrăm învăţătura care am auzit-o de la Sanctitatea Sa
Patriarhul şi Papa Partenie al Alexandriei.
Cea mai scumpă pentru noi pe pământ este unitatea noastră pe
care noi o numim unitate pan-ortodoxă, deşi fiecare din Bisericile Or
todoxe sunt Biserici naţionale. Nu suntem despărţite, nu suntem izo
late, ci suntem un singur glas, o singură gândire şi o singură nădejde
vie în Dumnezeu.
De aceea, mărturisim, şi de aici ne şi vine puterea credinţei noastre,
câ ceea ce ne uneşte pe noi, Ortodoxia, este Duhul Sfânt, este lucrarea
lui şi prezenţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos în noi, între noi şi
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în sufletele noastre. Trebuie să păstrăm această idee scumpă nouă, uni
tatea de credinţă. Noi nu ne naştem şi venim pe lume ca fiinţe numai
noi, ci fiecare fiinţă vine cu darul ei, cu vocaţia ei, cu chemarea de la
Dumnezeu. De aici este şi mare păcat în lume atunci, când mamele
împiedică voinţa lui Dumnezeu de a veni pe lume o altă fiinţă. Orice
apariţie pe lume a pruncului de pe tot pământul, este apariţia pe lume
a chipului lui Dumnezeu. Venim fiecare de la început cu vocaţia noas
tră şi intrăm în făgaşul vieţii ortodoxe. Intrăm fiecare şi devenim în
făgaşul acesta al credinţei prin taina Sfântului Botez şi devenim apoi
slujitori şi membri ai Trupului unic al lui Hristos.
Hristos nu se împarte. Nu se împarte adevărul. Hristos este unul.
Deişi fiinţa omenească vine pe lume nouă, ea termină şi se identi
fică cu Hristos şi cu viaţa Bisericii şi cu toţi martirii noştri. De aceea,
şi în acest loc, acum când ne găsim la început, purtăm şi o mare bucu
rie în sufletele noastre pentru ceea ce vedem, pentru ceea ce a spus
Prea Sfinţitul Episcop Andrei şi cele ce le ştiţi dvs. şi le mărturisiţi
despre lucrarea aceasta văzută de aici. Nutrim însă şi nădejdea că tot
ceea ce vedem va fi pătruns până în adâncul fiinţei noastre, de unita
tea credinţei, de unitatea Bisericii noastre Ortodoxe, de desăvârşita creş
tere în Hristos a Trupului tainic al lui Dumnezeu, din care facem parte
cu toţii. Mântuitorul spune : «Eu sunt viţa şi voi mlădiţele», şi iarăşi
«mlădiţa care nu aduce roadă se taie şi se aruncă». El este viţa şi tul
pina. De aceea, înaintaşii noştri s-au străduit să păstreze unitatea orto
doxă ca fiecare să fie o roadă binecuvântată a Bisericii.
Avem, din nefericire, şi mlădiţe sălbatice care au pierdut Sfânta
Ortodoxie, care din cauza unor motive care pe vremuri au fost atât de
apăsătoare în Transilvania, au trebuit să cedeze în nădejdea că situaţia
lor grea se va îmbunătăţi. Voinţa lui Dumnezeu este ca ele să renască,
însă pe temelia pusă de Mântuitorul Hristos. Nimeni nu poate pune o
altă temlie. Trebuie să păstrăm mărgăritarul acesta de gândire al Sfân
tului Apostol Pavel. Nimeni nu pune o altă temelie decât cea pusă
de Hristos, iar Biserica se sprijină pe învăţătura Apostolilor şi a prooro
cilor, adică Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi tradiţia noastră ro
mânească.
Biserica este a lui Hristos şi nu este a noastră. Nu este a unuia
singur, oricât de mare ar fi el în Biserică. Aşa o numeşte. Hristos : «Bi
serica Mea», spunând că nici porţile iadului nu o vor birui. De aceea, să
apărăm această Biserică întocmai ca înaintaşii noştri.
Cu acelaşi îndemn de a nu uita aceste clipe vă îmbrăţişez şi vă
binecuvântez. Amin».

în drum spre o m ucut ---tirea Recea, la mănăstirea Râmeţi, la Alba-Iulia, în numeie uwuiu*
al acestor credincioşi buni ce-şi iubesc Biserica şi Ţara vă zicem, bine
aţi venit, Prea Fericirile Voastre în oraşul Tg. Mureş. Aşteptăm cuvânt
de binecuvântare şi rugăciune către Bunul Dumnezeu pentru sufletele
noastre. Bine aţi venit !».
După acest cuvânt de întâmpinare al Prea Sfinţitului Andrei, a
vorbit credincioşilor Prea Fericitul Părinte Partenie al Alexandriei,
care a spus:
«Intr-adevăr, această biserică a înălţării este măreaţă. Avem im
presia că cerurile s-au pogorât ca să ne îmbrăţişeze şi icoanele sfinţilor
sunt şi acestea în jurul nostru. Fiecare altar închinat lui Hristos este
locul în care .cerurile şi pământul se întâlnesc şi în care oamenii, sfinţii
şi îngerii vieţuiesc împreună şi în care lumea întreagă, morţii noştri
şi noi, suntem aproape unii de alţii. Natura întreagă, stelele cerului, soa
rele şi luna, pădurile, râurile şi lacurile, lumea întreagă se întâlne*
aici, în acest loc. Aceasta înseamnă Biserica şi aoest lucru este Biserica

ceva, fiindcă este copil al lui Dumnezeu. Să-ţi aduci aminte de el atunci
când trece prin clipe grele şi să te rogi pentru fiecare om ca sâ meargă
şi el lângă Dumnezeu.
De aceea, în biserică ne aducem aminte foarte mult de morţii noş
tri, de toţi cei care au plecat înainte de noi şi cu deosebire de cei care
s-au jertfit pentru noi. Fie că este vorba de mama noastră, de tatăl
nostru, de prietenul nostru, dacă şi-a dat sufletul pentru Biserică şi
pentru Ţară să ne amintim de ei.
Aici începe mântuirea noastră, aici începe izbăvirea omului, aici
şi pacea lui şi pacea lumii. Aici se iartă păcatele noastre. Suntem duşi
la înălţare şi la înviere alături de Dumnezeu. Aceasta înseamnă Bise
rica lui Dumnezeu.
Să treceţi pe aici, să intraţi în Biserică, să vă împărtăşiţi, sâ vă
Iubiţi unul pe altul. în felul acesta lumea va deveni mult mai frumoasă

BISERICA O R T O D O X A R O M A N A

158

După o scurtă şedere la Recea, oaspeţii s-au îndreptat spre Târgu
Mureş, reşedinţa judeţului Mureş, unde au fost întâmpinaţi de preoţi,
credincioşi şi notabilităţi ale oraşului, în catedrală.
Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de Prea Sfinţitul Episcop
Andrei, care a spus :
«Prea Fericirile Voastre,
Iubiţi credincioşi,
Vă aflaţi în cea mai mare catedrală ortodoxă din România, şi
merită să aibă frumuseţea şi măreţia pe care o are pentru că a fost
ridicată ou un gând înalt. Poartă hramul înălţării Domnului Iisus
Hristos şi hramul acesta a fost ales pentru că ea a fost ridicată în
cinstea eroilor şi martirilor neamului nostru. Noi mărturisim în fiecare
duminică că prin Cruce a venit bucuria, mântuirea la toată lumea. Prin
ea ne-am izbăvit din robia păcatului şi din moarte.
Martirii şi eroii n-au făcut altceva decât să urmeze pilda Mântui
torului. Mântuirea omenirii se pecetluieşte prin jertfa Crucii, iar prosperarea neamului se pecetluieşte prin moaştele martirilor şi eroilor. De
aceea, când a fost construită această catedrală în memoria martirilor,
în memoria eroilor, a fost o alegere binecuvântată a hramului pe care-1
poartă, pentru că această vale a Mureşului, această cetate, acest oraş
au cunoscut de-a lungul veacurilor multe lacrimi şi i-a dat Dumnezeu
şi clipe de bucurie şi de înălţare sufletească. Pentru oraşul Tg. Mureş,
pentru noi, ziua de astăzi capătă o marc greutate, va fi o filă de istorie,
pentru că, de altfel, în urmă cu câţiva ani, Prea Fericitul Părinte
Patriarh a venit să binecuvânteze şi să sfinţească această catedrală în
urma lucrărilor de pictură atunci terminate.
Iată că astăzi, Prea Fericirea Sa l-a adus împreună cu dânsul pe
Patriarhul şi Papă al Alexandriei, Prea Fericitul Părinte Partenie, fiind
în drum spre o lucrare sfântă. De aceea, aşa cum am spus-o la mănăs
tirea Recea, la mănăstirea Râmeţi, la Alba-Iulia, în numele clerului şi
al acestor credincioşi buni ce-şi iubesc Biserica şi Ţara vă zicem, bine
aţi venit, Prea Fericirile Voastre în oraşul Tg. Mureş. Aşteptăm cuvânt
de binecuvântare şi rugăciune către Bunul Dumnezeu pentru sufletele
noastre. Bine aţi v e n it!».
După acest cuvânt de întâmpinare al Prea Sfinţitului Andrei, a
vorbit credincioşilor Prea Fericitul Părinte Partenie al Alexandriei,
care a spus:
«Intr-adevăr, această biserică a înălţării este măreaţă. Avem im—
nnonrât ca să ne îmbrăţişeze şi icoanele sfinţilor
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Toate acestea se întâlnesc pe Sfânta Masă, toate acestea se întâlnesc
în Trupul şi în Sângele Domnului. De aceea, taina aceasta este taina
de mulţumire. Hristos vrea ca noi să fim împreună, să avem cu noi
împreună şi pe morţii noştri şi El, însuşi Dumnezeu, să fie împreună
cu noi. Toţi sfinţii şi îngerii sunt şi ei prezenţi pe Sfânta Masă. Aceasta
şi este Taina Comuniunii. înseamnă în fond că toate se întâlnesc, toate
se unesc, toate se împărtăşesc şi devin Trup al lui Hristos şi Sânge al
Lui, toate devin fii ai lui Dumnezeu. Devenim una cu Dumnezeu.
Este şi Taină a împărtăşaniei pentru că tot acest Trup îl luăm
înlăuntrul nostru. Ne împărtăşim cu Hristos însuşi şi fiecare dintre noi
devine lăcaş, devine biserică a lui Dumnezeu. Acest lucru îl spune
Sfântul Pavel când zice : «Să învăţaţi fiecare dintre voi să deveniţi
casă a lui Dumnezeu, biserică a lui Dumnezeu». Fiecare dintre noi îl
are înlăuntru pe Hristos. Şi o altă taină se întâmplă aici, cea a dăruirii
pentru că noi oferim, dâruim pâinea şi vinul care vor deveni Trupul
şi Sângele lui Hristos. Fiul se uneşte cu Tatăl, noi cu Fiul şi cu lumea
întreagă şi aşteptăm sfârşitul nostru. Noi aşteptăm să plecăm din lumea
aceasta în care am luat Trupul şi Sângele lui Hristos ca să vină ceasul
înălţării şi al învierii noastre, să mergem să ne aşezăm aproape
de Tronul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă biserică şi locaş al
lui Dumnezeu.
De aceea, aici sunt cele sfinte şi cele cuvioase ale noastre. Când
intraţi în biserică, trebuie să uitaţi de toate şi să vă dăruiţi lui Hristos.
Trebuie să-ţi dai eul tău şi semenilor. Să iubeşti aproapele oricare ar
fi el, fie că este negru, fie că este alb, fie că este galben sau roşu.
Sâ-1 iubeşti fie că este creştin, fie că este musulman, fie că este alt
ceva, fiindcă este copil al lui Dumnezeu. Să-ţi aduci aminte de el atunci
când trece prin clipe grele şi să te rogi pentru fiecare om ca să meargă
şi el lângă Dumnezeu.
De aceea, în biserică ne aducem aminte foarte mult de morţii noş
tri, de toţi cei care au plecat înainte de noi şi cu deosebire de cei care
s-au jertfit pentru noi. Fie că este vorba de mama noastră, de tatăl
nostru, de prietenul nostru, dacă şi-a dat sufletul pentru Biserică şi
pentru Ţară să ne amintim de ei.
t

Aici începe mântuirea noastră, aici începe izbăvirea omului, aici
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şi într-o bună zi va deveni o Biserică, va deveni un paradis. Toţi să
trăim alături de Dumnezeu. Acest lucru vă doresc din toată inima.
Mulţumesc, Prea Fericirea Voastră, că m-aţi adus şi în acest loc,
în cea mai mare biserică din România. Vă mulţumesc tuturor !».
A rostit apoi cuvânt de învăţătură Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist al României, care a spus :
«După cuvântarea a-tât de frumoasă a Prea Fericitului Patriarh şi
Papă, Partenie al III-lea, despre însemnătatea Bisericii atât in învăţă
tură cât şi în viaţa noastră, rămâne ca noi să punem la inimă aceste
adevăruri sfinte. Să le punem la inima noastră şi la inima copilaşilor
şi a tinerilor, căci tot ceea ce se petrece în lume este trecător, aşa cum
ne arată necontenit viaţa încă de când ne naştem. Şi bucuriile trec, şi
trec foarte uşor. Şi necazurile trec, mai greu. Dar trec ca şi viaţa noas
tră, a tuturor. •
Ceea ce rămâne veşnic în viaţa omenirii şi în viaţa noastră este
adevărul cel dumnezeiesc, este adevărul Bisericii, este existenţa lui
Dumnezeu, este Biserica Lui şi de acest adevăr se leagă toată viaţa
noastră, de la leagăn până la mormânt.
Imaginea bisericii de aici, aşa de frumoasă, imaginea sfinţilor, a
frumuseţii acestora, acum adăugată şi împlinită această imagine cu
prezenţa noastră, ca şi a copilaşilor, ne aduce la realitatea cea dumne
zeiască, a existenţei Bisericii pe pământ şi a veşniciei ei, a adevărului
Bisericii, care «nici porţile iadului nu o vor birui».
Aşa este proiectată, clădită şi împodobită această biserică. Aşa
trebuie să ne vedem fiecare pe noi înşine ca slujitori credincioşi ai
Bisericii. Observaţi sfinţii care ne privesc şi ne ascultă cântările şi ru
găciunile. Parcă sprijină cu trupurile lor, cu privirile lor, cu fiinţa lor,
tot edificiul Bisericii. Aşa şi este iubiţi credincioşi. Ei sprijină Biserica
şi existenţa Bisericii întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos. Şi ca ei
şirurile de credincioşi, de pretutindeni din lume, şi ca ei şirurile de mar
tiri şi credincioşi de pe pământul nostru românesc şi din întreaga lume,
sprijină Biserica prin viaţa lor frumoasă, prin virtuţile lor, prin devota
mentul, iubirea şi bunătatea lor. Căci Biserica este trăirea fiecăruia în
{.arte a acestor adevăruri sfinte ale Bisericii noastre. Cu
Biserica
aceasta sprijinită pe credinţa şi devotamentul slujitorilor sfântului altar
şi al credincioşilor s-a făurit istoria noastră naţională aproape două
mii de ani. Cu această Biserică purtată în braţe de voievozii şi dom
nitorii noştri a străbătut neamul nostru românesc valuri foarte greu
de purtat, ale istoriei noastre. Şi noi ne învrednicim să ducem împre
ună cu Mântuitorul Hristos, împreună cu sfinţii, această Biserică şi să
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ne aducem contribuţia noastră. Aşa sunt cele două Biserici astăzi, cu
Patriarhii lor, aici în catedrala din Tg. Mureş.
•Prilejul este iunic, iubiţi fraţi. Este unic şi'dumnezeiesc, pentru că
cine ştie dacă vreodată în istorie veţi mai avea prilejul să vedeţi două
Biserici la un loc aici, în inima Transilvaniei noastre sfinte, să vedeţi
doi Patriarhi a două Biserici deopotrivă de valoroase în teologie, în viaţa
creştină, în istoria noastră şi în actualitate.
Prea Fericitul Patriarh şi Papă Partenie-al III-lea al Alexandriei
este oaspetele nostru, al Patriarhiei Române. A vizitat Biserica noastră
în mai multe rânduri, dar acum este pentru prima dată în Transilvania.
Anul trecut a fost Sanctitatea Sa Patriarhul de la Constantinopol Bartolomeu-1^ iar anul acesta Prea Fericirea Sa. Pentru prima dată cre
dincioşii ardeleni care au însetat mult pentru Ortodoxie şi şi-au dat
viaţa pentru- păstrarea ei în Ardeal, au văzut cu ochii lor pe Patriarhii
Apostolici din Orient, cu prilejul binecuvântat de a fi aici, de a fi oas
peţii Prea Sfinţitului Episcop Andrei.: 1
1 ' '-' Mâine va avea loc întronizarea primului episcop al nou înfiinţatei
Episcopii a Harghitei-şi Covasnei. ^Este o realizare şi un rod binecuvân
tat de Dumnezeu, este o realizare sfântă şi un rod al dorinţei şi-al
rugăciunii românilor din acea zonă, care au rămas o minoritate plină
de dureri şi-de suferinţe zilnice ’ îri-miezul ţării noastre. Iată Duhul
Sfânt ne-a aju ta t;ca să înfiinţăm această episcopie, să le dăm credin
cioşilor şi- preoţilor1 de acolo,* păstorul cel bun care-şi va pune sufletul
pentru oile sale, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos. •" •
1
'Aş vrea şi cu acest prilej, şi în faţa Santităţii Sale,! să preţuiesc
mult gestul Prea Sfinţitului Episcop Andrei şi al Adunării eparhiale
de la Alba Iulia, pentru căldura lşi pentru grija şi strădania care’ au
luat-o,j nu-mimai de a fi de acord ca o parte din jurisdicţie să treacă
la această episcopie, adică judeţul Harghita, ci să sc şi îngrijească • de
organizarea şi buna ei funcţionare mai departe, alături de noi şi • de
I.P.S. Mitropolit Antonie.
.
.<
-.De aceea, Prea Sfinţite Andrei şi Prea Cucernici, Părinţi, vă adre
sez îni numele. Sfântului Sinod şi, desigur, şi în numele fraţilor din noua
episcopie, toată. preţuirea şi mulţumirea noastră pentru această înţele
gere.. împreună, mâine vom celebra, după datina ortodoxă şi românească
această slujbă-, care va intra în lanţul nesfârşit, strălucitor al istoriei
noastre ‘bisericeşti al drumului pe care-1 facem noi, şi al aportului pe
care-1 faducem noi, cei de asrtăzi, trecutului nostru, Bisericii noastre ‘stră
moşeşti ş i , unităţii noastre de .credinţă şi de neam. Cu cât în Biserică
avem mai mulţi păstori, cu cât-avem în, Biserică mai mulţi predicatori
H.O.R. — 11
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pentru a vesti cuvântul Domnului, cu atât şi Trupul lui Hristos, despre
care vorbea Sanctitatea Sa, şi care suntem noi, va fi mai sănătos. Folo
sesc- acest prilej, iubiţi credincioşi, şi iau pilda copilaşilor dumnea
voastră de aici, pentru' a vă spune că nu numai cu religia în şcoli să
fim la toată înălţimea, dar şi cu cultura generală a fiilor neamului
nostru.
Fac apel la părinţi şi la Prea Sfinţitul Episcop ca să fie şi întru
aceasta prezenţi cu cuvântul lor, cu autoritatea Sfintei Biserici, ca
părinţii să-şi dea copiii la şcoală. Ştim că sunt greutăţi, ştim că şcola
rizarea costă foarte mult, dar ştim şi faptul oă veşnicia unui neam este
după gradul de învăţătură al acelui neam, după felul cum copiii sunt
învăţaţi şi educaţi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, iubiţi credincioşi, ca
să păstrăm în inimile noastre aceste cuvinte şi frumuseţile Sfintei
noastre Ortodoxii. Să ne ajute să păstrăm unitatea de credinţă şi să
avem curaj s-o mărturisim în sfânta noastră libertate. Să iubim pe
toţi, mai ales în zona aceasta şi în zona în care vom fi mâine.
Venim cu flamura iubirii Sfintei Evanghelii şi a Mântuitorului
Hristos. Nu venim eu demonstraţii împotriva nimănui. Aşa cum zicea
Luceafărul poeziei româneşti, noi ne apărăm credinţa şi nevoile şi nea
mul. Destul au suferit ardelenii de-a lungul secolelor. Destul au dat
jertfe pentru credinţă şi neam. Este vremea acum să adăugăm vred
nicia noastră, să adăugăm valorile noastre, să ne facem prezenţi, să ştim
că suntem acasă la noi, cu demnitate. Să ştim că suntem aici în biserica
înaintaşilor noştri, a eroilor şi a martirilor noştri. Bisericile noastre
alături de bisericile celorlalţi fraţi mărturisesc despre această ospita
litate românească a străbunilor noştri, care i-au primit pe toţi cei care au
venit pe pământul acesta atât de frumos al sfântului nostru Ardeal.
Vă binecuvântez din toată inima şi vă rugăm, împreună cu Prea
Fericirea Sa, să transmiteţi binecuvântări familiilor dumneavoastră,
celorlalţi credincioşi şi toate doririle de bine şi sănătate, cu pace şi la
noi şi-n lumea întreagă. Amin».
După aceste bogate cuvântări, cei doi Intâistâtători de Biserici s-au
închinat în Sfântul Altar şi au semnat în Sfânta Evanghelie. împărtă
şind binecuvântările celor prezenţi au părăsit apoi catedrala, îndreptându-se către Prefectura judeţului Mureş fiind pentru câteva momente
oaspeţii prefectului de Mureş. Aici s-a făcut schimb de informaţii pri
vind viaţa creştinilor din cele două ţări, activitatea lor şi relaţiile Bise
ricii cu Statul.
In continuarea vizitei în ţara noastră, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Partenie al III-lea, împreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi însoţitorii lor au participat la festivităţile prilejuite de insta
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larea primului episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei. Reportajul
vizitei este inserat în paginile prezentului număr ai revistei noastre.
După încheierea festivităţilor, în după amiaza zilei de 25 septem
brie 1994, cei doi patriarhi şi însoţitorii lor s-au îndreptat către mănăs
tirea «Brâncoveanu» de la Sâmbăta de Sus, jud. Braşov.
Mănăstirea «Brâncoveanu», ctitorie a Sfântului Voievod martir
Constantin Brâncoveanu, distrusă de generalul Bukow, a rămas in
ruină timp de peste o sută de ani. Astăzi mănăstirea a fost reclădită
din iniţiativa şi sub directa purtare de grijă a Înalt Prea Sfinţitului An
tonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului. Primirea a fost făcută de
soborul mănăstirii în frunte cu Prea Cuviosul Părinte Stareţ Irineu
Duvlea, care i-a condus pe oaspeţi în biserică, unde I.P.S. Mitropolit
Antonie Plămădeală a rostit un cuvânt de bun venit şi a prezentat un
scurt istoric al mănăstirii. I.P.S. Sa a spus :
Prea Fericirile Voastre,
Cinstiţi şi distinşi oaspeţi,
Am ajuns la mănăstirea Sâmbăta de Sus, cam singura mare mănăs
tire din eparhia Sibiului, pentru că părţile acestea din ţară au trăit
o mare tragedie. După anul 1700 uniatismul catolic a distrus 150 de
mănăstiri. Printe ele şi mănăstirea aceasta a fost distrusă acum două
sute de ani, fiind ultima dintre cele distruse, deci la 1785, de către un
general catolic austriac. Sigur că toţi călugării au fost împrăştiaţi şi
mănăstirea a rămas pustie, iar ceea ce vedeţi acum şi pare frumos s-a
realizat în ultim ii ani. Cel dintâi mitropolit al Ardealului care ă început
restaurarea mănăstirii a fost Nicolae Bălan. El a început restaurarea
acestei bisericuţe, care rămăsese singură. In jur nu mai exista nici o
clădire. A venit războiul şi mitropolitul n-a putut continua întreaga
operă de restaurare. încetul cu încetul, s-au adunat câţiva călugări
şi ei au început opera de restaurare sub mitropolitul Nicolae Bălan, şi
apoi noi am continuat din 1985 restaurarea picturii.
Atunci eu m-am gândit să restaurez această ctitorie voievodală
zidită la început de Constantin Brâncoveanu, sfânt al Bisericii noastre,
pentru că a fost martirizat la Constantinopol cu patru copii şi un
ginere, la 1714.
în cinstea lui, pentru nevoile monahilor noştri am început restau
rarea mănăstirii care se află aşa cum o vedeţi astăzi. O să vedeţi foto
grafii unde, acum nici zece ani, aici nu era decât o bisericuţă.
Cu ajutorul credincioşilor, a puţinilor monahi care existau aici,
iată că astăzi vă poate primi o mănăstire, aş zice nouă.
Restaurarea a început în condiţii grele. Este de ajuns să vă spun
că am început lucrarea aici fără permisiunea statului. Am spus, atunci
că vrem să facem câteva căsuţe mici unde să adăpostim icoane şi lu
cruri vechi. Lucrarea a fost de mai multe ori oprită dar până la urmă,
Dumnezeu a ajutat s-o vedem aşa cum este astăzi, şi anul trecut, in
ziua Adormirii Maicii Domnului a fost sfinţită de Părintele nostru Pa
triarh Teoctist care a avut ca oaspete de seamă pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului.
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Iată, deci, această mănăstire vă primeşte în seara aceasta, o mănăs
tire a suferinţei dar şi.a restaurării. Lucrări mai sunt de făcut şi nădăj
duim să le terminăm cu bine.
In numele obştii de aici şi a stareţului, părintele Irineu care este
un stareţ tânăr, vă spunem bine aţi venit şi* să aveţi o plăcută şedere
la această mănăstire».
/t
A vorbit apoi Piea Fericitul Părinte Partenie al Alexandriei, care
a spus :
•
,;:
«Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
, înalt Prea Sfinţite Părinte şi prieten Antonie, Mitropolit al Tran
silvaniei;
i. <
'
.
•
,
<
•«11{ •
1
Călătoria mea, oare a început-eu aproximativ o săptămână în ttrma
şi iată este aproape de sfârşit, k fost însoţită de bunătatea Prea Ferici
tului Patriarh care m-a purtat la atâtea mănăstiri ortodoxe, istorice
şi tradiţionale, vechi şi noi, ale României.
^"A stăzi, cu bunătatea dvs.,.’ âunt!'la' mănăstirea dvs. care a suferit
atâţia-ani. Dumnezeu,însă v-$. ajutat\şi lupta dvs. a avut roadă mulţ4 şi
astăzi există această mănăstire■a* Adormirii,Maicii Domnului, închinată
şi martirilor Bisericii româneşti ’’ Brâncoveanul şi copiii săi.
Este adevărat că, Bi^rioa României, c u ’ viaţa ei mai veche şi mai
nouă, continuă tradiţia istorică a sa,. care, oferă poporului •României-nu
numai dragostea faţă de Dumnezeii şi faţă de Biserica, dar şi dragbsteâ
faţă de ţară, faţă de neamul rom ânilor/Bisericile' ortodoxe au dăruit
sufletul şi viaţa lor şi lui Dumnezeu şi Patriei. Aproape în toate veac^
rile Bisericile noastre şi-au apărat neamul.*
'
’ ~
1 1
Esto vorba de un ‘ patriotism curat,''de o unitate a sufletelor câl^’
cred în gena lor, care cred ca s-au născut ortodocşi şi vor să rămână
aşa. Acesta este un semn,,o..caracteristică a:Bisericii noastre Ortodoxe)
lucru pe care nu-1 poţi întâlni nici în romano-catolicism şi nici în pro
testantism. Este felul nostru'-de a !fi. De aceea, nu putem • sărbători o
sărbătoare, naţională fără a da slava lui Dumnezeu şi în ‘ biserici.*
^
Aici se sărbătoreşte patria şj.,neamul şi vă aduc laudă, iubite frate,
pentru ostenelile dvs., pentru jertfele dvs., pentru lupta dvs, care. va
lăsă şi acest Semn în urmă în afară'de multe altele. Aceasta este mănăs
tirea Adormirii Maicii Domnulili şi a martirilor Brânooveni şi cu binecti-j
vântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist,, care La rândul său, s-a luptat
pentru ostenelile dvs., pentru jertfele dvs., pentru lupta dvs., care vă
slujit, mă bucur acum !încă şl1 m a i,mult, pentru că pe^aici a1 trecut 'şi
patriarhul" ecumenic şi(.a binecuvântat t^iserioa. şi clădirile /de aici.
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'
Este bucurie pentru mine câ am venit să vă văd osteneala şi-rog pe
Bliftul Dumenezu să vă>'dea sănătate şi* viaţă, şi să vă ajute să vedeţi
lucrarea aceasta pe deplin săvârşită’ şi să vă ’bucuraţi de ea. Nu ştiu
dacă mâine la întoarcerea spre Bucureşti vom mai vizita vreo altă
mănăstire.' ’1
"
;
Cu binecuvântarea Prea Fericitului^ începe mâine călătoria de în
toarcere, şi mă bucur, Prea Fericirea Voastră, că am venit şi aici şi
m-aţi adus la Mitropolitul Antonie,’ pentru că mărturisesc că am dorit
să-I văd. Am trăit mult timp foarte aproape şi cred că am’ făcut ceva
pentru Biserică şi pentru Ortodoxia noastră.
s-o,-. ..Vă mulţumesc, Prea. Fericirea. Voastră, foarte mult». ,

r

Peste noapte,' oaspeţii şi-au găsit odihna binemeritată în ‘această
mănăstire, pe care a doua zi au vizitat-o în tot ansamblul ei. '
'
De la Sâmbăta de Sus,*cei doi *patriarhi şi însoţitorii lor au pornit
spre Bucureşti, străbătând minunata Vale a Prahovei, făcând un scurt
popas şi la sfânta mănăstire Sinaia, unde au fost primiţi de soborul
mănăstirii în frunte cu părintele stareţ Macârie Bogus.
‘J
Prea Cuvioşia sa a rostit un scurt cuvânt de întâmpinare şi a pre
zentat câteva date, referitoare la această mănăstire, .... t . . . -t
; -Ai vorbit, apoi,-celor i prezenţi Prea Fericitul Părinte'Patriarh *Partenie, care a spus:
r,: «Prea Fericite Părinte Teoctist, : *' .
* '' ' înalt Prea Sfinţiile Voastre Daniel şi Antonie,
Iubiţi fraţi,

y

• Salut cu dragoste pe fraţii mănăstirii, pe părintele stareţ’ Macarie
şi bineînţeles, pe iubiţii credincioşi ai lui Dumnezeu. Dumnezeu a voit
Ca această ultimă zi a călătoriei mele să fie într-un fel anume legată şi
de Patriarhia Alexandriei. Este o mănăstire aici închinată Sfintei Treiiini, dar numele ei e&te Sinaia.
'*
«
Muntele Si nai este legat de numele mănăstirii Sfintei Ecaterina,
iar Sfânta Ecaterina este o sfântă şi o martiră din Alexandria. Este o
fecioară care aparţine Patriarhiei şi Bisericii Alexandriei şi moaştele
ei se află în Muntele Sinai.
Îmi amintesc ziua când am fost acolo, pe munte, cu vrednicul de
pomenire patriarhul Dimitrie, prima şi singura dată până acum când
am fost la mănăstirea Sfânta Ecaterina şi m-am închinat sfintelor ei
moaşte.
•
• .■
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Această mănăstire, în care ne aflăm, închinată Sfintei Treimi arată
că ea binecuvântează acest loc în numele lui Dumnezeu şi al Mântuito
rului nostru Iisus Hristos. Noi, clericii şi credincioşii trăim în timp,
dacă putem să vorbim despre timp atunci când vorbim despre Dum
nezeu, trăim în timpul Duhului Sfânt. Dvs., puţinii călugări ai Mănăs
tirii Sinaia, să aveţi în inimi şi în minte că Duhul Domnului este cel
care vă păstrează, vă învaţă şi vă mântuie.
Cu câtva timp în urmă, împreună cu Prea Fericitul Părinte Patri
arh Teoctist, am fost la altă mănăstire închinată Sfintei Treimi, în
insula Iialki. Tradiţia spune că această mănăstire a fost zidită de Pa
triarhul Fotie cel Mare. In mănăstirea aceea din Halki am terminat şi
eu Facultatea de'teologie şi, împreună cu părintele patriarh, ne-am
închinat acolo şi am sărbătorit 150 de ani de 1a înfiinţarea Facultăţii
de teologie din Halki. Duhul lui Dumnezeu ne-a adunat acolo să ne
închinăm şi să ne rugăm Lui, să ne dăruiască Duhul Său, fără de care
nu putem face nimic.
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Iubiţi fraţif
Cu toţii trăim prin harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat la hiro
tonie prin Duhul Sfânt. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu sâ fim vred
nici de acest mare dar al Său. Această ultimă vizită va rămâne în ini
mile noastre. Mâine vom pleca. Vă rugăm, de aceea, să vă rugaţi, pentru
noi. Bunului Dumnezeu să ne ajute şi să ne ocrotească acolo unde vom
merge.
Poate că Dumnezeu ne va învrednici să trecem iarăşi pe’ aici.
Amin».
După ce au petrecut câteva ceasuri în mijlocul obştii monahale de
la mănăstirea Sinaia, cei doi Intâistătători de Biserici, împreună cu
însoţitorii s-au îndreptat spre capitală, unde, în catedrala patriarhală
aştepta mulţime mare de credincioşi în frunte cu preoţi şi ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române, studenţi şi elevi ai şcolilor teologice din
Bucureşti.
Cei doi Patriarhi s-au închinat la racla Sfântului Dimitrie BasaraToov după care, în acordurile imnului patriarhal au luat loc în tro
nurile arhiereşti. După ce s-a săvârşit o slujbă de mulţumire lui Dum
nezeu pentru binecuvântările revărsate asupra celor doi Intâistătători
pe tot parcursul vizitei, a luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul României, oare a spus :
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*Prea Fericirea Voastră,
tnalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Drept măritori creştind,
Iată, Bunul Dumnezeu ne-a purtat paşii cu prilejul vizitei Prea
Fericitului Părinte Patriarh Partenie, în Transilvania şi la unele din
eparhiile noastre.
Am revenit acum şi am mulţumit lui Dumnezeu. Această vizită
Înscrie în viaţa Bisericii noastre pagini de strălucire ale credincioşilor
noştri, ale slujitorilor sfintelor altare de la mănăstiri şi de la parohii.
Aţi venit Prea Fericite Părinte Patriarh de acolo de lângă unele
din cele mai cunoscute minuni ale lumii antice, din ţara piramidelor,
a farului din Alexandria. Aţi venit în ţara şi-n Biserica noastră. Noi
n-am putut să vă prezentăm aşa cum istoria a stabilit, minuni ale lumii.
Noi v-am prezentat aici minunile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu
întrupat ca logos pe pământul nostru, cu vieţuitori, cu credincioşi şi
slujitori, martiri şi mărturisitori ai lui Hristos. V-am prezentat cum
strămoşii noştri, începând de la predica Sfântului Apostol Andrei, au
trăit învăţătura Mântuitorului Hristos, iubirea Sa de oameni şi daru
rile Duhului Sfânt.
/
Peste tot pe unde v-au purtat paşii Prea Fericirii Voastre şi ai celor
trei distinşi ierarhi care vă însoţesc, aţi putut să vedeţi cum roua Duhu
lui Sfânt a rourat şi a făcut să crească şi să rodească predica Sfântului
Andrei cel întâi chemat. Acum ne aflăm la sfârşitul misiunii foarte
importante pe care v-aţi asumat-o, de a veni şi vizita Biserica şi Ţara
noastră şi de a împlini o veche dorinţă a noastră şi a ierarhilor Bi
sericii noastre aşa cum aţi şi constatat de-a lungul traseului nostru.
Ne-a călăuzit paşii Duhul Sfânt, ne-au călăuzit paşii credincioşii,
preoţimea şi ierarhii de la eparhii. Pentru noi este o mare bucurie că
am ajuns să fim văzuţi acasă la noi, la aceste minuni ale lui Dum
nezeu : mănăstiri, biserici, sfinte moaşte. Din privirile sutelor de mii
de credincioşi, de preoţi şi de călugări, aţi putut să constataţi bucuria
lor că au prilejul să prezinte unui patriarh apostolic ce gândesc şi cum
gândesc- ei să continue viaţa bisericească în sfânta libertate dăruită de
Dumnezeu prin jertfa multor tineri şi vârstnici în decembrie 1989.
Iubiţi părinţi şi iubiţi tineri,
Să puneţi la inima voastră, curată şi bună, dragostea şi ataşa
mentul fiecăruia pentru slujirea cu credincioşie a Bisericii noastre stră
moşeşti. In primul rând, necesitatea păstrării unităţii Bisericilor ca cea
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exprimată prin întâlnirea, slujirea şi convorbirile dintre ierarhii Sfân
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şl ierarhii Patriarhiei Ale
xandriei, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Partenie al III-lea. întâl
nirea a prilejuit schimburi de preocupări privind rolul Ortodoxiei în
lumea creştină
şi rezolvarea problemelor oare zguduie omenirea, iar
comuniunea euharistică este mărturia continuă a Bisericilor noastre, că
Trupul lui Hristos cu care ne-am împărtăşit ne îndatorează la o stră
danie sporită pentru ca şi celelalte ramuri ale creştinătăţii sâ intre în
unitatea Lui. Un început s-a făcut în catedrala Sf. Spiridon Nou şi în
catedrala patriarhală, unde ne-am întâlnit în aceste zile în rugăciune
cu Sanctitatea Sa Şenuda al III-lea, patriarhul Bisericii Copte din
Egipt. Din fiecare întâlnire ecumenică, oa şi din fiecare reuniune orto
doxă, învăţăm că Ortodoxia este bogată în gândire şi spiritualitate spre
a fi în stare să cuprindă, în noianul ei de iubire, celelalte ramuri creş
tine cu rădăcini
în primul mileniu creştin.
( . In al doilea rând este vorba de deschiderea Bisericii noastre spre
ecumenism, prilej pentru care i-am avut în mijlocul nostru pe Prea
Fericiţii Patriarhi Partenie al III-lea al Alexandriei şi Şenuda al III-lea.
Este vorba de şedinţa Comitetului executiv al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor care s-a desfăşurat la Facultatea de teologie din Bucureşti.
Cum ştiţi, ecumenism nu înseamnă secătuirea Bisericilor ortodoxe de
tezaurul lor doctrinar şi tradiţional, formulat de sfintele sinoade ecu
menice şi de cele locale. Dimpotrivă, ecumenism înseamnă deschidere,
dar şi redescoperirea identităţii fiecărei părţi din această mişcare, a
moştenirii cu care fiecare Biserică vine la acest ospăţ duhovnicesc al
teologiei, al gândirii şi al agonisirilor şi căutarea, prin puterea Duhului
Sfânt, a ceea ce este comun Bisericii nedirijate, a ceea ce este întreg,
spre unitatea trupului lui Hristos. Acesta nu poate fi împărţit sau des
părţit, ci trebuie să fie mereu împlinit, nu numai cu fiecare Biserică
sau grupare creştină, ci şi cu fiecare nou botezat, după cum ne învaţă
Sf. Apostol Pavel, care spune că «noi, cei mulţi, un trup suntem în
Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora» (Rom. 12, 5). Acest
înţeles al ecumenismului îl păstrează, îl respectă şi îl dezvoltă Biserica
Ortodoxă Română şi, deopotrivă, ortodoxia, aşa cum a reieşit din desele
convorbiri pe care le-am avut în aceste zile cu Prea Fericitul Patriarh
Partenie al III-lea al Alexandriei şi cu însoţitorii Prea Fericirii Sale.
în al treilea rând, dialogul în vremea noastră nu se poartă numai
între conducătorii Bisericilor, sau numai între teologi, ci el trebuie să se
lărgească şi să cuprindă creştinii, fiii Bisericii, poporul lui Dumnezeu,
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cum' l-am auzit pe Prea Fericitul Patriarh Partenie adresându-se credin
cioşilor. Aceştia au dreptul să: gândească, sâ-şi spună dorinţele şi să
agonisească cunoştinţe pentru a putea să discearnă adevărul de minciună,
să deosebească adevărul lui Hristos de acele îndemnuri şi chemări care
exprimă în realitate falsul ecumenism, care duce spre prozelitism. De
aceea, pentru tineri, viitori şi actuali slujitori ai sfintelor altare, este
foarte important de ştiut că viaţa bisericească nu stă pe loc. La acest
sfârşit de veac, Bisericile Ortodoxe, Bisericile creştine se caută, se aduna,
se roagă împreună şi îşi descoperă unele altora valorile spirituale. Când
la aceste îndemnuri folosim şi limbajul potrivit marilor *descoperiri şi
înţelesuri mântuitoare, acestea devin şi mai actuale ,şi roditoare.
Ne-a ajutat Dumnezeu ca vizita Prea Fericitului Patriarh Partenie
să cuprindă o arie foarte, largă de dialog. Am discutat nu n u m ai cu
preoţii de enorie şi cu călugării din mănăstiri, dar şi cu credincioşi şi
mai ales cu tinerii şi chiar, cu copiii, care au fost prezenţi în număr mare
la.rugăciunile, ce s-au oficiat în bisericile parohiale, în cele mănăstireşti
şi în catedrale episcopale, de-a lungul itinerarului nostru, ei ne-au întâm
pinat cu un entuziasm de negrăit, specific curăţeniei lor sufleteşti, spe
cific nădejdilor şi nădejdii Bisericii noastre. Aceşti tineri, ca şi dvs., cei
de aici, elevi seminarişti şi studenţi teologi de la Bucureşti, vor purta în
secolul viitor aceste căutări şi aceste preocupări ale Bisericii noastre.
Prin toate acestea, îl urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos.
Aşa cum ştiţi şi Prea Fericitul Patriarh Partenie şi Sanctitatea Sa
Şenuda au sosit la Bucureşti de ziua Înălţării Sfintei Cruci. Acesta este
un simbol pentru Biserica noastră. Traseul vizitei a fost ca un drum al
Crucii, în sensul că am luat cunoştinţă împreună de suferinţele* Bisericii
noastre sub comunism, de ceea ce au pătimit ardelenii de-a lungul isto
riei,f dar în acelaşi timp şi de roadele suferinţei, şi de roadele Crucii
văzând cum peste tot apar biserici noi, preoţi grijulii şi harnici, călugări
şi călugăriţe punând din nou temelii mănăstirilor şi schiturilor, deseori
cu vlaga şi cu agonisita lor proprie şi mulţime de credincioşi, care ne-au
Înconjurat, pretutindeni, cu evlavie şi cu multă dragoste.
în al patrulea rând, s-a constatat prezenţa preoţilor în lucrarea
misionară a Bisericii şi în cea culturală, prin tipărituri şi reviste, prin
i predarea învăţământului religios în şcolile de stat. Toate aceste stră
danii pastorale, la care se adugă prezenţa preoţilor în 9pitale, orfelinate
i
penitenciare tălmăcesc râvna ierarhilor Bisericii noastre, înnoiţi în
duh şi lucare arhierească. Instalarea Prea Sfinţitului Ioan, noul episcop
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al Covasnei şi Harghitei, a însemna#t încoronarea itinerariului Prea Feri
citului Patriarh Partenie. Răsfoind paginile istoriei, constatăm că numai
în secolul al XVII-lea mai găsim o asemenea situaţie, când patriarhii
apostolici vizitau Ţările Române ; acolo aflăm asemenea fapte, asemenea
întâlniri, asemenea mărturisiri ca acelea pe care le-am trăit în zilele
acestea, şi le-am auzit de la credincioşii şi preoţii din Transilvania, ca
acelea pe care le-am văzut la Sfânta Liturghie de la catedrala din
Miercurea Ciuc, unde mulţimea credincioşilor ne-a înconjurat cu bucurie
nesfârşită şi unde s-au rostit cuvinte dintre cele mai frumoase, iar
ierarhii noştri, prin prezenţa lor, au arătat unitatea de gândire şi de
lucrare a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. în toate s-a
arătat lucrarea Duhului Sfânt. în cronica spiritualităţii acestor ţinuturi
transilvănene, s-a înscris pentru prima dată în istoric vizita şi binecuvân
tarea Prea Fericitului Partenie al III-lea al Alexandriei şi a toată Africa.
A zburat de multe ori din inima şi de pe buzele Prea Fericitului Pa
triarh Partenie cuvântul despre frumuseţile Ortodoxiei şi valorile Ortodo
xiei, pentru care poate să aducă mărturie în lumea creştină de azi numai
cineva care s-a născut şi a trăit în acele locuri unde a lucrat şi a pătimit
Sfântul Atanasie cel Mare şi Sfântul Chirii al Alexandriei, marii părinţi
ai pustiei, Antonie şi Pahomie şi alţi părinţi iubitori şi ostenitori în cele
ale cugetului, ale gândirii omeneşti. Să fie aceasta pentru noi un
memento, în a ne strădui cu mai mult curaj, cu mai multă străduinţă în
slujirea Ortodoxiei noastre. Dacă am slujit-o în deceniile de asuprire
comunistă şi ateistă, păstrând roadele suferinţelor şi ale unor înfăptuiri
de atunci, acum, în sfânta libertate, trebuie să sporim şi mai mult aceste
roade atât de frumoase pentru Biserica noastră. Să ne fie îndemn aceste
gânduri mari care s-au spus despre noi la aceste întâlniri şi de Patriarhul
Ecumenic şi de Patriarhul Alexandriei şi de Primatul Angliei şi de alto
personalităţi bisericeşti, care ne-au vizitat în ultimii ani şi, comparându-ne cu celelalte Biserici din fostul lagăr sovietic, ne-au găsit la datoria
noastră, pentru că am fost legaţi de Sfântul Altar, am fost legaţi de
Ortodoxie. Trebuie să fim şi mai mult legaţi de slujirea Biserici noastre,
de iubirea faţă de Sfântul Sinod, de respectarea rânduielilor noastre
bisericeşti.
Iată, Prea Fericite Părinte Patriarh, doar câteva gânduri din cele
încă multe care se pot înmănunchea, la încheierea vizitei Prea Fericirii
Voastre în ţara şi Biserica noastră. Ştim că v-am obosit, pentru că un
itinerar ca acesta de mii de kilometri nu este uşor de parcurs. Drumul pe
care l-aţi făcut şi învăţăturile semănate vor aduce roade în Ortodoxie,
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iar Biserica noastră va aşeza la inima ei pe prea Fericirea Voastră şi
venerabila Biserică a Alexandriei. Ştim că acolo, în Orientul Mijlociu, vă
luptaţi cu multe piedici şi greutăţi ca să păstoriţi Ortodoxia. Iată de ce
noi avem mare admiraţie pentru ierarhii Patriarhiei Alexandriei, fiindcă
păzesc lumina Ortodoxiei în atâtea colţuri ale lumii, fie în Africa, fie
în Egipt, fie în alte părţi. De aceea, Patriarhia Alexandriei, ca şi
Patriarhia Constantinopolului şi Patriarhia Ierusalimului sunt pentru
noi izvoare de lumină, de cultură şi de curaj în lucrarea noastră bise
ricească.
Vă mulţumim pentru dragostea de a vizita Biserica noastră, dând
curs invitaţiei noastre şi a Sfântului Sinod, aducând prin aceasta multă
bucurie şi mult curaj preoţilor, călugărilor şi tineretului nostru ortodox.
Cuvintele noastre sunt nespus de slabe ca să arate frumuseţea misiunii
care aţi avut-o la noi. întâlnirea şi slujirea noastră vor da roade îmbo
găţind in viitor legăturile dintre Bisericile Ortodoxe, şi îndeosebi dintre
Patriarhia Ortodoxă Român şi Patriarhia Apostolică a Alexandriei şi a
toată Africa.
Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate Prea Fericirii Voastre iar
sfinţii la care v-aţi plecat genunchii şi ale căror moaşte le-aţi sărutat pe
acest itinerar vă vor însoţi cu rugăciunile lor în călătoria Prea Fericirii
Voastre. Oriunde veţi fi, vă va însoţi dragostea noastră şi recunoştinţa
pentru cel ce slujeşte Ortodoxia ca al doilea dintre patriarhii întâi stă
tători ai Ortodoxiei. Amin».
A vorbit apoi credincioşilor şi celor prezenţi, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Partenie al III-lea al Alexandriei. Prea Fericirea Sa a spus :
«Iubite frate Teoctist, Patriarhul României,
Iubiţi fraţi arhierei ai Patriarhiei României,
Cinstit cler al României,
Iubii popor al lui Dumnezeu,
Prea Fericirea Voastră, când am ajuns aici, acum 14 zile, m-aţi pri
mit cu multă dragoste şi bunătate şi eu cuvinte frăţeşti în această bise
rică a Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. Este biserica catedrală a
dvs. Astăzi, în aceeaşi biserică, în ajunul plecării mele şi în ultima zi a
vizitei mele, aţi spus din nou cu multă bunătate şi dragoste, cuvinte care
mi-au mers la inimă. Nu ştiu dacă, in cazul în care n-ar fi existat Sfinţii
Constantin şi Elena, dacă n-ar fi existat Edictul care a dat libertate
creştinismului, şi dacă Sfânta Elena n-ar fi găsit Crucea, nu ştiu dacă
astăzi ar mai fi existat creştinism.
Un lucru este evident. împăratul şi Sfântul Bisericii noastre
Constantin, cu mama sa Elena, cu lumânarea de la Duhul Sfânt, au adus
marea schimbare în lume dăruind creştinilor libertatea să se închine Dum
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nezeului lor. De atunci lumea s-a schimbat. în lume, şi în special în
creştinătate, trăieşte Duhul lui Dumnezeu Acest Duh care este în Orto
doxia noastră, şi care ne iubeşte atât de mult, ne-a dăruit, de-a lungul
veacurilor, Bisericile Ortodoxe din întreaga lume. Suntem astăzi multe
Patriarhii, multe Biserici autocefale şi constituim o unitate, şi în special
în această regiune care începe'în Orientul Mijlociu, din Alexandria,
ierusalim, Antiohia şi Constantinopol, ajunge în Balcani şi în întreaga
parte răsăriteană a Europei. Aceasta este zona şi locul nostru, şi aici
trăieşte Ortodoxia. Aici se luptă de veacuri şi se luptă pentru a păstra
credinţa sa. Cu tot ceea ce s-a întâmplat în istorie şi, în ciuda apariţiei
islamului, care ne-a proyocat atâtea rele, ea a rezistat. . f,
. . , Nu înseamnă că prezenţa; altei religii nu ne-a dat şi ceva bun. Ne-a
dăruit lupta pentru credinţa noastră, ne-a dăruit dragostea pentru Orto
doxie şi în sângele, lupta şi lacrimile noastre, am dat naştere neamurilor
noastre ortodoxe. Rămânem totdeauna uniţi. Se poate să fie întâmplări
nedorite şi între noi, dar toate trebuie să le privim cu limpezime. Să
ţinem cont de tot ceea ce se întâmplă' în viaţa noastră şi să învăţăm din
relaţiile pe care le-am avut în viaţa noastră. Nu trebuie să ne înşelăm
pe noi înşine. Trebuie să vedem evenimentele aşa cum se desfăşoară ele
însele.
• •. ■. ......
Dăm slavă lui Dumnezeu că, după ultim ul .război, Ortodoxia mereu
unită a putut de multe ori să. creeze noi direcţii în toată regiunea. Am
învăţat din chinurile noastre şi încet, încet, dăm naştere la o Ortodoxie
unită. Această Ortodoxie este'astăzi vie. Avem în mod frecvent întâlniri
între noi şi n-avem nimic de ascuns. Nădăjduim că încet, încet, aceste
întâlniri vor fi mai multe, unitatea noastră va fi mai puternică, şi lupta
noastră pentru poporul lui Dumnezeu va fi mai bună, deoarece Bisericile
şi Patriarhiile nu sunt alcătuite numai din cler; •Ortodoxia este poporul
lui Dumnezeu.
Cu'aceste gânduri îmi închei vizita mea in România şi rog pe Dum
nezeu sâ păzească Biserica României şi, când vă rugaţi, nu uitaţi să vă
aduceţi aminte şi de Biserica Alexandriei. .
Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin».
Astfel s-a încheiat o vizită istorică, şi prin ceea ce ea a reprezentat,
prin discuţiile ce s-au purtat şi prin schimbul de impresii, s-a scris o
nouă pagină în istoria bimilenară a Bisericii şi Ţării noastre.
A doua zi, 27 septembrie 1994, după amiaza, delegaţia Patriarhiei
Alexandriei condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh şi Papă Partenie
al III-lea a fost condusă la aeroportul Otopeni de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist al României, de ierarhi ai Sfântului Sinod,
preoţi şi funcţionari din Administraţia Patriarhală.
în salonul oficial al aeroportului, cei doi patriarhi au făcut scurte
declaraţii pentru presă, în care au arătat importanţa şi rolul pe care
această vizită le-a constituit.
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Astfel, în declaraţia sa, Prea Fericitul Părinte Partenie al Alexan
driei, a spus :
>i•; î
! .
«Am venit aici să vizitez pe vechiul .şi bunul meu prieten, pe Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist al României şi mai ales să aud glasul
inimii acestui popor deosebit, poporul român * Prin bunătatea Prea Feri
cirii Sale, care m-a însoţit tot timpul, am văzut lucruri minunate aici,
lucruri ale credinţei şi ale iubirii acestui popor ortodox. Am săvârşit
Sfânta Liturghie în catedrala Sfântul Spiridon din Bucureşti şi în alte
biserici şi de fiecare dată am vorbit, amândoi patriarhii, acestui popor şi
am subliniat lucrarea noastră panortodoxă!'
’
*
“ Am vorbit despre eforturile pe 6are le” facem împreună în'vederea
unităţii Bisericilor. ;Am vorbit despre ' relaţiile ' noastre ' cu Bisericile'
Romano-Catolică şi Protestantă şi am-înţeles’cu toţii că*singura cale ce
duce la unitatea adevărată în toată lumCa,1şi rriai ales între toate Bise
ricile, este calea. dialogului,’ a iubirii,:,a: jertfei. Nu există o altă. cale.
•r Am vizitat câteva- episcopii din România, adică, [Curtea..,de Argeş,
Râmnic, Alba .Iulia, Miercurea Ciuc, şi am. întâlnit peşte ttoţ un popor
credincios care se luptă pentru adevărata unitate în credinţă din această
Ţară.
:' '
’
' ' Cel mai important lucni* pe 'care:l-ani săvârşit în aceste zile în ţara
dvs., a fost Sfânta Liturghie şî intronizârea unui nou episcop la Miercurea
Ciuc, Prea Sfinţitul Ioan, care-am înţeles bine se va lupta în acele locuri
tot pentru unitatea, acestui popor, Am observat, că sub păstorirea Prea
Fericirii Sale Teoctist se lucrează în această ţară în credinţă şi-n iubire,
şi,se oferă poporului ajutorai ocrotire, şi m^y ales credincioşilor precum
şi celor care încă nu cred.1
'•■•• • •
.
•••
Am văzut multe mănăstiri, unde !se: pregătesc monahi şi monahii să
lucreze şi să se roage tot pentru unitatea poporului, totdeauna sub păsto
rirea şi îndrumarea Prea'Fericitului Părinte. Teoctist.
,
Rolul Bisericii Ortodoxe Române ,în toaţă această regiune: a Balca
nilor este absolut necesar. Are putere,.pentru că aveţi în spate 20 de
milioane de credincioşi şi în felul acesta puteţi ajuta toate Patriarhiile,
pe cele din Balcani şi pe cele din Orient.
"
" ‘
'
:;
Prea Fericirea Sa, şi ceilalţi ierarhi, arii'văzut că pregătes^'cu sârguinţă mulţi tineri pentru a deveni'slujitori* ai Bisericii *lui Dumnezeu'
;
Subliniez şi faptul că am:fost primitMa :D1. Preşedinte Iliescu, care
m-a primit c u . multă -dragoste,, şi această întâlnire este pentru mine .o
n>are cinste.
, ( . ..
p
^ ..
Cu această ocazie, vă rog şă-mitperiniteţi să mulţumesc Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctiştj care ne-a "oferit cât am ‘stat a ic i toată
bunătatea şi'toată dragostea. Ma întorc î n ‘Alexandria plin de curaj* de
putere pentru că am trăit în mijlocul’’acestui: popor român şi în Biserica
Ortodoxă Română, şi -văzând Că" toţi ierarhii şi preoţii dau mare ajutor
poporului.
r. .
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Aceasta va fi pentru mine o neuitata vizită, care m-a încărcat şi
mi-a dăruit dragoste şi bunătate».
La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a spus :
«Precum aţi auzit, ne-a bucurat în aceste zile să avem oaspeţi din
îndepărtata Alexandrie, de acolo de unde minunile lumii au străbătut
veacurile, pe Prea Fericitul Patriarh şi Papă al Alexandriei, Partenie
al III-lea, cu trei dintre ierarhii Sfântului Sinod al acestei Patriarhii.
Ne-am bucurat, pentru că, intr-un fel, noi am retrăit clipele deosebite,
de strălucire din istoria noastră, din secolul al XVII-lea, când patriarhii
Orientului veneau la voievozii Ţării Româneşti şi, împreună cu alţi învă
ţaţi, din acele părţi şi de aici de la noi, imprimau cărţi şi le îndreptau
spre lumea ortodoxă, unde nu se puteau tipări aceste cărţi.
înaintaşii Prea Fericitului Patriarh Partenie al III-lea au venit in
părţile noastre şi Prea Fericirea Sa şi-a luat această osteneală la rugă
mintea noastră să viziteze unele mănăstiri, episcopii şi mai ales credin
cioşii Bisericii noastre.
Ca Biserici Ortodoxe surori suntem autocefale şi naţionale, având
fiecare Biserică Sinodul ei şi organizarea ei proprie.
S-ar părea, ca urmare a acestora, că Biserica Ortodoxă nu are o
unitate cum au alte Biserici din lume . Privită problema în fond, se
constată că ne unesc învăţătura şi sfintele canoane ale celor şapte
Sinoade ecumenice, Sfânta Tradiţie, Sfânta Liturghie. Ca Biserici locale,
Bisericile Ortodoxe respectă cultura neamurilor pe care le slujim noi,
fiind legate de acestea.
Alături de Prea Fericirea Sa, m-am bucurat de bucuria credincioşilor
şi a clerului. Am văzut cum credincioşii Bisericii noastre, în genunchi,
cu lacrimi de bucurie, prezentau Prea Fericirii Sale, pruncii pentru
binecuvântare. Am trăit momente emoţionante când cete de copii au
cântat atât de frumos în faţa noastră şi când Prea Fericitul i-a binecu
vântat, i-a sărutat şi le-a dăruit cruciuliţe şi cărţi.
Iată o vizită de neuitat. Toate au culminat cu Sfânta Liturghie din
biserica Sf. Spiridon Nou şi cu cea de la Miercurea Ciuc, când am trăit
o zi ca în cer. Ierarhii Bisericii noastre cu cei ai Patriarhiei Alexandriei
ne-am unit rugăciunile, glasurile, dorinţele şi, împreună cu întregul
popor care s-a aflat acolo, am adus mulţumire lui Dumnezeu pentru
întâlnirea noastră şi pentru înfăptuirile pe care Biserica noastră, cu
smerenia ei dintotdeauna, le face în slujba poporului dreptcredincios
român.
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Am simţit acolo, la Miercurea Ciuc, cum credincioşii suspinau de
bucurie că au un centru episcopal acolo unde numai mormintele, sau
numai ruinele unor mănăstiri şi biserici mărturiseau de o existenţă
abundentă a vieţii româneşti şi a vieţii ortodoxe în această parte de
ţară, gata acum să dispară.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, la această nouă episcopie a fost instalat
Prea Sfinţitul Episcop Ioan Selejan venit din postul de superior al
Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim. Suntem încredinţaţi că D u m 
nezeu va binecuvânta cu roade, activitatea sa !
Acum, când Prea Fericitul Partenie părăseşte ţara noastră îl îm 
brăţişez şi îi mulţumesc din toată inima, în numele dvs., al clerului şi
al Sfântului Sinod. Am reactualizat o istorie scumpă Ortodoxiei noas
tre, şi mergem mai departe în slujirea unităţii Ortodoxiei cu deschidere,
însă, faţă de credinţele altora, spre carc îndreptăm cuvânt de iubire,
pace, de bucurie între fraţii creştini.
Să mulţumim lui Dumnezeu pentru asemena clipe de bucurie ca
cele pe care le-am trăit în aceste zile !».
La scara avionului cei doi Patriarhi s-au îmbrăţişat şi şi-au luat
rămas bun păstrând în minte şi in inimă aceste clipe de neuitat.
La ora 17,40 aeronava care purta delegaţia Bisericii din Alexandria
a decolat Sndreptându-se spre Atena.
De aici, Prea Fericitul Părinte Partenie al Alexandriei a transmis
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist al României, următoarea
telegramă :
«Prea Fericirea Voastră,
Sosiţi la Atena, dorim să vă exprimăm mulţumirile noastre
pentru dragostea şi sentimentele frăţeşti pe care le-aţi arătat mie
şi celor ce <m-au însoţit.
Nu vom uita niciodată ospitalitatea lui Avraam cu care ne-aţi
primit. Ne rugăm Domnului pentru sănătatea Voastră şi pentru
împlinrea tuturor dorinţelor, pentru binele evlaviosului popor
român şi pentru sfânta noastră Ortodoxie».
Astfel se încheie o vizită istorică a unui mare patriarh din Orient,
vizită care va contribui şi mai mult la întărirea unităţii Ortodoxiei şi
la propăşirea ideii de pace între popoare.
Protos. IR1NEU D O G A RU

VIZITA ÎN ROMÂNIA A SANCTITĂŢII SALE,
PĂRINTELE ŞENUDA AL III-LEA
PAPĂ ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE COPTE
O nouă pagină a fost înscrisă în istoria bimilenară a Bisericii noas
tre. Este vorba despre vizita pe care Sanctitatea Sa Şenuda al III-lea,
papă şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt, însoţit de Prea
Sfinţitul Serapion, episcop pentru serviciile generale şi sociale, a făcut-o
în România în perioada 13— 18 septembrie 1994, la invitaţia Prea Feri
citului Părinte Patriarh. Tot în 'această perioadă Sanctitatea Sa a par
ticipat la lucrările Comitetului Executiv al Consiliului • Ecumenic al Bi
sericilor, lucrări ce s-au desfăşurat la Facultatea de teologie din Bucur
reşti, între 14 şi 19. septembrie 1994.. f
Scurt istoric
;
Denumirea de Biscrică Coptă aparţine Bisericii monofizite egiptene.
Existenţa ei începe în anul 451, odată cu depunerea din treaptă a pa
triarhului Dioscur al Alexandriei, care a refuzat să recunoască hotărâ
rile Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon. Istoria ei se poate
împărţi în patru mari perioade, care corespund etapelor istoriei politice
a -Egiptului :
•
. j
.
— perioada bizantină (451— 641) :
*
— perioada stăpânirii arabe (641— 1517) ; .
*
I
— perioada stăpânirii turceşti (1517— 1798),; — •
• .
■
<>«..
— perioada, egipteană modernă (1798 .— .p ână in prezent). u
'■"•"■'■Biserica Coptă a Egiptului â fost formată în cea'mai mare parte din
descendenţi ai vechilor egipteni, mai ales după cucerirea Egiptului • de
către arabi.
în anul 641, Biserica Copta număra 100 de episcopi, cu aproape 6
milioane de cred in cioşi. In timpul dominaţiilor,, arabe şi turcă, musul
manii i-au persecutat violent pe copţi, încât mulţi dintre ei au ^trecut la
islamism. Această Biserică a suferit m ult în special după înfiinţarea ca
lif atului fatimid de la Cairo în anul 910. In aceste condiţii, patriarhii
copţi, sprijiniţi de patriarhul ortodox grec al Alexandriei, au căutat să
înnoiască legăturile cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, pen
tru" a beneficia de ajutorul' Imperiului bizantin. Din cauza grelei şi în
delungatei persecuţii îndurate, la sfârşitul dominaţiei turceşti; mai ră
măseseră în Egipt, aproximativ 100.000. de copţi.
In perioada modernă, care începe în 1798, în condiţiile unei mai
mări libertăţi de'care s-au bucurat creştinii din Egipt, numărul copţilor
a crescut'foarte mult;
•'
' u ';
/ ‘ l; : ‘'
In anul 1896, Biserica Coptă şi-a alcătuit u n 1statut de organizare1,
revizuit şi actualizat în anul 1955. Potrivit acestuia, Biserica Coptă din
Egipt este organizată ca Patriarhie cu sediul la Cairo, mutat aici de la
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Alexandria din timpul patriarhului Christodulos (1047— 1078). Titula
tura întâistătătorului ei este «Prea Sfântul Părinte..., Patriarhul
Alexandriei şi al întregului Egipt, al Nubiei, Etiopiei, Pentapolei şi al
întregii ţări evanghelizate de Sfântul Marcu».
Patriarhia Coptă are 23 de eparhii, dintre care 20 în Egipt, 2 în
Sudan şi una la Ierusalim. Numără aproximativ 5.000.000 de credincioşi,
şi o diasporă semnificativă în America şi Australia.
în peste 1.000 de biserici slujesc cam tot atâţia preoţi monahi care
sunt pregătiţi într-un Institut teologic.
Are 14 mănăstiri în care vieţuiesc cca 400 de monahi.
In Biserică, copţii au folosit până în secolul al XVI-lealimba coptă,
vechea limbă a egiptenilor, îmbogăţită cu multe cuvinte greceşti»
Din
secolul al XVI-lea, copta a fost înlocuită cu limba arabă.
Dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Vechi-Orientale, din care face parte şi Biserica Coptă, recomandat la Conferinţa
panortodoxă de la Rhodos (1961), a început în anul 1964, la Aarhus, Da
nemarca, unde a avut loc prima întâlnire neoficială între teologi orto
docşi şi vechi-orientali, care au ajuns la concluzia că diferenţele sunt
mai mult de ordin terminologic decât dogmatic. După reuniunea de la
Addis Abeba (1965) a întâistătătorilor Bisericilor Vechi-Orientale pentru
stabilirea unui punct de vedere unanim, în anul 1967 are loc la Bristol,
Anglia, o nouă întâlnire a teologilor ortodocşi şi vechi-orientalit care au
propus o formulă de mărturisire comună.
In acest context menţionăm că în anul 1969 Biserioa "Ortodoxă
Română a constituit un grup de'studiu pentru promovarea dialogului'cu
Bisericile Vechi-Orientale.
.
.-.i
în anul 1970, a avut loc. la Geneva*a. treia Consultaţie neoficială
care a constatat. multe aspecte com une. în ceea ce priveşte Liturghia,
învăţătura de credinţă, practica canonică etc.
In anul 1971, la Addis Abeba, la cea de a patra Consultaţie neofi
cială, s-au făcut propuneri pentru luarea unor măsuri concrete privind
promovarea dialogului dintre cele două grupe de Biserici.
începând din anul 1979 au avut loc la Chambesy (Elveţia) : mai
multe întruniri oficiale ale Comisiei mixte de dialog teologic dintre Bi
serica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale. La ultima
întâlnire
oficială, care a avut loc între 1-6 noiembrie 1993, s-a constatat iden
titatea de credinţă a celor două familii ortodoxe, propunându-se ridica
rea anatemelor şi intrarea în comuniune.
'
,

SANCTITATEA S A ŞENU DA al III-lea

’ f.

Date biografice

Sanctitatea Sa Şenuda al III-lea, papă al Alexandriei şi patriarh al
Scaunului Sf, Marcu, s-a născut la 3 august 1923 la Abnoud-Assiut,
Egipt. După ce obţine diploma de licenţiat în istorie-arheologie (1947)
urmează cursurile Seminarului monahal copt (1947— 1949).
In perioada 1955— 1962, a fost secretar al papei Kirill. în 1962 este
hirotonit episcop, iar la 31 octombrie 1971 este ales Papă şi Patriarh al
Alexandriei, ca cel de al 117-lea succesor al Sf. Marcu. La festivităţile
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prilejuite de întronizarea sa a participat şi o delegaţie a Bisericii Orto
doxe Române, condusă de vrednicul de pomenire patriarhul Justinian
Marina.
Sanctitatea Sa Patriarhul Şenuda al III-lea a mai vizitat România
în perioada 12— 15 octombrie 1972, la invitaţia patriarhului Justinian.
Sosirea Sanctităţii Sale Şenuda III, papă şi patriarh al Bisericii
Copte din Egipt a avut loc marţi, 13 septembrie 1994, la aeroportul Otopeni. în întâmpinarea înaltului oaspete a venit însuşi Intâistâtătorul Bi
sericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
însoţit de I.P.S. Mitropolit Daniel, al Moldovei şi Bucovinei, Prea Sfin
ţitul Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, consilieri din Administraţia Pa
triarhală. De asemenea, era de faţă ambasadorul Republicii Egipt la
Bucureşti, Dl. Ihab Wahba.
In scurtele declaraţii făcute presei în salonul oficial al aeroportului,
cei doi întâistătători de Biserici au arătat vechile legături şi relaţii fră
ţeşti care au existat şi există între Bisericile noastre. Făcând referire la
acest lucru, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Biserica noastră a avut de mult timp legături cu Biserica Copta
din Egipt şi aceste legături au rodit în dialogul teologic către o apro
piere în credinţă şi în viaţa practică. De aceea, privim această vizită ca
pe un dar al lui Dumnezeu».
In alocuţiunea sa, Sanctitatea Sa Şenuda menţiona : «(...) Socotesc
această vizită o mare bucurie pentru mine şi nădăjduiesc că în urma ei
ne vom cunoaşte mai mult şi vom fi mai aproape».
După aceste momente, delegaţia s-a îndreptat spre catedrala pa
triarhală, unde în jurul orei 16,30, în sunetul clopotelor, a avut loc
primirea oficială. Au ţinut să participe la acest moment solemn părinţi
consilieri din Administraţia Patriarhală şi de la Arhiepiscopia Bucu
reştilor, preoţi din Capitală, credincioşi de la
diferite parohii.
Cei doi patriarhi, împreună cu ceilalţi însoţitori, au fost primiţi cu
Sf. Evanghelie şi Sf. Cruce de către P. S. Episcop-vicar Teodosie
Snagoveanul, în timp ce corala Sf. Patriarhii cânta imnul patriarhal.
După câteva clipe de rugăciune laracla cu moaştele
Sf. Dimitrie cel
Nou, s-a mers în mijlocul catedralei unde s-asăvârşit un Te-Deum
pentru sănătatea şi ajutorul celor doi patriarhi, pentru bună înţelegere
şi pace în lume, pentru popoarele român şi egiptean. In cuvântul de
bun venit adresat Sanctităţii Sale Şenuda al III-lea, şi însoţitorilor săi
şi celor prezenţi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Vă primim, Sanctitatea Voastră, acum, la ceasul «Luminii line»,
in această catedrală istorică a Patriarhiei Române, împreună cu clerul
şi credincioşii aici de faţă, în semn de preţuire şi de dragoste pe care
Biserica Ortodoxă Română, Sfântul ei Sinod, le arată Sanctităţii Voas
tre, arhipăstorul înţelept al Bisericii Ortodoxe din Egipt.
Iubiţi părinţi şi fraţi, această Biserică apostolică, cunoscută sub
numele de «coptă», reprezintă pentru Ortodoxie una din tulpinile au
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tentice ale vieţii creştine. Acolo, în Egipt, cum cunoaştem, s-a oprit
Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu şi a pus temelie primelor comunităţi
creştine, care s-au dezvoltat apoi într-un imens arbore răspândind roa
dele sale duhovniceşti în câmpul Ortodoxiei întregi. Acordăm o mare
preţuire acestei Biserici şi, îndeosebi, Sanctităţii Sale Şenuda al III-lea,
pentru că s-a arătat foarte deschis în dialogul teologic. Noi am ajuns
in acest dialog aproape de sfârşit. Lucrarea Duhului Sfânt ne-a ajutat,
astfel încât am putut afla în reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe precalcedoniene, al căror purtător de cuvânt în .acest dialog a fost Sancti
tatea Sa Şenuda al III-lea, Papă şi Patriarh al Bisericii Copte din Egipt,
personalităţi cu o înaltă pregătire teologică şi adâncă trăire creştină.
Biserica noastră, în ultima şedinţă a Sfântului Sinod, a luat act cu
bucurie de încheierea lucrărilor Comisiei de dialog, care a constatat că
intre Ortodoxie şi Bisericile Vechi Orientale au existat deosebiri de
vederi în înţelesul teologic al unor cuvinte, ce s-au dovedit a fi ne
putincioase în a exprima adevărurile de credinţă şi teologia Părinţilor
Bisericii atât la Sinoadele ecumenice, cat şi în cărţile de învăţătură ale
Bisericilor. Toate cele oare ne deosebeau în trecut au fost clarificate
şi a rămas substanţa credinţei ortodoxe, a rămas unitatea de vederi
intre Bisericile noastre, ajungăndu-se acum să se consfinţească acest
act la nivelul Bisericilor locale şi apoi definitivate în aplicarea lor de
o comisie centrală. '
Prezenţa Sanctităţii Voastre în mijlocul credincioşilor şi preoţilor
Bisericii Ortodoxe Române apare ca un semn de la Dumnezeu şi el
va înlesni şi consfinţirea acestui act final al dialogului teologic între
Ortodoxie şi Bisericile Vechi Orientale. Acest pas pe care îl faceţi, al
doilea de când Dumnezeu V-a aşezat în scaunul istoric al Sf. Evan
ghelist Marcu, aduce cu sine încoronarea ostenelilor, multe şi grele, pe
care teologii Bisericilor noastre le-au depus timp de decenii ca să
afirme că mărturisim aceeaşi sfântă şi dreaptă credinţă.
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Iată, Dumnezeu V-a hărăzit, Sanctitatea Voastră, ca de la intronizare să vizitaţi Biserica şi ţara noastră pentru a doua oară. Fericitul
meu înaintaş, vrednicul de pomenire patriarhul Justinian, care a parti
cipat la întronizarea Sanctităţii Voastre, a scris şi a rostit cuvântări
elogioase despre evlavia, despre vrednicia, despre rânduielile străvechi,
care se păstrează în Biserica Coptă la fel ca şi la noi. De pe atunci
patriarhul Justinian era optimist faţă de rezultatele şi de roadele între
zărite la începutul lui. Acest neuitat Părinte al nostru, de atunci afirma
că, între Ortodoxie şi ramurile Bisericilor Orientale, nu sunt deosebiri
de esenţă, ci sunt din cele pe care în chip firesc Dumnezeu le-a lăsat
popoarelor şi naţiunilor, adică civilizaţia, cultura, naţionalitatea lor.
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-Acestea nu ne deosebesc, dimpotrivă, ele ne apropie în slujirea Mântui
torului Iisus Hristos, în lucrarea Duhului Sfânt, care S-a pogorât peste
toate naţiunile de pe pământ la Cincizecime, încât toţi se uimeau şi se
minunau că fiecare din cei de faţă auzeau şi înţelegeau pe Apostoli în
limba în care s-au născut.
Vă salutăm, deci, ca pe un mare ostenitor al unităţii creştine, al
unităţii ortodoxe. Vă salutăm pentru vrednicia cu care Sanctitatea
Voastră şi înaintaşii Sanctităţii Voastre, Biserica Coptă din Egipt a
învins vremelnicia, a biruit piedicile şi a supravieţuit, păstrând hotă
rârile autentice ale primelor trei sinoade ecumenice. Ştim că n-a fost
uşor, ştim că foarte multe jertfe a dat Biserica Coptă pentru a-şi păstra
identitatea Ortodoxiei ei. Aici ne regăsim, Sanctitatea Voastră, privindu-ne înapoi, şi unii şi alţii, în suferinţă, în răbdare, în jertfă. Şi
Biserica noastră a trecut prin încercări nespus de grele de-a lungul
secolelor şi credincioşii care V-au întâmpinat aici şi Vă vor intampina
încă în zilele următoare, ca şi cei care V-au întâmpinat în anul 1972,
mărturisesc aceeaşi statornicie în credinţa ortodoxă, mărturisesc prin
fapte roadele crucii, ale suferinţei; :
•
i..
•--T
'• *
Purtaţi în mână permanent Sf. Cruce ‘i a r ‘acest lucru ne-a impre
sionat profund întrucât am observat că peste tot în Bisericile Orientale
nu lipseşte Sfânta Cruce din mână ierarhilor şi a preoţilor. Dumnezeu
v-a purtat paşii în ţara noastră acum, în Biserica Ortodoxă Ronlână,
chiar în ziua înălţării Sfintei Cruci. O purtaţi de acolo, de pe malurile
Nilului, până-aici,»pe malurile Dunării, în ţara românească, pentru care
Sf. Cruce a însemnat comuniunea,, zi dfe zi, secol de secol, cu Mântui
torul Iisus Hristos, cu Biserica S a .S f, Cruce a însemnat uneori cădere;
suferinţă, răstignire, închisori, a însemnat foarte multe jertfe de- vieţi
«meneşti, dar a însemnat şi izbăvire* şi bucurie. V-au întâmpinat astăzi
crucile din Piaţa Universităţii-, ridicate in amintirea acelor jertfe curate,
ca o ofrandă «bineplăcută lui Dumnezeu», adusă în decembrie 1989
pentru libertate, care este dar al Duhului Sfânt. Lor, acestor martiri
eroi, li s-a dat harul să şi pătimească, să şi moară pentru Hristps
(Filip. 1, 29), săvârşind prăbuşirea comunismului.
. . . . .
Acum ne aflăm în această •catedrală a părinţilor şi strămoşilor
noştri şi V-aţi plecat genunchii la.moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou,
pe care credincioşii din Bucureşti îl venerează de mai bine de* două
secole. Aceste sfinte moaşte străjuiesc catedrala Patriarhiei Române >din
anul plin de suferinţă <1776. Sf. Cuvios■Dimitrie, care i-a izbăvit pe
credincioşii bucureşteni de pericolul bombardamentelor îngrozitoare,
Venite şi din partea ruşilor şi ale americanilor şi ale englezilor, precum
şi de alte multe rele, îi va izbăvi şi de acum înainte, după cum i-a
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izbăvit de comunism, de ateismul militant, care i-a apăsat timp de
45 de ani. Zilnic, Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou îi primea şi le asculta
rugăciunile lor rostite în şoaptă, mângâia sufletele şi întărea evlavia
stăruitoare a credincioşilor, până când Dumnezeu ne-a eliberat. Găsiţi
acum, faţă de prima vizită din 1972, o Biserică românească coi darul
lui Dumnezeu, cu smerenia clerului, a mănăstirilor şi a credincioşilor,
făcând paşi siguri în misiunea lăsată ei în lume de Mântuitorul Hristos.
Veţi cunoaşte în zilele următoare activitatea preoţimii noastre şi veţi
afla cât de fericită este această preoţime, că poate acum să slujească
Sfânta Liturghie în spitale, azile, orfelinate şi penitenciare, că poate
să .răspundă chemărilor sfinte ale Mântuitorului- Hristos, Care şi El S-a
identificat cu ,cei din închisori,, cu cei suferinzi, cu cei bolnavi, cu cei
orfani. Veţi înţelege cât de mult simţim noi nevoia binecuvântării unei
Biserici venerabile, rcum este Biserica Coptă din Egipt.
r
'
.. :,,In al doilea rând, Vă salutăm şi Vă îmbrăţişăm frăţeşte şi în cali
tatea Sanctităţii»Voastre de membru al Comitetului Executiv al Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, prilej care V-a> adus la noi, acum; în
iiua înălţării Sfintei • Cruci. Ştim cât suflet puneţi şi acolo, împreună
cu ceilalţi ortodocşi, ca această mişcare ecumenică să însemne nu numai
suferinţa crucii, ci şi roadele'6i, unitatea, «viaţa şi bucuria crucii/ Avem
nădejde în prezenţa Sanctităţii Voastră," a delegatului1Bisericii Ortodoxe
Române, înalţ (Prea Sfinţitul, Daniel al Moldovei ş i ‘Bucovinei, aici .de
faţă,- m em bru,în acest for al creştinătăţii contemporane unde se simte
imperios nevoia de reactualizare a tradiţiei autentice a Sfinţilor Apos
toli, de introducere a unei atmosfere de păstrare a identităţii învăţăturii
Sfintei Evanghelii •şi a; Tradiţiei primelor secole, ca acest for să, fie
pentru Bisericile creştine cu adevărat un loc de unitate şi iubire, din
rare să se1îndestuleze fiecare confesiune ca dintr-o apă vie a învăţăturii
Mântuitorului Iisus Hristos şi nu prilej de prozelitism. Prin Sanctitatea
Voastră, îi salutam şi,pe membrii Comitetului Executiv al Consiliului
Mondial al Bisericilor, care s-au întrunit acum la Bucureşti. Desigur,
ii vom saluta frăţeşte la deschiderea şedinţei, dar o facem şi în această
clipă de rugăciune. Ortodoxia trăieşte şi se hrăneşte din doxologie, din
lauda lui Dumnezeu, din iubire mai m ult decât cu scrisul, cu vorbirea.
Exprimând aceste gânduri şi bucuria tuturor celor de faţă, Vă
salutăm din toată inima încă o dată şi suntem încredinţaţi că acest nou
pas, această nouă întâlnire între Bisericile noastre va da roade bine
cuvântate pentru mântuirea fiilor noştri duhovniceşti din România şi
din Egipt, pentru mântuirea tuturor fiilor Bisericilor noastre de pre
tutindeni şi pentru izbăvirea omenirii de suferinţă, de războaie şi de
vărsări de sânge.
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Bine aţi venit sănătos în mijlocul nostru, Sanctitatea Voastră,
Părinte Patriarh şi Papă al Bisericii Copte din E g ip t!».
Plăcut impresionat de frumoasa primire ce i-a fost rezervată,
Sanctitatea Sa, Şenuda al III-lea, a m ulţumit în chip călduros şi a
elogiat în cuvinte alese legăturile frăţeşti dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Ortodoxă Coptă din Egipt. Vorbind în general
despre relaţiile cu Ortodoxia, Sanctitatea Sa a spus :
«Din primul an al întronizării mele am început să lucrez pentru
unitatea creştină. Sper că va veni timpul când vom merge împreună la
acelaşi altar şi ne vom împărtăşi. Când toate Bisericile Ortodoxe se
vor uni, ele vor deveni o mare putere spirituală».
Arătând faptul că, deşi a venit în România ca participant la lucră
rile Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, dorinţa
sa a fost să viziteze cu prioritate Biserica Ortodoxă Română.
După acest schimb de mesaje frăţeşti cei doi patriarhi s-au îmbră
ţişat, manifestându-şi astfel bucuria întâlnirii şi apropierii dintre Bi
sericile noastre.
In această atmosferă de frăţietate creştină oaspeţii s-au îndreptat,
apoi, către palatul patriarhal unde le-a fost rezervată găzduirea pe
timpul şederii în România.
Miercuri, 14 septembrie 1994, Sanctitatea Sa Patriarhul Şenuda
al III-lea a participat împreună ou Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist la deschiderea ştiinţei Comitetului Executiv al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, ce a avut loc la Facultatea de teologie din
Bucureşti. In cursul aceleiaşi zile, precum şi în următoarele două.
Sanctitatea Sa, Părintele Şenuda al III-lea, a luat parte la lucrările
Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Sanctitatea
Sa fiind unul din preşedinţii in exerciţiu ai acestui organism.
Vineri, 16 septembrie 1994, a început vizita propriu-zisă a Pa
triarhului Şenuda în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Programul
vizitei a inclus un pelerinaj la mănăstiri şi biserici din cadrul Arhi
episcopiei Sibiului. In după amiaza acestei zile, membrii Bisericii Copte
din Egipt s-au îndreptat mai întâi către mănăstirile de pe Valea Teleajenului, fiind însoţiţi de Prea Sfinţitul Episcop Teofan Sinaitul, vicar
patriarhal, P. C. Protos. Irineu Dogaru, inspector bisericesc şi P. C.
Diac. Marin Bruno Eugen de la Cancelaria Sf. Sinod.
înainte de a părăsi Bucureştiul s-a făcut o oprire la Cimitirul
Eroilor unde Sanctitatea Sa împreună cu Prea Sfinţitul Teofan Sinaitul
şi Prea Sfinţitul Teodosie Snagoveanul au săvârşit o slujbă de pomenire
în memoria tinerilor care s-au jertfit pentru libertatea şi demnitatea
poporului român.
Primul popas în cadrul acestui pelerinaj l-a constituit mănăstirea
Zamfira, nu departe de municipiul Ploieşti. Soborul maicilor şi suro
rilor, în frunte cu maica stareţă Mihaela Ioniţă aşteptau cu bucurie
sosirea înalţilor oaspeţi, pe care i-au primit cu imnul arhieresc şi în
sunetul clopotelor.
Intr-o atmosferă de sărbătoare au intrat cu toţii în biserica mănăs
tirii unde, cu Sf. Evanghelie şi cu Sf. Cruce aştepta P. C. Arhim.
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Galaction Stângă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor,
împreună cu alţi preoţi. Cuvântul de bun venit a fost adresat oaspeţilor,
de către părintele exarh, care în cuvinte alese a prezentat salba de
mânăstiri din Arhiepiscopia Bucureştilor arătând importanţa lor în
păstrarea şi întărirea credinţei ortodoxe în rândul credincioşilor.
Răspunzând cuvântului de întâmpinare rostit de părintele exarh,
Sanctitatea Sa Părintele Patriarh Şenuda a spus :
«Sunt foarte bucuros să pot vizita sfânta dvs. mănăstire. Mănăstirea
este o dovadă a unor locuri unde se adună fiinţe umane care vor să-şi
consacrc viaţa lor Bunului Dumnezeu. Persoanele care îmbrăţişează
viaţa monahală, fie că sunt femei sau bărbaţi, iubesc pe Dumnezeu
mai mult decât orice pe acest pământ. Numai monahii şi monahiile
sunt în stare să împlinească porunca Mântuitorului : «Să nu iubiţi nimic
din această lume»... Frăţiile voastre aduceţi la îndeplinire responsabi
litatea Măriei nu a Martei. Toată viaţa şi tot sufletul frăţiilor voastre
trebuie să fie dăruite lui Dumnezeu.
Sunteţi fiinţele chemate să îndepliniţi porunca lui Dumnezeu care
a poruncit să iubiţi cerul şi împărăţia sa din toată inima voastră, din
tot sufletul vostru şi din tot cugetul vostru.
Oamenii din lume îl iubesc şi ei pe Dumnezeu, dar ar putea ei,
oare, să-şi dea sufletul pentru Dumnezeu ? Cred că este foarte greu,
dacă nu chiar imposibil. Cei care locuiesc in lume au familii, au res
ponsabilităţi în viaţa civilă şi nu pot să-şi dăruiască viaţa în întregime
Iui Dumnezeu. Dar ca monahi şi monahii, frăţiile voastre puteţi să
dăruiţi lui Dumnezeu toată inima şi viaţa voastră. Domnul nostru,
Iisus Hristos ne-a cerut să ne rugăm permanent : «Rugaţi-vă ne
încetat...». Această poruncă a lui Dumnezeu poate fi îndeplinită în
mănăstire, dar în nici un caz în lume. Noi apreciem viaţa frăţiilor
voastre ca monahii. Vin aici, în ţara dvs. din patria Egiptului, care este
părintele monahismului, ţara unde a trăit primul monah, Sf. Antonie
cel Mare. Dacă cineva din fraţii sau surorile aici prezente ar avea posi
bilitatea să viziteze Egiptul, ar putea să viziteze prima mănăstire creş
tină din lume. Dumnezeu să vă binecuvânteze viaţa şi să fiţi întot
deauna în dragostea lui Dumnezeu, dăruindu-vâ viaţa frăţiilor voastre,
rugăciunii şi contemplaţiei (...).
Noi ne rugăm pentru România şi pentru Biserica Ortodoxă a
României.
Să facă bunul Dumnezeu ca Biserica Ortodoxă să fie înfloritoare
in aceste ţinuturi, ca viaţa monahală să fie puternică pentru ca multe
persoane, venind să le.viziteze, să primească din ele putere de viaţă.
Să vă rugaţi şi pentru mine, ca Dumnezeu să mă întărească să-L pot
sluji şi să mă închin Lui aşa cum trebuie».
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Soborul monahilor a cântat, apoi, Axionul Maicii Domnului, şi au
fost binecuvântate de către Părinte Patriarh Şenuda, care le-a acordat
cruciuliţe şi iconiţe ca amintire.
Părăsind mănăstirea Zamfira, înainte de a ajunge la mănăstirea
Suzana, unde avea să fie şi locul de găzduire pe timpul nopţii, coloana
oficială a făcut un popas în comuna Izvoarele din jud. Prahova, unde
a fost vizitată biserica parohială, cunoscută — pentru frumuseţea ei —
şi sub numele de «catedrala Văii Teleajenului». Aici, mulţime mare de
credincioşi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare îi aşteptau pe distinşii
oaspeţi care au fost primiţi cu Sf. Cruce şi Sf. Evanghelie de către un
sobor de preoţi în frunte cu P. C. Pr. Protoiereu Vasile Ilie de la
Vălenii de Munte. De asemenea, erau de faţă părinţi şi fraţi de la schitul
Crasna, aflat în vecinătatea localităţii Izvoarele. Erau prezenţi repre
zentanţii autorităţii locale, în frunte cu primarul comunei. Elevii şco
lilor^ au oferit flori, iar cei mai în vârsta, după tradiţia românească, i-au
primit cu pâine şi sare. După ce s-au închinat în Sfântul Altar, Sancti
tăţii Sale Părintelui Şenuda III i-a fost adresat un ’ cuvânt de bun
venit, de către părintele protoiereu care s-a făcut *mesagerul tuturor
credincioşilor şi preoţilor din protoieria pe care o conduce.*
Marcând acest moment deosebit din viaţa credincioşilor din aceste
locuri, P. C. Sa sublinia : «Este un moment înălţător, un moment de
duioşie, şi-un moment de reculegere sufletească, o înălţare a tuturor
spre cele înalte. «La munţi suflete să ne ridicăm...» (...). Aţi venit aici
să ne binecuvântaţi şi ceea ce vedem astăzi aici este unitatea Bisericii
noastre Ortodoxe, «Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească».
Apoi, ,a fost prezentată organizarea protoieriei Vălenii de Munte
şi un scurt istoric al bisericii parohiale Izvoarele.
Biserica a fost construită între arm .1931— 1940 din râvna credin
cioşilor satului de către meşteri localnici sub conducerea regretatului
preot protoiereu Gheorghe Iliescu. Pictura bisericii a' fost executată de
talentatul cântăreţ bisericesc Gheorghe Cepoiu. în urma cutremurului
din 1977 a fost restaurată de către preotul Gheorghe Mateescu împreună
cu credincioşii parohiei.
Adresându-se celor prezenţi Sanctitatea Sa, Părintele Şenuda al
III-lea a spus :
«Sunt foarte bucuros să mă aflu aici, în această minunată, şi sfântă
biserică! Aşa cum mi s-a spus, a fost o biserică construită şi restaurată
prin credinţa şi dragostea preoţilor şi a dvs., a credincioşilor. Cred că
această regiune care se apropie de munţi poate fi numită ca un munte
sfânt, datorită faptului că are atâtea biserici şi atâtea mănăstiri sfinte.
Aş vrea să vă mulţumesc fiecăruia pentru dragostea şi primirea căl
duroasă pe care mi-aţi acordat-o. Voi păstra aceste momente în inima J
mea pentru totdeauna. Vin la dvs. din ţara Egiptului, care a fost vizi
tată de Sfânta Familie, de pruncul Iisus, de maica binecuvântată şi de
bătrânul Iosif. Şi, de asemenea, din pământul în care s-a născut marele t
prooroc Moise, acest pământ al Egiptului care a fost vizitat de către

ANA

VIAŢA BISERICEASCĂ

,i au
Drdat

părintele părinţilor şi proorocul proorocilor, Sfântul Avraam şi de ne
potul său, Sfântul Iosif. Vin la dvs. din patria monahismului, primul
monah fiind Sfântul Antonie cel Mare, care a trăit în această ţară.
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Biserica noastră a fost definită In istorie ca Biserica Alexandriei
şi această Biserică a fost creată de Sfântul Evanghelist Marcu la jumă
tatea sec. I, după Hristos. în această parte a lumii credinţa creştină
este mărturisită de două mii de ani. în istoria Bisericii noastre am trecut
prin' perioade foarte grele. Dar Dumnezeu ne-a ajutat să ne reîntărim
prin ;aşa-n urnitele şcoli de duminică. Am început să organizăm educaţia
religioasă pentru copii dini frageda lor vârstă. Copiii sunt crescuţi în
Biserică şi aici devin bărbaţi care aparţin Bisericii lui Hristos.
Ani avut serioase probleme* cu tineretul. Atunci când sunt pro
bleme cu tineretul, înseamnă că Biserica n-a avut grijă deosebită de
aceşti tineri atunci când 'au fost în fragedă copilărie. De aceea, vă do
resc: din toată inima să aveţi grijă de educaţia religioasă a copiilor dvs.
Vâ^doresc, <nu numai să aveţi grijă de ei ca să fie sănătoşi, să fie oameni
de cultură şi inteligenţi, dar doresc, de asemenea, să aveţi o grijă deose
bită faţă de inima şi sufletul Ion ; .
’.
v.

, Munte
credinetatului
itată de
murului
npreunâ
tnuda al
şi sfântă
îstaurată
Cred că
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Responsabilitatea educării pentru Hristos a acestor copii poate să
aparţină Bisericii, poate să aparţină şcolilor de duminică, poate să apar
ţină; altor'modalităţi de educaţie religioasă, j ele asemenea, este responsa
bilitatea principală a celor doi părinţi, mama şi tata. Mama este prima
învăţătoare a copilului pentru viaţa religioasă şi duhovnicească. De ase
menea, tatăl.'Atât .mama, cât şi tatăl, îi învaţă pe copii cum să se poarte
şi ce‘ trebuie să facă şi să creadă, nu numai priri cuvânt, ci mai ales
prin comportamentul şi viaţa pe care ei o duc. Educaţia lor nu aparţine
în totalitate şcolilor de duminică. în Biserica noastră acordăm această
grijă pentru copiii noştri în fiecare duminică. Numai în oraşul Cairo
avem zeci de profesori de religie pentru copii. Avem în Biserica noastră
30.000 de bărbaţi şi 20.000 de femei care predau religia. Dar a te în
griji numai la biserică de educaţia religioasă a copiilor nu este de ajuns.
Această educaţie se formează mai ales în familie.
Dacă nu cunoaşteţi noţiuni de religie şi credinţă puteţi, totuşi,
face un efort să vă instruiţi din cărţi şi apoi, să daţi copiilor dvs.
acest mărgăritar al credinţei. Nu este foarte greu pentru cineva sâ-şi
înveţe copilul să se însemneze cu semnul Sf. Cruci, să sărute o icoană,
aă meargă la biserică, cum sa postească, cum să se închine înainte şi
după masă, sau cum să primească Sfânta împărtăşanie. în acest fel veţi
putea să aveţi copii plini de religiozitate şi nu veţi avea probleme cu
tineretul pentru că astfel este adânc înrădăcinat în credinţă.
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Aş dori să mulţumesc Bisericii Ortodoxe Române pentru dragostea
şi căldura pe care au arătat-o pe timpul şederii noastre in România.
După o anumită perioadă de discuţii şi dialoguri teologice intre
Bisericile noastre, am descoperit că aparţinem aceleiaşi Sfinte Biserici.
Unitatea Bisericii Ortodoxe din întreaga lume va putea construi o
coloană de rezistenţă şi de mărturisire pentru creştinătatea întreagă.
Faptului că aveţi multe mânăstiri în această ţară arată că poporul
român este foarte credincios şi foarte ataşat de Dumnezeu şi Biserică.
Ne rugăm pentru Biserica Ortodoxă Română şi pentru unitatea
creştină, în general, şi vă rog pe toţi să vă rugaţi pentru noi toţi.
Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare peste această pa
rohie şi peste toate parohiile, mănăstirile şi bisericile din această re
giune.
Aş dori să mulţumesc în mod special celor care m-au întâmpinat
cu trandafiri aici, în biserică, doamnelor care ne-au înconjurat cu atâta
căldură. Inimile dvs. bune şi sfinte sunt ca nişte flori pe care le oferiţi
Bisericii lui Hristos.
Să facă Bunul Dumnezeu ca totdeauna binecuvântarea Sa să fie
in inimile şi în cugetele tuturor celor de faţă. Amin».
După aceste gânduri frumoase împărtăşite credincioşilor, Sanctita
tea Sa, Părintele Şenuda al III-lea a oferit cruciuliţe confecţionate după
tradiţia Bisericii Copte.
După acest popas de înaltă simţire creştinească oaspeţii s-au în
dreptat spre mănăstirea Suzana. Aici, maicile împreună cu maica sta
reţă Singlitichia Marin i-au primit, după datina ortodoxă, cu clopote
şi cu imnul arhieresc.
în biserica mănăstirii, după ce s-a făcut închinarea la Sfânta
Masă, Prea Sfinţitul Episcop Teofan Sinaitul a prezentat in câteva
cuvinte celor de faţă personalitatea Sanctităţii Sale, Părintele Şenuda
şi Biserica pe care acesta o conduce. După aceea a vorbit Părintele
Patriarh Şenuda al III-lea, care a spus :
«Sunt deosebit de fericit şi bucuros să vizitez această mănăstire
de maici şi să petrec aici această noapte. Am vizitat România şi Biserica
Ortodoxă Română acum 22 de ani, în 1972. Era pe timpul Patriarhului
Justinian, dar în acea perioadă n-am avut posibilitatea să vizitez atâtea
mânăstiri şi biserici. Este pentru prima dată pentru mine că pot să
vizitez acest sfânt loc. După câte vă puteţi da, poate, seama, viaţa sau
calea monahală este cea mai bună şi cea mai frumoasă din cele câte
pot exista pe pământ. Şi aceasta pentru că viaţa monahală este dedicată
în totalitate Domnului nostru Iisus Hristos. In viaţa monahală putem
să-L avem pe Hristos în permanenţă şi-n totalitate în inima şi-n cu
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getul nostru şi ne putem consacra viaţa noastră întreagă mântuirii şi
lui Dumnezeu. Şi noi am încercat şi încercăm să trăim această viaţă
pe care frăţiile voastre o trăiţi. Şi eu personal, şi alţi episcopi, am dorit
să avem această viaţă pe care o aveţi frăţiile voastre, dar Biserica ne-a
chemat la responsabilităţi de episcopi sau pe mine de patriarh al Bi
sericii mele şi am pierdut această linişte şi această splendoare a vieţii
monahale. Mi se întâmplă câteodată să zic că viaţa monahiilor este mai
bună, mai frumoasă decât cea a monahilor. Atunci când un monah se
face cunoscut prin viaţa sa sfântă, de rugăpciune şi de asceză, el este
hirotonit preot şi atunci el este luat din comunitatea sa şi este dus în
altă parte, primeşte o responsabilitate de conducător de mănăstire sau
devine episcop, mitropolit sau patriarh.
De aceea, monahul este totdeauna în pericol. Dacă are în viaţa
monahală o viaţă mai sfântă el este în pericol să fie scos din acea
comunitate şi să plece în altă parte. Dar mulţumesc lui Dumnezeu că
nu avem şi preoţie pentru femei. De aceea frăţiile voastre maicile, nu
sunteţi in pericol ca să fiţi scoase din mănăstirea în care aveţi o viaţă
bogată duhovnicească, ca să deveniţi preoţi sau episcopi.
Aş îndrăzni a vă spune să mulţumiţi lui Dumnezeu că v-aţi născut
ca parte femeiască. In această situaţie, să daţi slavă lui Dumnezeu că
puteţi locui până la sfârşitul zilelor voastre in acest sfânt loc. Lumea
întreagă aşteaptă de la frăţiile voastre puterea rugăciunii pentru toată
Biserica, pentru toate eparhiile sale. Aşa cum am spus astăzi în altă
mănăstire de maici, frăţiile voastre aveţi viaţa Măriei şi nu a Martei.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi şi pe toate şi să vâ menţină
în starea rugăciunii neîncetate şi să vă ajute Dumnezeu să staţi de
parte de lume şi de păcatele ei.
Noi avem nevoie de rugăciunile frăţiilor voastre.* Dăm slavă lui
Dumnezeu că prin dialogul teologic am ajuns să ne apropiem de uni
tatea creştină şi pentru câ am ajuns să avem aceeaşi dogmă şi aceeaşi
credinţă în Biserică.
Vă mulţumesc tuturor pentru că aţi acceptat să vă fim oaspeţi în
această sfântă zi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze !».
După aceste emoţionante cuvinte, maicile şi surorile mănăstirii,
precum şi credincioşilor prezenţi, li s-au oferit cruciuliţe şi iconiţe.
în seara aceleiaşi zile, la agapa la care au participat, pe lângă de
legaţia oficială, şi preoţi de la parohiile vecine, s-au purtat multe dis
cuţii frumoase privind viaţa practică a Bisericii Copte, organizarea ei,
activitatea parohiilor şi a mănăstirilor.
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Sâmbătă, 17 septembrie, vizita a continuat prin vizitarea mănăs
tirii Cheia.
Părintele stareţ Martinian Ruxandra împreună cu mica obşte pe
care o păstoreşte, i-a întâmpinat pe oaspeţi cu Sf. Cruce şi Sf. Evan
ghelie. Impresionat de frumuseţea locului şi de liniştea ce domnea peste
sfânta mănăstire, Sanctitatea Sa, Părintele Şenuda a spus :
«Sunt foarte bucuros să vizitez această mănăstire. David profetul
a spus într-unul din psalmii săi : «Binecuvântaţi sunt cei ce locuiesc în
locaşurile Tale, Doamne» (...). Suntem foarte bucuroşi că trăim acum
câteva momente într-o comunitate de oameni care-şi consacră toată
viaţa lor Bunului Dumnezeu. Aveţi binecuvântarea şi posibilitatea să
vă rugaţi şi să-L lăudaţi permanent pe Dumnezeu. Faptul că sunteţi
puţini în această sfântă mănăstire este, totuşi, o binecuvântare din
partea lui Dumnezeu, pentru că v ă ' puteţi ruga mai în linişte.
După cum ştiţi, sfinţii părinţi ai pustiei locuiau singuri într-o sin
gură chilie. Nădăjduiesc că veţi fi o sămânţă în acest loc binecuvântat,
o sămânţă a unui arbore mai puternic care va creşte în viitor.
Sunt sigur că trăind în acest loc minunat, vor fi şi alţi oameni care
vor voi să vină şi să vieţuiască aici, oameni care sunt atraşi de adân
cimea vieţii, duhovniceşti şi probabil şi de ghidajul duhovnicesc al fră
ţiilor voastre. Mă rog lui Dumnezeu ca să hiinecuvânteze această mănăs
tire, pe preoţii, monahii şi fraţii care trăiesc aici».
* ♦"
•- Coloana oficială s-a‘ îndreptat, apoi, spre Braşov, străbătând până
la Săcele o zonă cu adevărat minunată, întărind încă o dată convin
gerea oaspeţilor Bisericii noastre, că România este cu adevărat o ţară
binecuvântată de Dumnezeu..
Ajunşi la Braşov membrii delegaţiei Bisericii Copte din Egipt au
fost conduşi la biserica din cartierul Schei unde preoţimea oraşului îm
preună cu o măre mulţime de credincioşi îmbrăcaţi în frumoase cos
tume populare ii aşteptau.
După tradiţionala primire cu pâine şi sare s-a mers în biserică unde,
ca în celelalte locuri vizitate, P.S. Episcop Teofan Sinaitul a făcut pre
zentarea înalţilor oaspeţi. Un cuvânt de bun sosit a adresat, din partea
celor prezenţi părintele vicar Ioan Rădulete, transmiţând, în acelaşi
timp şi salutul Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care din pricini
binecuvântate nu se afla de faţă.
Asemănând suferinţa credincioşilor copţi din Egipt şi a credincioşi
lor români din Ardeal, de-a lungul vremii, P.C. a spus :
«Peste un mileniu poporul strămoşesc din Ardeal a trebuit să-şi
apere credinţa strămoşească, aşa cum şi în Egipt Biserica Coptă a tre
buit să-şi apere, sub stăpâniri străine, credinţa apostolică. Această bi
serică în care ne aflăm a fost o cetate care mai multe secole a fost
focarul de rezistenţă al credinţei noastre strămoşeşti apostolice».
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Răspunzând căldurii cu care credincioşii şi preoţii din Braşov l-au
primit, Sanctitatea Sa, Părintele Şenuda al III-lea, Patriarh şi Papă al
Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt, a spus :
«Sunt foarte bucuros că pot vizita România pentru a doua oară.
Prima mea vizită în România s-a făcut acum 22 de ani, în 1972. în acel
timp l-am întâlnit aici po Prea Fericitul Patriarh Justinian, Patriarhul
din acel timp al României. Acum sunt, iată, iar în România, şi-L rog
pe Dumnezeu să mă ajute să vizitez această ţară şi a treia şi a patra
oară, aşa cum vrea El.
Aş vrea să vă mulţumesc tuturor pentru dragostea şi primirea căl
duroasă pe care mi-aţi făcut-o şi mă rog Bunului Dumnezeu să-l păs
treze în milostivirea Sa- pe I.P.S. Antonie şi să-l ajute pentru sănătate.
Biserica mea a fost întemeiată de Sfântul Apostol şi Evanghelist
Marcu şi aceasta s-a făcut pentru ca creştinismul sa fie sprijinit şi
întărit într-o lume păgână, în timpul împăratului Nero.
Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu a întemeiat
prima şcoală
teologică în Alexandria — foarte puternică din punctul
de vedere al
propovăduirii învăţăturii celei adevărate.
Aveam în acea vreme o bibliotecă foarte, bogată în Alexandria
unde erau peste 300.000 de manuscrise.. Când acea bibliotecă a fost i n 
cendiată, a trebuit ca ea sa ardă timp de trei luni de zile ca sâ dispară
toate manuscrisele.
.
::..
Am început să creăm noi şcoli de teologie pentru a studia învăţă
tura creştină. De asemenea, cum bine ştiţi, în Egipt a luat naştere
monahismul. Primul călugăr creştin ,din lume a fost un egiptean, Sfân
tul Antonie cel Mare, din Egiptul de Sus.
De asemenea, primul pustnic din lume; a trăit în această parte a
Egiptului şi a fost Sfântul cuvios P ave l.Ş i.el a fost, de asemenea dinEgiptul de Sus.
Din aceeaşi regiune a Egiptului, un alt. copt, Sfântul Pahomie cel
Mare a creat prima mănăstire organizată,* stabilind reguli pentru buna
desfăşurare a vieţii mănăstireşti. De acolo monahismul s-a răspândit
în toate părţile noastre, dar în special în timpul dominaţiei mamelucilor.
Pentru a reîmprospăta viaţa religioasă a credincioşilor noştri, lucrul
cel mai important pe care l-am făcut în Biserica noastră a fost aoela
de a încerca să educăm copiii noştri din fragedă vârstă pentru credinţa
creştină. La noi în Biserică copiii sunt educaţi în religia creştină şi
in Ortodoxie în aşa-zisele şcoli de duminică. Este o constatare pe care
am făcut-o, că atunci când Biserica se îngrijeşte de copii, atunci când
ei sunt mici, şi le arată învăţătura creştină, nu avem să ne îngrijorăm
de ei peste câţiva ani. însă, trebuie ştiut că responsabilitatea educării
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lor în credinţa creştină, nu aparţine numai Bisericii. Nu numai Biserica,
dar şi tatăl şi mama au aceasta responsabilitate, să-i aducă pe tineri la
Biserică, la învăţătura lui Hristos. Dvs. părinţii, aveţi posibilitatea ca
în fiecare zi să le picuraţi în suflet câte o mică istorioară din Biblie,
din istoria Bisericii şi să-i învăţaţi cum să se închine şi cum să pos
tească. Şi aceasta este învăţătura creştină po care o daţi copiilor dvs.
îm i amintesc chiar acum, şi aş vrea să împărtăşesc şi frăţiilor voastre
această istorioară despre o mamă ideală care ştia cum să-şi crească
pruncii în credinţa lui Dumnezeu.
Vreau să mă refer la mama marelui profet, care a fost Sfântul
Moisc. Moise a fost un copilaş care, datorită acelor timpuri, a trebuit
să fie aruncat într-un coş pe apa Nilului. Acest copil a fost găsit de fata
faraonului Egiptului din acea vreme şi, prin mila lui Dumnezeu, ea l-a
dat spre îngrijire şi alăptare chiar propriei sale mame. Când copilul a
ajuns la vârsta de patru ani, mama lui l-a redat palatului lui faraon ca
să locuiască acolo printre prinţii şi dregătorii palatului regal.
Dar acolo în palat erau foarte multe zeităţi păgâne şi copilul Moise
a trăit pentru o perioadă destul de îndelungată înconjurat în perma
nenţă *de aceste divinităţi păgâne. El a putut, însă, să-şi păstreze cre
dinţa cea adevărată datorită celor numai patru ani pe care i-a trăit
alături de mama sa. Această perioadă scurtă, de patru ani alături de
mama sa, i-a fost de ajuns lui Moise ca să-şi poată păstra credinţa
cea adevărată, şi nu numai atât, ci să şi devină un campion, un erou
şi un martir al credinţei celei adevărate.
Iată, care poate să fie rezultatul unei învăţături pc care un copil
poate s-o primească de la mama sa.
V-aş ruga să nu spuneţi că nu cunoaşteţi învăţătura creştină şi
de aceea nu o puteţi preda copiilor dvs. Faceţi un mic efort şi veţi
vedea că nu este greu să învăţaţi dvs. şi apoi să predaţi această în
văţătură copiilor. Este o binecuvântare pentru dvs. t ca să vă apropiaţi
de învăţătura creştină, ca să studiaţi Biblia, istoria Bisericii şi apoi să
le prezentaţi ca învăţătură copiilor frăţiilor voastre. înainte ca tânărul
copil să se îndrepte spre patul sau pentru a-şi petrece noaptea, tata sau
mama poate să-i spunâ o mică învăţătură din Scriptură sau din Vieţile
Sfinţilor.
Dc aceea, aş îndemna copilaşii, care sunt aici de faţă, să nu meargă
spre patul lor de culcare înainte de a cere părinţilor lor să le spună
ceva din ale credinţei sau din Biblie. Bineînţeles că ar fi oarecum ru
şinos ca mama, auzind acea rugăminte din partea copilaşului, să zică :
«Iartă-mă, pruncule, dar nu am nimic să-ţi spun, pentru că nu cunosc
astfel de lucruri !».

VIAŢA BISERICEASCA

191

Căsătoria nu este numai o ambianţă, o realitate în care un bărbat
şi o femeie stau şi locuiesc şi se iubesc, ci ea constituie o responsabili
tate faţă de pruncii care se nasc. De aceea, mamele sfinte şi taţii sfinţi
pot da naştere, dc asemenea, la copii sfinţi. în această situaţie viitorul
Bisericii este garantat. Tot astfel, când copilaşul se îndreaptă spre bi
serică ca să asculte predica preotului, sau la şcoală, unde i se prezintă
învăţătura creştină, atunci când se întoarce acasă, mama sau tata sunt
obligaţi să-l întrebe : astăzi ce-ai auzit de la preot ?
Atunci când i-am întrebat în viaţa mea pe unii copii să-mi spună
ce-au învăţat în acea zi la şcoala de duminică sau au auzit la biserică,
am auzit din partea lor foarte des trei răspunsuri : nu ştiu, nu-mi amin
tesc, n-am fost atent la lecţie. De aceea, trebuie sâ stăruiţi alături de
ei ca să-şi reamintească, să-şi reîmprospăteze în memorie lecţia pe care
au primi t-o. Mă rog pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, pentru mitropoliţii şi episcopii săi, pentru
preoţi, pentru parohiile şi mănăstirile acestei Biserici şi pentru tot
poporul lui Dumnezeu. Ne străduim şi ne luptăm pentru unitatea creş
tină, în general, dar mai întâi pentru unitatea ortodoxă.
Sâ ne ajute Bunul Dumnezeu să ajungem la această unitate orto
doxă, ca să avem o singură Biserică Ortodoxă în lume.
Vă mulţumesc din suflet pentru faptul că ne-aţi primit aici, şi mă
rog frăţiilor voastre să mă păstraţi în rugăciunile pe care le înălţaţi
Bunului Dumnezeu, pe care la rândul meu îl rog să vă binecuvânteze.
Amin».
Ca peste tot, şi aici, Sanctitatea Sa Părintele Şenuda a oferit icoane
şi cruciuliţe spre bucuria deplină a celor prezenţi. A fost vizitată apoi
clădirea muzeu a primei şcoli româneşti din Scheii Braşovului.
într-o atmosferă unică de sărbătoare, oaspeţii s-au despărţit de
gazde îndreptându-se spre Valea Prahovei, unde următorul popas avea
să fie mănăstirea Sinaia. Renumită pentru frumuseţea ei, Valea Pra
hovei avea să încânte pe deplin ochii oaspeţilor egipteni. Ca un salut
al creştinătăţii româneşti avea să-i întâmpine la Buşteni, Crucea de pe
Caraiman.
Impresionaţi dc această privelişte de neuitat, delegaţia ce însoţea
pe Sanctitatea Sa Şenuda al III-lea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Copte,
a sosit la Mănăstirea Sinaia, unde soborul preoţilor şi fraţilor, în frunte
cu P.C. Ierom. Macarie Bogtis, stareţul mănăstirii, aşteptau cu Sf. Cruce
şi Sf. Evanghelie.
în acordurile imnului patriarhal s-a intrat în biserica mare a mă
năstirii, unde P.S. Episcop Teofan a făcut o prezentare a Bisericii Copte
din Egipt şi a oaspeţilor care ne vizitează Biserica. Cuvântul de bun
venit a fost rostit de părintele stareţ care a salutat prezenţa în mijlocul
monahilor de la Sinaia, a Sanctităţii Sale, Părintele Şenuda al III-lea,
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al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt. Răspunzând, Sanctitatea Sa a
spus :
«Sunt nespus de bucuros să vizitez Biserica dvs. şi această Sfântă
mănăstire. Sunt foarte bucuros că în timpul acestei a doua vizite pe
care o fac în România, am binecuvântarea de la Dumnezeu să pot vizita
şi să mă rog în bisericile şi mănăstirile din Biserica dvs. Mă bucur,
de asemenea, că întâlnesc aici, după cum am întâlnit şi în altă parte,
fraţi creştini, care au aceeaşi credinţă ca şi noi. Credinţa dvs. este şi
credinţa noastră. Ne rugăm ca Ortodoxia şi creştinătatea întreagă să fie
înfloritoare în toată lumea. Ne rugăm, de asemenea, pentru întreaga Bi
serică Ortodoxă Română şi pentru toţi credincioşii ei.
Mă bucur să vizitez această mănăstire' care poartă numele mun
telui Sinai. Sinaiul este o parte din pământul binecuvântat al Egiptu
lui. în zona muntelui Sinai proorocul Moise, împreună cu poporul său,
a' călătorit timp de patruzeci de ani. Aşa cum este menţionat în capi
tolul VII din Faptele Apostolilor, Moise fusese instruit în toată înţelep
ciunea ţării Egiptului şi prin harul Bunului Dumnezeu, în Egipt, el a
săvârşit multe minuni. De aceea, noi toţi • păstrăm în inima noastră o
fericită amintire a celor întâmplate în muntele Sinai.
Aici poporul lui Dumnezeu a putut să primească din partea Cerului
mana cea binecuvântată, simbol al întrupării ‘ Fiului lui Dumnezeu în
lume. în Sinai poporul a fost călăuzit de‘“Dumnezeu însuşi, şi acolo se
află, de asemenea, mănăstirea Sfintei Ecaterina. Acolc»'se află şi mun
tele lui Moise. Primele porunci pe care le-a primit omenirea din partea
lui Dumnezeu au fost date aici. în Sinai, Dumnezeu i-a oferit lui Moise
ceie două table ale Legii pe care erau scrise cele zece porunci. Tot aici
a fost construit cortul în care au fost puse Tablele legii. Acel cort era
o dovadă a prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său.
Ne rugăm ca monahii acestei mănăstiri să' ducă o viaţă sfântă şi
să-şi amintească şi de noi în rugăciunile lor. Să vă rugaţi pentru uni
tatea Ortodoxiei şi pentru prosperitatea ei în întreaga lume. Dumnezeu
să vâ binecuvânteze» !.
După aceasta au fost vizitate celelalte obiective din incinta mănăs
tirii aflate în plin proces de restaurare în vederea sărbătoririi a 300
de ani de la Sfinţirea mănăstirii (la 15 august^695).
Fascinaţi de toate locurile vizitate, oaspeţii au revenit în Bucureşti
în după amiaza zilei de 17 septembrie 1994.
Ziua de duminică 18 septembrie 1994 s-a construit într-un moment
unic în istoria Bisericii noastre. în acea zi binecuvântată de Dumnezeu,
s-au întâlnit şi s-au unit rugăciunile a trei conducători de Biserici :
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
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Prea Fericitul Părinte Partenie al III-lea, Patriarhul Alexandriei şi Papă
al 'întregii Africi, prezent în România tot cu prilejul lucrărilor Comite
tului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi Sanctitatea Sa
Părintele Şenuda al III-lea, Papă şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Copte din Egipt.
Slujba Sfintei Liturghii s-a oficiat în biserica Sf. Spiridon Nou din
Bucureşti, devenită neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor care
au ţinut să fie prezenţi la acest moment unic.
Tineri şi tinere, copii şi bătrâni, cu flori în mână, aşteptau sosirea
înalţilor ierarhi. In jurul orei 9,30, cei trei ierarhi au sosit însoţiţi de
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericiţii Patriarhi Partenie al Alexandriei şi Teoctist al
României au săvârşit Sfânta Liturghie înconjuraţi de un ales sobor de
arhierei, preoţi şi diaconi, iar Sanctitatea Sa Părintele Şenuda al III-lea
a asistat din strana arhierească.
Dintre membrii Sfântului Sinod care au luat parte la această isto
rică slujbă amintim pe : I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Buco
vinei, II.PP.SS. Arhiepiscopi Vasile al Târgoviştei şi Lucian al Tomisului, PP.SS. Episcopi Gherasim al Râmnicului, Epifanie al Buză
ului, Calinic al Argeşului, Casian al Dunării de Jos, PP.SS. Teofan Sinaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, vicari patriarhali.
De asemenea, din soborul de arhierei a făcut parte şi P. S. Episcop
Teodor de Cirene, care l-a însoţit pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Partenie al Alexandriei.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corala «Nicolae
Lungu» a Patriarhiei Române, dirijată de Pr. Prof. Constantin Drăguşin.
După ce au vorbit cei doi patriarhi ortodocşi. Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist şi Prea Fericitul Patriarh şi Papă al Alexandriei,
s-a adresat credincioşilor prezenţi în biserică şi Sanctitatea Sa Părintele
Şenuda al III-lea, al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt, care a spus
următoarele :
«în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Prea iubiţi fraţi ai mei, Patriarhul ortodox al României şi Patri
arhul ortodox al Alexandriei.
Mulţumim Bisericii Ortodoxe Române că a invitat Comitetul Exe
cutiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor să-şi ţină întrunirea sa din
«cest an aici, în România. Astfel, am avut ocazia să ne bucurăm împre
ună de prezenţa dumneavoastră. Vă transmit salutările călduroase şi sin
cere ale fraţilor dumneavoastră din Egipt, ţara care a fost vizitată de
Sfânta Familie în primul secol al istoriei noastre creştine, Egiptul, care
a fost patria vieţii monahale. In cartea proorocului Isaia cap. X IX , ver•etul 19 stă scris : «In aceste zile va fi un altar al Domnului în mijlo
cul Egiptului, iar la graniţele lui un stâlp pentru Domnul».
Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să vizitez România pentru
tva de-a doua oară, iar această vizită are loc cu prilejul sărbătorii
Sfintei Cruci. Noi avem prezentă crucea în întreaga noastră viaţă.
Crucea în mâini şi crucea pe pieptul nostru. Crucea este în Biserici şi
trticea este în afara Bisericii, în lume, şi folosim Sfânta Cruce pentru
H binecuvânta pe oameni.
| O .R . — 13
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N o i‘purtăm crucea şi pe veşmintele noastre preoţeşti. Ne începem
rugăciunile cu semnul Sfintei Cruci. Crucea nu este doar un simplu
semn. Profunda semnificaţie a ei este cum să putem suferi pentru Dom
nul nostru Iisus Hristos şi pentru împărăţia Sa.
Intr-adevâr, creştinătatea fără cruce nu este creştinătate. Răsplata
noastră în ceruri va fi pe* măsura suferinţelor noastre pentru Domnul
Hristos. Martiriul a fost primul semn al Sfintei Cruci în primele secole
ale istoriei noastre creştine. închiderea în închisori a fost încă un semn
al Crucii pe care părinţii noştri l-au suferit.
Există şi astăzi suferinţă şi necazuri care pot fi cruce pentru noi.
De aceea, noi menţionăm în rugăciunile noastre pe sfinţii martiri, pen
tru că ei au suferit mai mult decât orice pentru credinţa în Iisus Hris
tos. Dacă nu suferim în viaţa noastră, ne gândim, oare nu ne-am pierdut
calea ? Suferinţa pentru Domnul Iisus Hristos, este un semn că noi
urmăm calea Lui. Cei care nu au suferit însă martirajul, au suferit fără
îndoială, încercând să-şi controleze simţurile şi viaţa lor, în rugăciune,
în meditaţie, în asceză. Suntem conştienţi de faptul că Biserica dvs. a
suferit mult pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Fără îndoială, să ştiţi
că şi noi am avut suferinţe asemănătoare. Nu ne plângem, ci îi aducem
mulţumire lui Dumnezeu pentru suferinţă. Suntem bucuroşi că ne
aflăm în această biserică minunată şi sunt foarte fericit că mă aflu aici
împreună cu cei doi fraţi ai mei. Acum ne apropiem din ce în ce mai
mult de unitatea creştină. Teologii celor două familii ortodoxe au ajuns
în cele din urmă la o înţelegere. Noi cu toţii credem în cele două
naturi ale Domnului nostru Iisus Hristos unite împreună. Noi credem
că Hristos a fost desăvârşit în dumnezeirea Sa şi desăvârşit în omenitatea Sa, iar aceste două naturi au fost unite împreună într-un mod
tainic. Aceasta nu este credinţa doar în zilele noastre, ci dintotdeauna,
după cum, de exemplu, Sfântul Atanasie cel de al douăzecilea Papă al
Alexandriei o mărturiseşte. El a fost un erou şi un mare apărător al
credinţei împotriva arianismului şi a lui Arie. El a afirmat credinţa sa
în deplina umanitate a Domnului Hristos scriind tratatul său despre
întrupare.
Aşadar, noi credem în cele două firi ale Domnului nostru Iisus
Hristos care nu sunt însă separate.
în Liturghia noastră noi spunem că dumnezeirea Sa şi omenitatea
Sa nu au fost separate nici un moment sau nici o clipită.
Fie ca noi toţi să ne rugăm pentru unitatea creştină. Domnul Hris
tos a dorit
ca toţi săfie o turmă şi un păstor. Ne rugăm pentru pros
peritatea Bisericii Ortodoxe Române, pentru marea ţară a României,
pentru pace în întreaga lume.
De asemenea, dorim ca trăirea spirituală să se ivească în întreaga
lume pentru ca toţi să fie sfinţi şi să se sălăşluiască în Domnul, Duhul
Sfânt fiind cel care lucrează în ei şi îi îndrumează. Sfântul Apostol
Pavel a scris în epistola sa către Români : «cei ce sunt
călăuziţi de Duhul
Sfânt sunt fii ai lui Dumnezeu».
Dorim ca fiecare dintre dumneavoastră, fiecare om să fie un tem
plu al Duhului Sfânt, iar trupurile voastre să fie călăuzite de către
Duhul Sfânt.
f

?

VIATA BISERICEASCA

195

1
1
1

:
In cele din urmă doresc să mulţumesc tuturor membrilor Bisericii
Ortodoxe Române. Am fost primiţi cu deosebită căldură de dumneavoastră şi vă sunt recunoscător pentru primirea călduroasă ce mi-aţi fă
cut-o atât în bisericile cât şi în mănăstirile dvs. f
\
Doresc să mulţumesc Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
: al Bisericii Ortoodxe Române pentru dragostea, ospitalitatea, dar şi
pentru darurile pe care mi le-a făcut. Doresc să dărui Prea Fericirii
Sale icoana Sfântului Atanasie deoarece, noi ne adunăm cu toţii în ju; rul teologiei Sfântului Atanasie. De asemenea, aş vrea să-i ofer crucea
mea pe care o port permanent în mână. Aceeaşi icoană a Sfântului
Atanasie o dăruiesc fratelui meu Patriarhul Partenie.
j
Tuturor vă doresc viaţă îndelungată şi credinţă veşnică în Hris* tos, Domnul nostru».
Luând din nou cuvântul în faţa credicioşilor Prea Fericitul Părinte
; Patriarh Teoctist a spus :
'
«Cuvinte de mulţumire sinceret şi frăţeşti, iubiţi fraţi creştini, să
’ adresăm acestor soli din Egiptul Pruncului Iisus Hristos şi să-i înore; dinţăm, aici, în România şi oriunde ne-am găsi, că vom purta crucea
cu vrednicie, cu evlavie şi cu roade bogate, aşa cum au purtat-o stră
moşii noştri şi ne-au lăsat frumuseţile gândurilor, faptelor şi sfinţeniei
lor. Dumnezeu să ne ajute !».
După terminarea Sfintei Liturghii, cei trei Intâistătători au stră
bătut mulţimea credinicoşilor împărtăşindu-le binecuvântări şi strân
geri de mână. într-o atmosferă de mare sărbătoare s-au despărţit apoi,
l indreptându-se spre reşedinţa patriarhală, unde, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a oferit o agapă frăţească.
înainte de delegaţia Bisericii Ortodoxe Copte condusă de Sancti
tatea Sa Părintele Şenuda al III-lea să plece spre aeroport s-a semnat
în sala «Patriarhul Justinian» din palatul patriarhal apelul pentru pace,
dragoste şi bună înţelegere intre toţi oamenii, apel semnat de cei trei
Patriarhi şi pe care îl cităm integral :
U
«în contextul general al realităţilor contemporane, tensionate, ca
' cele din Bosnia-Herţegovina, dominate de violenţă, de naţionalism şo
vin, de revizionism teritorial, de fundamentalism, intoleranţă. religioasă
şi al războaielor fratricide, noi, reprezentanţi ai celor două mari familii
ortodoxe, răsăritene şi orientale, Partenie al III-lea, Papă şi Patriarh
al Alexandriei şi al întregii Africi, Teoctist, Patriarhul Bisericii Orto
doxe .Române şi Şenuda al III-lea, Papă şi Patriarh al Bisericii Orto
doxe Copte, întâlnindu-ne la Bucureşti în cursul lunii septembrie, cu
prilejul întrunirii Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al Bi; sericilor, dorim să reafirmăm împreună crezul, etosul şi vocaţia tradii ţională a Ortodoxiei,
de respect faţă de toţi oamenii, întrucât toţi,
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împreună, suntem fiinţe create şi iubite de Acelaşi Dumnezeu, purtători,
fără deosebire, ai aceluiaşi chip al Creatorului.
Veacuri de-a rândul şi până astăzi, după voia lui Dumnezeu, creş
tinii ortodocşi şi-au mărturisit credinţa în Hristos, Domnul
păcii şi
s-au rugat pentru pacea a toată lumea şi pentru buna înţelegere între
toţi oamenii şi toate popoarele, încercând să promoveze prietenia şi
cooperarea frăţească în deplin respect reciproc cu credicioşii aparţinând
altor culte creştine sau altor credinţe religioase, în special celei
musulmane.
Pe baza acestei experienţe de credinţă şi viaţă multiseculară, facem
un apel de inimă şi suflet atât către credincioşii noştri, către cei ai
altor culte creştine şi către cei musulmani, de a redescoperi şi urma
calea dragostei, a păcii, a toleranţei şi a bunei înţelegeri şi a respectu
lui reciproc, promovate şi urmate de înaintaşii noştri comuni.
Reafirmând împreună spiritul păcii şi al bunei înţelegeri specific
credinţei noastre vom putea, de asemenea, să evităm şi contracarăm,
în egală măsură, încercările unor grupuri radicale sau ale unor puteri
politice ale acestei lumi care, dornice de dominare, influenţă sau supre
maţie, caută să-şi atingă scopul, folosindu-se adesea abuziv de elemen
tul şi sentimentul religios pentru a dezbina, dezmembra, a semăna şi a
întreţine ura între oameni, ţări şi naţiuni.
Să rugăm pe Dumnezeul păcii şi al dragostei faţă de toţi oamenii
să fie cu noi cu toţi şi să ne ajute să trăim adevărul descoperit nouă de
Hristos Domnul când a zis : «Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema» (Matei 5, 9)».
După momentul festiv, al semnării Apelului Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a spus :
«Miile de credincioşi, care au participat pe parcursul întâlnirilor
şi milioanele de credincioşi, care au ascultat sau au văzut astăzi cele
petrecute în biserica «Sfântul Spiridon» sunt alături de noi cu nădejdea
în cea mai sfântă şi dumnezeiască lucrare de apropiere a Bisericilor.
Sunt îndatorat să mulţumesc celor doi patriarhi apostolici ai Răsă
ritului, din Alexandria, Prea Fericitului Partenie al III-lea şi Sancti
tatea Sa Şenuda al III-lea, pentru acest popas duhovnicesc pe care
l-au făcut în România şi să-i asigurăm că noi ne vom ruga neîncetat
lui Dumnezeu pentru apropierea şi unirea familiei ortodoxe a Biserici
lor rămânând deschişi pentru continuarea dialogului cu toată lumea
creştină.
Ne este foarte scumpă această apropiată comuniune a noastră,
care se va împlini cu eforturile noastre, cu rugăciunile noastre şi cu
lucrarea Duhului Sfânt.
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Sanctităţii Sale îi doresc în numele tuturor, al ierarhilor şi al cre
dincioşilor, un voiaj bun, apostolic şi să ducă pretutindeni imaginea Bi
sericii noastre, a crediniooşilor noştri, ca să vestim pretutindeni gândul
şi dorinţa noastră de unitate şi de mărturisire în una şi aceeaşi sfântă
şi apostolească Biserică. 11 însoţim cu dragostea şi preţuirea noastră !».
Răspunzând, Părintele Patriarh Şenuda a spus :
«Părăsind ţara dvs. în drumul nostru spre Europa şi America amin
tirea de aici nu ne va părăsi. Toţi oamenii doresc într-un mod simplu,
să fie uniţi şi nu-şi doresc să aibă complicaţii din punct de vedere teo
logic. Nu este vorba despre un conflict între Bisericile Răsăritene Orto
doxe şi cele Orientale, dar s-ar putea să fie vorba despre un conflict
intre inimă şi minte. Toate inimile oamenilor doresc să fie unite.
Fie ca mintea lor să-i ajute şi noi nu suntem împotriva minţii dar do
rim ca mintea să ne fie duhovnicească, pentru că, la început, creştinis
mul era o religie simplă şi nu vrem să facem din creştinism o filozofie.
Dacă s-ar putea să rămână la nivelul acesta al simplităţii, ca să fie
înţeleasă de mintea omenească, ar fi foarte bine. Oamenii întreabă, din
moment ce noi credem acelaşi lucru că dacă Hristos este Fiul lui Dum
nezeu, Dumnezeu adevărat, atunci care este izvorul cauzei separării
dintre noi ?
Le putem spune că există anumite diferenţe în ceea ce priveşte
termenii ousia, prosopon, dar aceşti termeni, nu sunt înţeleşi de oa
menii sim p lii; în fapt, însă suntem una în credinţă. Credem în cele
două firi ale Mântuitorului care sunt unite în persoana Sa. Mulţumesc
încă o dată !».
In aceeaşi zi la ora 16,00 delegaţia condusă de Sanctitatea Sa Pă
rintele Şenuda al III-lea, însoţită de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a pornit spre aeroportul Otopeni de unde avea să părăsească
ţara noastră îndreptându-se spre localităţi din Europa şi America unde
existau comunităţi ale Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt.
La scara avionului oaspetele din Egipt a fost salutat de ierarhi ai
Sfântului Sinod al Bisericii noastre, precum şi de ambasadorul Egip
tului la Bucureşti, Dl. Ihab Wahla.
Cei doi patriarhi s-au îmbrăţişat frăţeşte, bucuroşi şi satisfăcuţi
de rezultateale vizitei, vizită care se înscrie cu litere de aur în istoria
Bisericii Ortodoxe Române şi în special şi a Bisericii Ortodoxe în
general.
A fost o vizită plină de discuţii, de schimburi de păreri, fapte
care au condus la o mai mare apropiere între cele două Biserici şi care
pot să constituie un pas înainte spre comuniunea şi împărtăşirea din
acelaşi Sfânt Potir.
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ÎNFIINŢAREA MITROPOLIEI ORTODOXE ROMÂNE
PENTRU GERMANIA ŞI EUROPA CENTRALĂ
ŞI DE NORD. ALEGEREA ŞI ÎNSCĂUNAREA
I.P.S. MITROPOLIT SERAFIM
în ziua de 16 ianuarie 1993 a avut loc, la Munchen în Germania
Adunarea eparhială extraordinară, având ca obiectiv organizarea Mitro
poliei ortodoxe române din Berlin pentru diaspora ortodoxă română
europeană. Documentele acestei nou constituite Adunări eparhiale, au
fost înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (temei
nr. 436/1993), care după ce le-a supus spre examinare Comisiei canojnică-juridică şi pentru disciplină, în şedinţa sa din ziua de vineri 22 ia
nuarie 1993, a hotărât următoarele :
— «Ia act de lucrările Adunării eparhiale din 16 ianuarie 1993, şi
acordă binecuvântarea pentru organizarea şi funcţionarea unei eparhii
în Germania cu titulatura «Mitropolia ortodoxă română pentru Germa
nia şi Europa centrală», cu sediul la Berlin.
— Ia act de Statutul de organizare şi funcţionare a «Mitropoliei
ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală», cu sediul la
Berlin, urmând ca prevederile acestuia, privind titulatura eparhiei să
fie reformulate şi puse de acord cu realităţile jurisdicţionale ale eparhiei
şi cu titulatura aprobată de Sfântul Sinod.
— Până la îndeplinirea procedurilor canonice şi 'administrative
pentru validarea alegerii, instalarea titularului scaunului mitropolitan,
Sfântul Sinod încredinţează I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, con
ducerea Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa cen
trală, cu sediul la Berlin.
• - — în coformitate cu dorinţa exprimată de unii preoţi din diaspora
română europeană, veniţi la Patriarhia Română, Arhiepiscopia ortodoxă
română pentru Europa centrală şi occidentală, cu sediul la Paris, îşi va
continua activitatea, urmând a se organiza administrativ, în rang şi
titulatură, în acord cu realităţile ei jurisdicţionale, în vederea alegerii
unui nou titular. Preoţii din jurisdicţia acestei arhiepiscopii vor conti
nua, de asemenea, să activeze la parohiile încredinţate, urmând ca până
la alegerea noului titular să pomenească la slujbele religioase pe întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Român, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, aşa cum s-a hotărât anterior de către Sfântul Sinod.
1 -— Hotărârile de mai sus au fost aduse la cunoştinţa Comitetului
mitropolitan de coordonare al Mitropoliei ortodoxe pentru Germania
şi Europa centrală, cu sediul la Berlin, Î.P.S. Mitropolit Nicolae al
Banatului, Î.P.S. Mitropolit Augustinos din Bonn, Patriarhiei Ecumenice
de Constantinopol şi tuturpr preoţilor din jurisdicţia Arhiepiscopiei
ortodoxe române pentru Europa centrală şi occidentală, cu sediul la
Paris».
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In baza împuternicirii acordate de Sf. Sinod, de a purta de grijă
nou înfiinţatei Mitropolii ortodoxe române pentru Germania şi Europa
centrală, cu sediul la Berlin, şi 'la invitaţia Comitetului mitropolitan de
coordonare al acelei Mitropolii, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae
al Banatului a făcut o vizită în Germania, în perioada 30 aprilie— 14
mai 1993.
înalt Prea Sfinţia Sa a prezentat Sfântului Sinod o dare de seamă
(temei nr. 3693/1993) care. a fost supusă unor ample discuţii în plenul
şedinţei din ziua de joi, 8 iulie 1993. în urma dezbaterilor care au avut
loc, la propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
a hotărât următoarele :
«Se ia cunoştinţă de stadiul la care a ajuns organizarea Mitropoliei
ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală, cu sediul la
Berlin ;
Să se asigure acestei eparhii, cât mai curând posibil, o conducere
canonică, prin alegerea unui ierarh, întrucât se constată că actuala
conducere provizorie nu poate asigura organizarea şi activitatea normală
a acestei eparhii '.
La lucrările Sfântului Sinod din zilele 5—6 octombrie 1993 au fost
prezentate două referate (temei nr. 6354 şi 6355/1993) privind stadiul
actual al organizării şi a proiectului de Statut al Mitropoliei ortodoxe
române pentru Europa occidentală.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei aface
rilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât următoarele :
«Se dă delegaţie Prea Sfinţitului Episcop Serafim Joantă-Făgărăşanul pentru a participa la şedinţa Adunării eparhiale a Mitropoliei
ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală din 16 octom
brie 1993, ocupându-se, pe o anumită perioadă, de bunul mers al activi
tăţii acestei eparhii. ,
Totodată Prea Sfinţitul Episcop Serafim primeşte încredinţarea ca,
în această perioadă, să contacteze pe preoţii care s-au declarat doritori
sa aparţină jurisdicţiei Arhiepiscopiei de la Paris, pentru discuţii privind
această eparhie» .
în ziua de 16 octombrie 1993, la Adunarea eparhială a Mitropoliei
ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală, a fost examinată
alegerea Prea Sfinţitului Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul, ca arhi
episcop de Berlin şi mitropolit al Mitropoliei ortodoxe române pentru
Germania şi Europa centrală. Procesul — verbal şi întreaga' documen
taţie a hotărârilor acelei Adunări eparhiale au fost prezentate Sfântului
Sinod, care, în şedinţa sa din 12 ianuarie 1994, constatând că a fost
respectată procedura generală privind convocarea Adunării eparhiale,
şi că Adunarea eparhială a fost constituită statutar (temei nr. 7878/1993
— Referatul Cancelariei Sf. Sinod), a validat această alegere.
în urma discuţiilor care au avut loc în plen, ţinând seama de preve
derile art. 6 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române în care se arată că «Asistenţa religioasă şi organizarea
canonică a diasporei ortodoxe române» se asigură de către Sfântul
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Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi câ Sfântul Sinod prin hotărârea
nr. 436/23 ianuarie 1993 a acordat binecuvântarea pentru organizarea şi
înfiinţarea unei eparhii în Germania cu titulatura «Mitropolia ortodoxă
română pentru Germania şi Europa centrală» ;
Având în vedere prevederile art. 129 şi 131 din acelaşi statut care
precizează că «Examinarea şi cercetarea canonică a alegerii» ierarhilor se
face de către Sfântul Sinod, că înscăunarea şi instalarea se fac potrivit
datinilor Bisericii Ortodoxe Române şi că la#înscăunare se emite «gramata de instalare» ;
In acord cu prevederile art. 4 din Satutul Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală, potrivit cărora mitropolitul
canonic al acesteia poartă titulatura de «Arhiepiscop ortodox român de
Berlin şi mitropolit pentru Europa centrală» şi câ «mitropolitul nou ales
va fi confirmat din punct de vedere canonic de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române» ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— Confirmă primirea documentaţiei înaintată privind lucrările
Adunării eparhiale electorale a Mitropoliei ortodoxe române pentru
Germania şi Europa centrală ;
— Confirmă alegerea P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul
ca arhiepiscop de Berlin şi mitropolit al Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală ;
— Aprobă emiterea gramatei patriarhale de instalare în
funcţie;
— Patriarhia Ecumenică, Bisericile din Germania şi celelalte
Biserici cu jurisdicţie în Germania şi Europa centrală vor fi infor
mate, despre această alegere, Va fi informat, de asemenea, şi
Guvernul federal al Germaniei.
— Până la instalare, P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul
îşi va continua activitatea în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului».
Exprimându-şi deosebita bucurie pentru alegerea P.S. Episcop Sera
fim Joantă Făgărăşanul ca mitropolit al Germaniei şi Europei centrale,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la deschiderea lucrărilor Adu
nării Naţionale Bisericeşti spunea următoarele :
«Acest fapt (alegerea aceasta) este de mare importanţă pentru noi
şi pentru fraţii români din afara hotarelor ţârii. Aceasta tălmăceşte
vrednicia şi statornicia lor în credinţa neamului şi că, deşi atât de
învolburaţi sufleteşte şi solicitaţi în lumea cea mare, nu pot să-şi conti
nue viaţa duhovnicească fără ierarhul canonic ales de ei şi confirmat
de Sfântul Sinod, de Biserica-mamă. Este o împlinire sfântă, care ne
bucură pe toţi, având nădejdea că Prea Sfinţitul Serafim, cu pregătirea
sa teologică însuşită complet stă în Occident, cu preocupările sale pen
tru problemele bisericeşti europene de astăzi, atât de vii şi în domeniul
credinţei, va fi alesul inimii lor, cum se spune, şi va face cinste acolo
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Bisericii strămoşeşti, făcându-se tuturor pildă întru evlavie şi în bine»
(I Petru 5, 3).
Noul ales, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim Joantă, a efectuat
o vizită în Germania şi Franţa, în perioada 1— 28 februarie 1994
înaintând, după aceea, Patriarhiei Române o dare de seamă cu propuneri
privind delimitarea jurisdicţională a Mitropoliei ortodoxe române pentru
Germania şi Europa centrală (temei nr. 1961/1994).
Urmare discuţiilor purtate şi opiniilor exprimate, pornind de la
propunerile făcute, Sfântul Sinod, în şedinţa sa din 22—23 martie 1994
hotărăşte :
— «Aprobă ca, în acord cu prevederile Statutului pentru organiza
rea şi funcţionarea Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Eu
ropa centrală, şi pe temeiul prevederilor art. 6 din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, jurisdicţia mitropoliei
respective să se exercite asupra parohiilor ortodoxe române din : Ger
mania, Austria, Luxemburg, ţările scandinave : Suedia, Norvegia, Fin
landa, Danemarca. în acest scop se va comunica hotărârea Sfântului
Sinod, parohiilor ortodoxe din ţările care aparţin canonic de Mitropolia
ortodoxă română pentru Germania şi Europa centrală».
— Această hotărâre sinodală va fi comunicată tuturor celorlalte
parohii din diaspora europeană care nu aparţin canonic de Mitropolia
ortodoxă română pentru Germania şi Europa centrală ;
— Se vor continua demersurile pentru obţinerea unui sediu al
mitropoliei în Berlin ;
— Prezenta hotărâre sinodală va fi adusă la cunoştinţa Bisericilor
Ortodoxe cu jurisdicţii canonice în diaspora europeană, celorlalte Biserici
din ţările în care îşi desfăşoară activitatea diaspora română, precum şi
guvernelor din ţările europene respective».
Instalarea I.P.S. Mitropolit Serafim a avut loc la Miichen-Germania
în ziua de 5 iunie 1994 (a V-a Duminică după Paşti). După ce, în seara
precedentă a avut loc slujba vecerniei, în această zi (5 iunie 1994)
I.P.S. Mitropolit Dr. Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Mitropolit
Dr. Serafim şi P.S. Episcop Dr. Teofan Sinaitul, vicar patriarhal,
împreună cu un mare sobor de preoţi (circa 60) au oficiat Sfânta Litur
ghie. După Sf. Liturghie s-a dat citire «Gramatei patriarhale», prin care
I.P.S. Mitropolit Serafim Joantă a «fost învestit ca Mitropolit al
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa centrală.
Iată conţinutul acestei Gramate patriarhale :
«Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuito
rul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică dregătorii
şi vrednicii preoţeşti deosebite şi, prin trimtierea din ceruri, în
chipul limbilor de foc a Prea Sfântului şi de viaţă făcătorului Duh,
peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, i-a întărit în darul de a pro
povădui cuvântul Evangheliei Sale, iar prin hirotonie, într-o
neîntreruptă succesiune de la Sfinţii Apostoli şi până la sfârşitul
veacurilor pe toţi slujitorii Bisericii îi face vrednici de a fi părtaşi
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darurile Sale de multe feluri, în treptele rânduite, ca diaconi,
preoţi şi arhierei (...) ;
Având în inima Noastră dorinţa preoţilor şi credincioşilor
ortodocşi români din Germania şi Europa Centrală de a se organiza
canonic în comuniune spirituală cu Biserica Ortodoxă Română şi
de a păstra astfel unitatea dogmatică, de cult şi canonică cu Sfân
tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu Ortodoxia univer
sală : Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, în
şedinţa sa de lucru din 22—23 ianuarie 1993 a confinţit împlinirea
acestui deziderat, acordând binecuvântarea pentru organizarea
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală,
cu sediul la Berlin, care, potrivit Statutului ei este autonomă, şi
ca atare, se conduce şi se administrează prin organele sale proprii
din punct de vedere pastoral, cultural, economic şi financiar, în
conformitate cu normele canonice ortodoxe şi ţinând seama de
legile în vigoare ale ţărilor respective pe teritoriul cărora îşi desfă
şoară activitatea (...) ;
Luând apoi act de lucrările Adunării Eparhiale a Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală care au
avut loc la Aachen în ziua de 16 octombrie 1993, în cadrul cărora,
potrivit prevederilor art. 4 din Statutul de organizare şi funcţio
nare a Mitropoliei, delegaţii clerici şi mireni ai parohiilor au ales
în unanimitate pe Prea Sfinţitul Episcop Vicar Dr. Serafim Făgărăşanul ca Arhiepiscop de Berlin şi Mitropolit al Mitropoliei Orto
doxe pentru Germania şi Europa Centrală (...) ;
Cunoscând că Slantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în
şedinţa sa de lucru din 12 ianuarie 1994, după cercetarea canonică
a alegerii, a constatat că aceasta s-a făcut cu respectarea rânduieli
lor canonice şi statutare bisericeşti şi a confirmat alegerea Prea
Sfinţitului Episcop Vicar Dr. Serafim Fâgărăşamil ca Arhiepiscop
de Berlin şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Germania şi Europa Centrală (...) ;
Ca urmare, pe temeiul tuturor celor arătate mai sus şi al Sfin
telor Canoane, precum şi pentru întărirea acestei aşezări canonice,
facem cunoscut tuturor preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români
această Gramată patriarhală şi dăm înalt Prea Sfinţitului Arhi
episcop şi Mitropolit Dr. Serafim Joantă, împuternicirea canonică
de arhipâstorire ca Mitropolit şi Arhiepiscop al de Dumnezeu
păzitei Mitropolii pentru Germania şi Europa Centrală, cu toate
parohiile din Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia şi
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Finlanda, câte ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această eparhie,
drept mărturie că Înalt Prea Sfinţa Sa, dobândind jurisdicţie de
Arhiepiscop şi Mitropolit, are darul şi puterea de a aşeza după
rânduielile Sfintei noastre Biserici drept măritoare de Rărăsrit •
citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi, protopopi la aşezămintele bisericeşti, igumeni, stareţi şi stareţe în aşezămintele monahale
din Eparhia înalt Prea Sfinţiei Sale şi de a împlini toate câte i se
cuvin ca ierarh spre zidirea sufletească a turmei sale duhovni
ceşti. îndeosebi, pe lângă ascultările arhiereşti care-i revin prin
Sfintele Canoane, precum şi drepturile şi îndatoririle prevăzute de
Statutul de organizare a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Ger
mania şi Europa Centrală, înecredinţăm pe înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Serafim Joană că este unicul arhipăstor canonic şi legal al preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români
din Germania şi Europa centrală, în care temei îl îndemnăm şi-i
punem la inimă să lucreze pentru a aduna în jurul scaunului
mitropolitan toate comunităţile bisericeşti din Germania şi Europa
centrală, depunând neobosită stăruinţă pentru realizarea unităţii
spirituale a tuturor credincioşilor şi preoţilor ortodocşi români din
acele ţinuturi.
Totodată îndeamna pe înalt Prea Sfinţia Sa, să aibă la inimă
unitatea creştină pentru care S-a rugat Mântuitorul înainte de
Patima Sa, şi să promoveze contactele şi relaţiile ecumenice pen
tru apropierea tuturor creştinilor (...);
Cunoscându-i evlavia şi credinţa tare de care a dat dovadă,
înalta pregătire teologică, ţinuta ireproşabilă şi râvna cu care a
lucrat ca episcop-vicar la Arhiepiscopia Sibiului din cadrul Mitro
poliei Transilvaniei, tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc,
precum şi tuturor dreptcredincioşilor din de Dumnezeu păzită
Mitropolie a Germaniei şi Europei Centrale, le recomandăm cu
căldură şi părintească dragoste pe Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
şi Mitropolit Dr. Serafim drept singurul chiriarh canonic al lor
confirmat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale
Române, îndemnândui să-l cinstească, ascultându-1 cu toată dra
gostea şi sprijinindu-1 pentru conducerea treburilor bisericeşti după
rânduielile canonice şi statutare bisericeşti, dovedindu-se astfele
adevăraţi şi buni fii duhovniceşti, vieţuind în pace şi bună Înţele
gere ca fii adevăraţi ce cred cu statornicie «în una, sfântă, soborni
cească şi apostolească Biserică», ascultători şi întru toate uniţi în
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jurul Arhipăstorului, învăţătorului şi ocârmuitorului lor duhov
nicesc, care este urmaş canonic al Sfinţilor Apostoli ai Domnului
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos (...)».
Atribuirea semnelor mitropolitane şi întronizarea propriu-zisă, au
fost săvârşite, la sfârşitul Sfintei Liturghii de către Î.P.S. Mitropolit
Daniel care, cu acest prilej, a rostit următoarea cuvântare :
«Colegiul electoral al Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania
şi Europa centrală v-a ales mitropolit, iar Sfântul Sinod de la Bucureşti
a confirmat această alegere, pentru că Dumnezeu v-a înzestrat cu deo
sebite daruri spirituale care vă ajută să fiţi un bun păstor pentru ro
mânii ortodocşi din diaspora europeană. Aceste daruri deosebite sunt :
dragostea faţă de rugăciune, capacitatea de a uni cultura cu pastorala
şi capacitatea de dialog cu alte Biserici şi confesiuni. în Europa noastră
de astăzi, confruntată cu secularizarea vieţii, când omul modern, grăbit
şi împrăştiat sufleteşte, nu mai găseşte timp şi putere ca să se roage,
este mare nevoie de păstori duhovniceşti care să aibă o bogată expe
rienţă a rugăciunii, pentru a putea convinge pe oameni că rugăciunea,
viaţa liturgică şi sacramentală sunt izvor de iubire curată faţă de Dum
nezeu şi faţă de semeni, izvor de pace şi bucurie, o forţă spirituală care
înnoieşte pe om şi îl ajută să lupte cu greutăţile vieţii. Atât secularismului de astăzi cât şi proliferării sectelor religioase, care fragmen
tează unitatea Bisericii lui Hristos, nu li se poate opune nimic mai po
trivit decât credinţa dreaptă şi rugăciunea fierbinte. Criza spirituală a
omului contemporan nu poate fi depăşită decât prin căutarea sfinţeniei
şi prin ajutorul care vine omului din rugăciunile sfinţilor. Păcatul şi
decăderea morală dezintegrează viaţa omului şi a societăţii, dar adevă
rata sfinţenie reconciliază şi unifică viaţa omului şi a societăţii.
Episcopul adună pe cei risipiţi şi izolaţi prin puterea rugăciunii şi
a Cuvântului Evangheliei lui Hristos. De aceea, episcopul şi păstorul de
suflete, în general, trebuie să se roage pentru toată Biserica, clerici şi
mireni, iar toată episcopia (eparhia) trebuie să se roage pentru el. Uni
tatea Bisericii simbolizată de către episcop nu este doar o unitate ad
ministrativă, ci una divino-umanâ, este comuniunea inimilor pe care o
dăruieşte Dumnezeu-Tatăl prin Hristos Domnul în Duhul Sfânt. Iar
această comuniune uneşte în aceeaşi credinţă persoane diferite ca
vârstă, gen, stare socială, naţionalitate şi distanţe geografice, căci rugă
ciunea uneşte pe cei vii cu cei morţi, uneşte cerul şi pământul. De
pildă, prin rugăciunea Bisericii, românii ortodocşi din Germania şi
din alte ţări rămân totuşi aproape de cei dragi ai lor, părinţi, fraţi şi
surori din România, şi tot prin rugăciune românii ortodocşi din diasporă se pot apropia de alţi fraţi ortodocşi, greci, sârbi, ruşi, germani,
englezi, francezi, etc. şi de alţi creştini pe care îi întâlnesc.
Cât priveşte legătura dintre cultură şi pastorală, înalt Prea Sfinţia
Voastră, ca doctorand şi profesor la Paris, aţi avut prilejul de a cunoaşte
bogata cultură a Occidentului, cu universităţile şi bibliotecile sale re
numite, cu eforturile teologiei occidentale de a dialoga cu ştiinţele con
temporane. Astăzi, ca păstor de suflete, ortodox, în Occident veţi avea
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prilejul de a lucra şi mai mult pentru apropiere între teologia academică
şi practica pastorală, între cultură şi sfinţenie, fiindcă adevărata teo
logie este ştiinţa mântuirii, adică a vieţii şi bucufiei veşnice.
Românii ortodocşi din diaspora, ou toate bucuriile şi necazurile lor,
au nevoie dc păstori în acelaşi timp erudiţi şi cu inimă caldă de părinte
şi frate, care să-i asculte, să-i înţeleagă, să-i ajute să-şi păstreze cre
dinţa lor tradiţională şi, totodată, să se integreze într-un context cul
tural nou. Dacă experienţa aceasta va fi o reuşită, şi sperăm că va fi,
ea va fi folositoare şi pentru teologia ortodoxă din România. Desigur,
ortodocşii din diaspora au de învăţat de la Biserica mamă cum să păs
treze credinţa şi evlavia lor, dar foarte adesea şi Biserica mamă poate
învăţa de la ortodocşii din Occident modul cum ei se confruntă şi
dialoghează cu modernitatea şi cu pluralismul cultural şi religios.
Referitor la darul de a dialoga cu alte Biserici, înalt Prea Sfinţia
Voastră aparţineţi unei Biscrici active în mişcarea ecumenică contem
porană, şi care este de multă vreme angajată în dialog bilateral cu Bi
sericile Protestante şi cu Biserica Romano-Catolică. în mod special,
însă, Biserica Ortodoxă Română continuă dialogul bilateral cu EKD
(Biserica Evanghelică din Germania).
Suntem convinşi că noua Mitropolie pentru românii ortodocşi din
Germania şi Europa centrală, condusă de înalt Prea Sfinţia Voastră,
va contribui, atât la întărirea comuniunii ortodoxe în Occident, cât şi
la dialogul cu celelalte Biserici. Acest fapt este cu atât mai necesar as
tăzi când se constată o creştere a tensiunii între grupuri etnice, confesio
nale şi religioase în multe părţi ale lumii.
în numele Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi al Sfântu
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aducem calde mulţumiri tuturor
Bisericilor şi instituţiilor care au ajutat Biserica Ortodoxă Română în
trecut şi o ajută şi astăzi ca să poată să-şi aducă şi ea o contribuţie la
mărturisirea iubirii lui Hristos faţă de lume.
în încheiere, rugăm pe Hristos Domnul, Arhiereul veşnic, să vă
dăruiască, înalt Prea Sfinţite Părinte şi iubite frate în Hristos, ajutorul
şi binecuvântarea Sa ca să păstoriţi noua Mitropolie pe calea mântuirii
şi a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, întru mulţi şi fericiţi
ani !».
Au mai luat cuvântul, după aceea, invitaţi la întronizarea Î.P.S. Se
rafim, printre care şi dl. Nicolae Stroescu-Stânişoară care a sipus :
«Numai cu câţiva ani în urmă cele ce s-au întâmplat în această
dimineaţă la Miinchen ar fi fost considerate de domeniul imposibilului.
A fost nevoie de câteva minuni, una din acelea care se impun vederii
noastre precum revoluţia din decembrie 1989, altele discrete ca acelea
care se petrec înăuntrul tainic al unor suflete, pentru ca venirea înalt
Prea Sfinţiei Voastre la noi ca mitropolit al Germaniei, al Europei
centrale şi de nord să devină posibilă.
Dar salba aceasta de victorii minunate împotriva inerţiilor istoriei
noastre, a românilor de acasă şi din pribegie, victorii nezgomotoase, care
a fost necesară pentru a se putea ajunge la actul religios şi naţional
de astăzi îşi are originea într-un simţământ şi o năzuinţă spirituală
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asupra cărora aş vrea să mă opresc pentru o clipă. Nu că nu ar fi cu
noscute, dar câteodată sunt date uitării dintr-o serie de motive, de la
iritările noastre cotidiene până la acea superficialitate care ne sărăceşte
înţelegerea. Dar chiar te apucă pur şi simplu mirarea să constaţi cum
se caută tot felul de explicaţii pentru înfiinţarea Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania, Europa centrală şi de nord — unele dintre
ele chiar foarte sofisticate şi acuzând nu ştiu ce machiavelisme — nu
mai explicaţia cea mai simplă este trecută cu vederea. Anume, că
identitatea religioasă şi naţională nu pot fi chiar atât de uşor distruse,
iar cei împrăştiaţi de un destin istoric vitreg năzuiesc să se regăsească
într-un fel sau altul. Or, cine le poate oferi românilor din ţară şi din
străinătate un spaţiu mai prielnic şi mai durabil de întâlnire şi de
comuniune decât Biserica ? Iar dacă există dezbinări între români,
unde s-ar putea mai bine căuta împăcarea dacă nu în Biserică ? Bine
înţeles că nu vrem să ne îmbătăm cu cuvinte. Suntem conştienţi de
greutăţile care stau în calea bunei înţelegeri între români, căci sunt în
joc nu numai factori temperamentali ci şi moştenirea comunismului.
Fără a mai pune la socoteală noile strategii ale dezbinării. Dar, repet,
unde s-ar putea începe refacerea unităţii românilor sub semnul valori
lor morale şi spirituale, care numai ele pot garanta unitatea în liber
tate, dacă nu în Biserică.
Pentru românii din exil problema aceasta se pune cel puţin cu o
stringenţă tot atât de mare ca şi pentru cei din ţară. în plus este la
ei dorul de ţară. Iar ţara noastră a răimas creştină în ciuda dictaturii
comunismului ateu. Dorul de ţară al exilaţilor înseamnă voinţa adâncă
de regăsire a orizontului românesc şi a izvoarelor noastre spirituale.
Oare poate cineva nega în mod serios că în centrul acestei Românii
esenţiale stă Biserica, această ctitoră a culturii noastre, mamă a ome
niei noastre şi chezaşă a speranţei noastre de înnoire şi renaştere ? Pe
urmă şi mai presus de toate, noi ştim că centrul universului este Iisus
Hristos. Realitatea, în întregul ei, este o sferă. Centrul sferei este Mân
tuitorul. Către centru duc o infinitate de raze. însă cu cât ne apropiem
fiecare de centru, ne apropiem şi unul de altul din ce în ce mai mult.
înalt Prea Sfinţite Serafim, de la prima apariţie a înalt Prea Sfinţiei
Voastre în mijlocul nostru v-am simţit căldura, inimoşia românească,
înălţimea şi elanul spiritual. Suntem conştienţi de jertfa pe care aţi
adus-o desprinzându-vă de credincioşii şi studenţii, de misiunea şi pa
tria spirituală a înalt Prea Sfinţiei Voastre. Vom face tot ce ne stă în
putinţă ca să puteţi prelungi, până în Occident, o patrie spirituală, care
este şi a noastră, a tuturor, întru slujirea, în condiţiile lumii actuale,
a Domnului nostru Iisus Hristos, renaşterea românească şi mântuirea
sufletelor noastre».
După ce au mai luat cuvântul şi alţi participanţi la acest eveni
ment, I.P.S. Mitropolit Serafim s-a adresat celor prezenţi, spunând ur
mătoarele :
«Primele cuvinte pe care aş dori să le adresez în aceste momente
solemne diasporei ortodoxe româneşti din Europa, care mă primeşte
astăzi ca părinte sufletesc, sunt cuvintele Mântuitorului spuse femeilor
mironosiţe în dimineaţa învierii : «Bucuraţi-vă» şi «Nu vă temeţi !».
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Bucuraţi-vă, că iată Dumnezeu, văzând lacrimile şi rugăciunile
voastre, vă trimite astăzi păstor prin care vă va izbăvi de păcate dacă
veţi asculta de glasul lui !
Bucuraţi-vă, că Hristos vă întâmpină astăzi şi se face Mântuitorul
vostru prin servitorul Său !
Bucuraţi-vă, că Duhul Sfânt va rămâne peste voi şi vă va desco
peri adevărul care liberează (loan 8, 32) prin cel pe care Dumnezeu l-a
uns ca să vă fie părinte duhovnicesc !
Nu vă temeţi unii de alţii, ci iubiţi-vă între voi !
Nu vă temeţi de necazurile şi ispitele lumii acesteia, ci «îndrăzniţi,
zice Hristos, Eu am biruit lumea !» (loan 16, 33). Iar «biruinţa care
a biruit lumea este credinţa noastră» (I loan 5, 4). Prin credinţă suntem
biruitori !
Nu vă temeţi de ziua de mâine, ci puneţi-vă toată încrederea îr»
Hristos cel ce ne-a făgăduit că este cu noi în toate zilele până la sfâr
şitul veacurilor (cf. Matei 28, 20).
Nu vă temeţi nici de moarte, căci Hristos-viaţa noastră este cu noi
până şi în moartea noastră, pe care o transformăm în Paşte, adică în
pasaj, trecere în viaţa cea fără de sfârşit.
Deci, «Bucuraţi-vă pururea» (I Tesal. 5, 16) pentru toate câte
Dumnezeu a făcut şi face pentru noi ! Şi nu vă temeţi de nimic căci
«dacă Dumnezeu este pentru noi cine, poate fi împotriva noastră ?>>
(Romani 8, 31).
După acest cuvânt biblic de salut, care aş dori să devină realitatea
noastră de toate zilele, îngăduiţi-mi să exprim în numele Bisericii-mame
recunoştinţa pentru aportul diasporei româneşti din Europa şi din Ame
rica la eliberarea Ţării din robia cea mai crudă pe care am cunoscut-o
în istoria noastră : dictatura comunistă. Suntem convinşi că fără rezis
tenţa constantă a românilor care au luat drumul pribegiei pentru câ
n-au putut să accepte înlănţuirea şi teroarea comunistă, rezistenţă ex
primată sub diferite forme, şi îndeosebi prin emisiunile celor două
posturi de radio libere — «Vocea Americii» şi «Europa liberă» — dic
tatura din România ar fi făcut ravagii şi mai mari, iar Revoluţia din
decembrie 1989 n-ar fi cuprins atât de repede întreaga ţară şi ar fi
1 utut să fie şi mai sângeroasă.
Evenimentul de astăzi stă sub semnul şi puterea învierii Domnului
nu numai pentru că el are loc în această perioadă pascală în care «prăznuim omorârea morţii şi începătura altei vieţi veşnice» (Canonul
Sf. Paşti, oda 7), ci, mai ales, pentru că cei oare l-au pregătit dintrU
început l-au voit ca manifestare a dorinţei de înviere a diasporei ortodoxe româneşti din întreaga Europă şi totodată ca germene care să ro
dească afectiv această înviere.
Nu intenţionez să mă opresc aici, nici măcar în trecere, asupri
motivelor de dezbinare ale diasporei româneşti, unele îndreptăţite în
ochii oamenilor, altele numai imaginare, dar care nici unul nu o poat^
justifica în faţa lui Dumnezeu. Desigur, acest adevăr este valabil ori
unde există dezbinare : în familiile noastre, în bisericile noastre, în
popoarele noastre, în lu m e ... Pentru că dezbinarea este opera prin ex
celenţă a diavolului. «Diabolos», în limba greacă, nu înseamnă, oare,
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tocmai dezbinătorul, separatorul, învrăjbitorul ? Cel care distruge uni
tatea realizată de iubire ! Dezbinarea este, prin urmare, opusul iubirii,
adică opusul lui Dumnezeu şi de aceea nu poate fi niciodată justificată.
Sfântul Grigore de Nysa şi alţi Părinţi ai Bisericii văd chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu, după care a fost creat la început omul, nu
numai în fiecare om, ci mai ales în unitatea luată ca întreg, adică în
omul universal, sau Adam-ul total, care ar trebui să fim fiecare din
noi dacă am fi uniţi prin dragoste cu toţi semenii noştri. Numai când
oamenii în diversitatea lor sunt uniţi, se reflectă în ei taina lui Dum
nezeu : Unul şi Trei, în acelaşi timp. Insă Adam cel dintâi şi, pe urma
sa, toţi oamenii până astăzi au făcut din diversitatea lor motiv de
diviziune şi de dezbinare. Noi nu suntem uniţi pentru că, neavând dra
gostea lui Dumnezeu în noi, nu ne acceptăm unii pe alţii aşa cum sun
tem : diferiţi unii de alţii. Dimpotrivă, ne temem unii de alţii. Iar, în
aceasta se revelează esenţa însăşi a păcatului, adică frica de celălalt,
care duce la refuzul sau negarea lui : «nu te accept pentru că nu eşti
ca mine» sau «pentru mine tu nu exişti».
Depăşirea dezbinării, oriunde ar exista ea, nu se poate realiza decât
prin Iisus Hristos, Dumnezeu-omul, care a surpat peretele din mijloc
al separării şi a desfiinţat vrăjmăşia în trupul Său, unindu-i pe toţi
oamenii întru Sine. Pentru oa să-i zidească într-un singur om nou şi
să întemeieze pacea şi să-i împace cu Dumnezeu pe toţi, uniţi într-un
singur trup, prin cruce. (Ef. 2, 14— 16). Aici este sintetizată întreaga
operă de mântuire a lumii realizată de Dumnezeu prin Fiul Său, care
S-a făcut om, a murit şi a înviat tocmai pentru ca să adune laolaltă
pe toţi fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi» (Ioan 11, 52).
înţelegem dintr-o dată că credinţa nu este doar un simplu fapt
social sau un compartiment al vieţii noastre. Ea nu ţine doar de viaţa
noastră privată şi nu se poate reduce la mărturisirea cu gura a ade
vărurilor divine, nici la forme şi practici golite de conţinut. Ea vizează
direct transformarea (metanoia) noastră totală, recrearea în Iisus Hristos,
viu şi lucrător în lume prin Duhul Sfânt în Biserica Sa, care cuprinde
potenţial întreaga creaţie. Se înţelege de la sine ce implicaţii sociale
are o credinţă vie şi lucrătoare, care urmăreşte constant recrearea
omului în Hristos.
De aceea primul meu îndemn pe care vi-1 adresez cu toată dra
gostea, este tocmai în legătură cu biserica, locul întâlnirii noastre cu
Dumnezeu : străduiţi-vă să participaţi cu regularitate la toate slujbele
ei pentru ca să nu vă lipsiţi de harul şi puterea Duhului Sfânt, care
ne vin prin ele ! Liturghia ortodoxă ca şi toate celelalte slujbe sunt
de o frumuseţe şi de o adâncime mistică inegalabilă.
Desigur, ţine de datoria preoţilor să slujească frumos după rânduiala prevăzută şi să explice credincioşilor înţelesurile adânci ale
Sf. Liturghii şi ale celorlalte laude bisericeşti, pentru ca aceştia să-şi
poată hrăni atât inima cât şi mintea prin armonia dintre «numem» şi
«lumen», dintre taină (mister) şi inteligenţă. Să fim cu toţii conştienţi
că puterea Bisericii vine din rugăciunea ei. O comunitate care-şi
împuţinează rugăciunea slăbeşte în iubirea dintre membrii săi şi nu
va avea nici puterea mărturisirii în afară.
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Dar, desigur, viaţa noastră creştină de transformare permanentă
în Hristos însuşi pentru a ajunge la «starea bărbatului desăvârşit, la
măsura deplinităţii lui Hristos» (Ef. 4, 13) nu se reduce la partici
parea la slujbele bisericeşti, căci nu putem fi creştini numai duminica
sau numai de sărbători. La sfârşitul Liturghiei preotul ne îndeamnă :
«Cu pace să ieşim», (îndemn care s-a păstrat în Liturghia tuturor con
fesiunilor) pentru a continua acasă, la locul de muncă şi pretutindeni,
slujba din biserică, făcând din toate Liturghie (Euharistie), cum ne
învaţă Sfântul Apostol Pavel (I Cor. 10, 31 ; Colos. 3, 17).
Dar aceasta slujire continuă, presupune, pe de o parte, lupta per
manentă, şi de câte ori teribilă, împotriva păcatului şi răului din noi,
pentru despatimirea noastră, iar pe de altă parte, cultivarea binelui
şi a virtuţilor, adică a deprinderilor bune. Iar armele pe care le avem
la dispoziţie sunt rugăciunea, postul şi asceza, în general, spovedania
şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului. Prin toate acestea parti
cipăm şi noi la «crucea» prin care Dumnezeu ne-a recreat în Hristos
«într-un singur om nou», «uniţi într-un singur trup» (Efes. 2, 16).
într-adevăr, numai prin cruce ajungem la biruinţă. Numai silindu-ne să murim mereu omului vechi, supus păcatului, putem să ne
îmbrăcăm în omul cel nou care este după asemănarea lui Hristos. Să
fim însă încredinţaţi că pe tot parcursul acestui proces nu suntem sin
guri. In purtarea crucii, adică în suferinţele şi ispitele de fiecare zi,
Hristos este alături de noi şi, de asemenea, Maica Domnului şi toţi
sfinţii, ca şi semenii noştri întru credinţă. Căci Biserica este tocmai
această comuniune a sfinţilor. De când Hristos a înviat crucea este
străbătută de puterea şi lumina învierii. De aceea, există o bucurie a
crucii care ne dă mereu curajul luptei şi puterea biruinţei. Până când
păcatul din noi va fi consumat de dragostea lui Hristos care va cu
prinde, desăvârşit, fiinţa noastră lăuntrică, unificând-o şi făcând-o ase
menea Lui. Iar semnul acestei biruinţe, adică semnul sfinţeniei, zice
Sfântul Isaac Şirul, este tocmai inima compătimitoare, adică inima care
cuprinde în iubirea ei pe tot omul şi întreaga făptură.
Dumnezeu a rânduit în Biserica Sa «multe feluri de trepte şi de
slujbe», potrivit nevoilor ei (cf. I Cor. 12, 28). Dacă chemarea noastră
este comună şi este pentru toţi, adică «sfinţirea noastră» (cf. I Tes.
4, 3 ; Evr. 12, 14), sau recrearea în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, şi
dacă această chemare nu se poate realiza decât în comuniunea orga
nismului viu care este Biserica şi nu izolat, apoi fiecare ajunge aici
prin înmulţirea propriului său talent şi prin slujirea sa specifică,
într-un organism sunt multe mădulare, fiecare cu rostul şi cu func
ţiunea sa, dar nici unul nu pretinde să fie altceva decât ceea ce este.
Dimpotrivă, fiecare împlinindu-şi funcţia specifică îşi aduce contribuţia
la binele general al organismului. Aşa este şi Biserica, zice Sfântul
Apostol Pavel : «Darurile sunt diferite, dar acelaşi Duh. Şi diferite sluB.O.R. — 14
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jiri sunt, dar acelaşi Domn. Şi lucrările sunt diferite, dar este acelaşi
Dumnezeu care lucrează toate în toţi»... (I Cor. 12, 4— 6).
Toţi suntem, ontologic, egali, fie episcopi, fie preoţii, fie laici. Toţi
împreună formăm poporul lui Dumnezeu, toţi participăm la sfinţenia
lui Hristos şi ne împărtăşim de ea, pe măsura credinţei şi efortului
propriu. Toţi suntem preoţii Dumnezeului celui viu, prin participarea
la unica preoţie a lui Hristos, dar fiecare «în rândul cetei sale».
Episcopul este cel dintâi, chemat să fie capul Bisericii, acolo unde ea
se manifestă în lume, într-un anumit loc.
Episcopul adună poporul lui Dumnezeu din locul respectiv {care
este eparhia sa) şi-l constituie în Biserica lui Hristos, prezidând Euha
ristia, pe care o slujeşte împreună cu toţi preoţii şi credincioşii din acel
loc. De aceea Sfântul Ignatie al Antiohiei putea să spună, încă la sfâr
şitul secolului I, că «episcopul ţine locul pe care l-a avut Hristos la
Cina cea de taină» şi că «acolo unde este episcopul, acolo este Biserica»,
căci fără episcop Biserica nu poate să existe. Episcopul este deci, în
Biserică, chipul lui Hristos-Păstorul cel Bun care şi-a pus viaţa pentru
oile sale. Mântuitorul Iisus Hristos a încredinţat apostolilor, iar aceştia
episcopilor, misiunea de a-L reprezenta în lume, de a-I actualiza lu
crarea de mântuire în fiecare generaţie, până la sfârşitul veacurilor.
«Iată, Eu vă trimit pe voi (în lume), ca pe nişte miei în mijlocul lupi
lor... Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă şi cine se leapădă de
voi de Mine se leapădă...» (Luca 10, 3, 16).
Ceea ce cere deci, episcopului şi celor pe care el şi-i asociază m i
siunii pe care a primit-o de la Hristos, adică preoţilor, este ca ei să
fie, cu adevărat, icoana lui Hristos în lume. A lui Hristos cel blând
şi smerit, cel sărac şi nevinovat, îndelung răbdător şi iertător, rugător
şi ascultător până la moarte. Predica noastră nu va avea nici o putere
de angajare în credinţă şi transformare a credincioşilor, dacă nu este
însoţită de exemplul unei vieţi curate, sincere şi smerite, lipsită de
interese şi veleităţi omeneşti. Ea nu va fi decât «aramă sunătoare şi
chimval răsunător», oricât de documentată şi savantă ar fi.
Având toate aceste îndemnuri înscrise pe tablele inimii mele de
când am fost hirotonit ca preot şi apoi ca episcop, mă voi strădui şi
în noua misiune pe oare Dumnezeu mi-o încredinţează să fiu cu ade
vărat păstorul cel bun care îşi pune sufletul pentru oile sale.
Grija cea dintâi îmi va fi, ca şi până acum, slujirea la Sfântul
Altar şi rugăciunea, convins fiind că fără legătura constantă cu Dum
nezeu prin rugăciune, omul se reduce la limitele naturii şi devine opac
faţă de lucrarea Duhului Sfânt în el. Dumnezeu nu poate lucra decât
prin omul care I se deschide prin rugăciune şi asceză. Tragedia lumii
creştine de astăzi vine tocmai din slăbirea ei în rugăciune şi asceză.
Omul nu este tare decât în măsura în care se roagă şi posteşte. Numai
atunci el simte şi vede cât de minunat lucrează Dumnezeu în viaţa lui
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şi ce fericire aduce unirea cu El. Desigur, ca episcop am datoria de
a mă ruga pentru toţi pe care Dumnezeu mi i-a încredinţat spre păs
torire : preoţi şi credincioşi, cum datori suntem să ne rugăm unii pentru
alţii. Iar rugăciunea îmi va deschide inima şi o va sensibiliza faţă de
toate nevoile lor ; sufleteşte, mai întâi, căci acestea sunt cele mai multe
astăzi, dar şi trupeşte. întărit de rugăciune, mă voi strădui deci «să
mă fac tuturor toate», pentru ca să aduc în sufletul fiecăruia o rază
de lumină şi de nădejde, şi «în orice chip să mântuiesc măcar pe unii»
(I Cor. 9, 22). Să îndrăzniţi deci să apelaţi la mine, în ciuda distanţelor
care ne vor separa, şi Dumnezeu îm i va da pentru fiecare cuvânt po
trivit de mângâiere şi ajutor.
Ştiu că nici unul n-a părăsit ţara de binele din ea ; ştiu şi câtă
osteneală depuneţi aici ca să vă realizaţi. Nu uitaţi că singură Biserica
vă poate vindeca rana produsă de despărţirea de locurile natale şi de
cei dragi, căci numai în ea vă puteţi reîntâlni cu toţii. Şi tot Biserica
vă dă curajul şi puterea ca să vă purtaţi crucea de fiecare zi a încer
cărilor de tot felul care vin asupra noastră, oriunde am trăi. De aceea,
împreună cu preoţii din Mitropolie, ne vom strădui să întărim viaţa
duhovnicească din parohiile deja existente şi să formăm şi alte comu
nităţi, acolo unde vieţuiesc români.
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Să nu vă fie ruşine de originea voastră, nici de credinţa pe care
o aveţi. Dimpotrivă, arătaţi-vă vrednici de ele printr-o viaţă plăcută
lui Dumnezeu şi oamenilor. De când Hristos a venit în lume, nici un
neam nu este mai ales decât altul. Aleşii lui Dumnezeu sunt cei ce cred
în Hristos, din fiecare neam şi fac voia Lui. Să nu uităm totuşi că
provenim dintr-un popor încreştinat încă de la formarea sa şi că cre
dinţa creştină ne-a modelat fiinţa după învăţăturile evanghelice, făcând
din înaintaşii noştri oameni blânzi şi buni, răbdători şi ospitalieri, care
au ştiut întotdeauna să-şi apere cu cinste şi vitejie «sărăcia şi nevoile
şi neamul» (Eminescu). Şi fiindcă trăim în această parte a Europei este
bine să amintim celor de aici, rolul pe care l-a avut poporul român,
secole de-a rândul, în apărarea Europei de invazia otomană. De aceea,
Papa Sixt al IV-lea putea numi, la vremea sa, pe Ştefan cel Mare şi
Sfânt «atlet al lui Hristos şi apărător al creştinătăţii». De asemenea,
Europa întreagă, prin ambasadorii săi la Constantinopol, la 1714, a putut
admira credinţa domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, care a
preferat moartea, prin tăierea capului, împreună cu cei patru copii ai
săi, decât să se lepede de Botezul său.
In încheiere, aş dori să asigur pe toţi fraţii mei întru Hristos, fie
ortodocşi, fie catolici, fie protestanţi, de rugăciunea şi dragostea mea.
fără deosebire. Slujirea şi lucrarea mea pastorală nu se va reduce la
diaspora românească, ci ele se vor prelungi, firesc, în slujirea unităţii
întregii diaspore ortodoxe şi a unităţii creştine în general, la care m-am
referit în cuvântul meu. O unitate adevărată, care nu poate fi decât
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în Hristos, nu se construieşte niciodată în detrimentul sau împotriva
altei unităţi. De aceea, rog pe toţi episcopii confesiunilor reprezentate
aici sâ mă primească ca pe un împreună-slujitor pentru unitatea Bi
sericii lui Hristos.
Sunt convins că în ciuda dificultăţilor prin care trece ecumenismul
astăzi, înaintarea pe drumul unităţii creştine este ireversibilă şi nu
poate fi împiedicată de nici o putere ostilă. Lumea întreagă îşi caută
unitatea ei, prin lucrarea lui Dumnezeu, care este minunată în ochii
noştri (Psalmul 117, 23). Faptul că am fost martorii unei minuni atât
de mari, ca aceea a căderii comunismului totalitar şi ateu, care permite
popoarelor să se apropie unele de altele, trebuie să ne dea curajul şi
puterea de a ne angaja cu toată fiinţa în slujirea unităţii voită de Dum
nezeu. Dar să nu uităm că orice unitate începe şi sfârşeşte cu respectul
infinit al unuia faţă de celălalt.
Punându-mi toată încrederea şi nădejdea în Dumnezeu pornesc în
misiunea pe care El mi-a încredinţat-o, încurajat de dragostea cu care
am fost înconjurat încă de la venirea mea aici, cu o lună în urmă, din
partea tuturor celor cu care am venit în contact. Harul Domnului nostru
Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfântului
Duh să fie cu voi toţi ! Amin».
Prin întronizarea I.P.S. Serafim, ca mitropolit al Germaniei şi
Europei centrale, cum aprecia P. C. Pr. prof. Constantin Galeriu, pre
zent la acest eveniment, începe să prindă viaţă «unirea românilor orto
docşi de peste hotare, într-o singură mărturie canonică».
'«Din darul Bunului Dumnezeu, românii ortodocşi răspândiţi pe
continentul european au acum aşezământul spiritual, canonic constituit
la treapta unei înalte instanţe bisericeşti : Mitropolia ortodoxă română
pentru Germania, Europa centrală şi de nord. Acest act înfăptuit de fiii
Bisericii Ortodoxe Române reprezintă un eveniment istoric deopotrivă
bisericesc şi naţional.,
Este mai întâi de însemnătate bisericească. #
Smulgându-se din teroarea totalitară comunistă, mulţi români emi
granţi au întemeiat parohii ortodoxe în Occident, în număr tot mai
mare, pe măsura sporirii diasporei. Din cauze politice cunoscute, o parte
din aceste parohii au apelat la un alt acoperământ canonic decât cel
al Bisericii-mame. Astăzi, însă, toţi aceşti fraţi ai noştri se pot regăsi
uniţi sub cupola sacră a Mitropoliei .lor. Iar arhipăstorul Î.P.S. Arhi
episcop şi Mitropolit dr. Serafim, întronizat prin Gramata Sfântului
Sinod semnată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îi poate
într-adevăr întâmpina rostindu-le «Bucuraţi-vă !» şi «Nu vă temeţi!».
Sunt cuvinte ale Sfintei Evanghelii de o gravă actualitate cărora,
în desfăşurarea expunerii sale pastorale, înalt Prea Sfinţitul le-a dat
un tâlc înţelept arătând că în «frica de celălalt se revelează un tragism
al păcatului, al răului din lume. Diversitatea nu este motiv de diviziune
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şi dezbinare, ci de unitate după chipul Preasfintei Treimi în care Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt una sunt».
Nu vă temeţi de unitate ! Adânc dureroasă este neunirea noastră
«pricină de sminteală» înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, înaintea
neamurilor în sânul cărora aţi aflat bună primire.
O dată mai m ult să ne rugăm toţi, împreună cu Mântuitorul Hristos,
«să fim una» (Ioan 17, 21). Psalmistul proclamă : «cât de departe este
cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de EH»
(Ps. 102, 11) şi într-adevăr, dacă aşa s-a descoperit mila lui Dumnezeu
că a unit cerul cu pământul în Fiul Său, «desfiinţând vrăjmăşia» (Ef.
2, 15), cum mai putem continua noi neunirea în numele lui Dumnezeu ?
Dimpotrivă, credem, nădăjduim că întemeierea acestei sfinte Mitropolii
cu un ierarh purtător de har şi de adevăr este începutul binecuvântat
al unirii tuturor românilor dreptcredincioşi de peste hotare într-o unică
mărturie canonică.
Tot în orizont bisericesc, prezenţa acestei Mitropolii poartă şi un
luminos mesaj de afirmare a Ortodoxiei în unitatea ei cu Patriarhia
Ecumenică şi cu celelalte Biserici Autocefale : Rusă, Sârbă, Bulgară etc.
pentru care I.P.S. Serafim a şi primit, la instalare, mărturie de salut
fratern din partea tuturor. în acelaşi timp, activitatea ei va oferi con
tinuu şi mai direct un mesaj ecumenic mereu «ţinând adevărul în iu
bire» (Ef. 4, 15), în dialogul cu Bisericile Catolică şi Protestantă. Cât
de emoţionant a fost cuvântul de salut al prelatului dr. Albert Rauch,
director al Institutului pentru Bisericile Orientale din Regensburg, care,
cu smerenie, consultându-ne pentru a rosti cât mai clar româneşte, a
început cu stihul pascal din ritualul ortodox. «Aceasta este ziua pe
care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa !».
Dar şi dimensiunea naţională îşi dezvăluie un rost tot atât de adânc.
Un cuvânt al Sfinţilor Părinţi învaţă : «rodeşte unde ai fost răsădit».
Rodesc românii oriunde au fost răsădiţi în lume. Rodesc, însă, din
«sufletul etnic», din rădăcina ancestrală a moşilor şi strămoşilor lor şi,
fireşte, în condiţiile prielnice pe care le-au oferit popoarele gazdă, că
rora le datorează respect şi loialitate.
în acelaşi timp, de aici înainte, mai posibil şi mai bogat va fi
îndemnul de a se organiza noi parohii în zone în care locuiesc numeroşi
români, ca să-şi asculte dumnezeiasca Liturghie în graiul lo r ; şi să
dea chip şi expresie vie tradiţiilor şi datinilor. Heinrich Heine numea
Biblia «Patria portativă» a neamului evreu, în vremea pribegiei lui.
«Patrie portativă» e credinţa şi limba şi totodată «slava şi cinstea fiilor
unui neam» (Apoc. 21, 26), oriunde s-ar afla ei în lume» (Pr. prof.
dr. Constantin Galeriu, Mitropolia ortodoxă română pentru Germania,
Europa centrală şi de nord, în «Vestitorul Ortodoxiei», nr. 118 ; 15— 30
iunie, 1994, p. 1).
REDACŢIA

ALEGEREA, HIROTONIREA ŞI INSTALAREA
P. S. IOAN SELEJAN
CA EPISCOP AL NOII EPISCOPII
A COVASNEI ŞI HARGHITEI
1. înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei
;
Ţinuturile Covasnei şi Harghitei, situate, aproximativ, în inima
teritoriului României, cu un aport considerabil în procesul etnogenezei
poporului român, au cunoscut — de-a lungul istoriei — o evoluţie
vitregă şi prea puţin favorabilă populaţiei româneşti. Stăpâniri străine
şi orânduieli potrivnice au făcut ca, în timp, populaţia românească să
devină minoritară, fie prin exod spre alte zone ale ţării, fie prin dez
naţionalizare şi înglobare în etnia maghiară, deznaţionalizare în care
prozelitismul practicat de confesiunile vorbitoare de limba maghiară a
avut un rol preponderent.
Recent încheiatele vremi, cu ostilitatea practicată faţă de viaţa
religioasă şi, în special, faţă de credinţa ortodoxă, au favorizat per
manentizarea şi chiar acutizarea acestei situaţii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, referindu-se la nevoia şi
oportunitatea înfiinţării Episcopiei Covasna şi Harghitei remarca, nu o
dată, că populaţia românească a fost majoritară în aceste ţinuturi, dar
vremuri şi orânduiri potrivnice au făcut ca numărul românilor să se
diminueze treptat, în aşa fel că, «aici, în miezul ţării noastre», românii
au ajuns o minoritate încercată de multe dureri şi suferinţe zilnice».
Mărturiile despre existenţa şi densitatea populaţiei româneşti, în
această frumoasă regiune, sunt numeroase. Ruinele şi urmele de biserici
ortodoxe, numele româneşti de pe fragmentele de cruci de morminte,
rămase peste tot în aceste ţinuturi, se adaugă la atâtea alte mărturii
literare şi istorice ale prezenţei româneşti în Covasna şi Harghita.
Problema înfiinţării unui centru eparhial pentru românii ortodocşi
din zona Covasnei şi Harghitei se impunea cu stringenţă. Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a afirmat, în mai multe rânduri, că lucrul
acesta trebuia înfăptuit mai dedemult. Acelaşi lucru l-a afirmat şi
Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care recunoştea că înfiinţarea
unui centru eparhial ortodox românesc s-ar fi impus, acolo, mai de
demult.
înglobate, administrativ, în întinsa eparhie a Sibiului, o parte tre
când mai apoi în jurisdicţia eparhiei Alba-Iuliei, cele două judeţe, des
tul de îndepărtate de centrele eparhiale, nu s-au putut bucura de o
grijă mai atentă, mai specială din partea autorităţilor bisericeşti orto
doxe. De accea, după anul 1989, când condiţiile au început să devină
prielnice, s-a pus din ce în ce mai m ult şi stăruitor, problema înfiinţării
unui centru eparhial, a unei episcopii, care să se ocupe mai su sţin u t,
mai competent de nevoile religioase ale românilor ortodocşi, problemă
care, în fond, nu are numai aspect religios, ci şi o componentă naţio
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nală destul de pronunţată. în vederea rezolvării acestei probleme atât
de importante, între conducerile Arhiepiscopiei Sibiului şi Episcopiei
Alba-Iulia, precum şi în cadrul mai multor şedinţe ale Sfântului Sinod,
au avut loc discuţii care s-au concretizat în hotărârea înfiinţării Episco
piei Covasnei şi Harghitei. Astfel, în şedinţa de lucru din 22— 23 mar
tie 1994, pe baza propunerilor celor două adunări eparhiale, Sfântul
Sinod a adoptat hotărârea privind organizarea, delimitarea şi reşe
dinţa noii eparhii, urmând ca după îndeplinirea tuturor formalităţilor,
această hotărâre să fie pusă în aplicare.

2.
Alegerea primului episcop
al Episcopiei Covasnei şi Harghitei
Primăvara anului 1994 a fost şi perioada alegerilor pentru noile
organe administrative din cadrul Patriarhiei Române. în urma acestor
alegeri, în ziua de 12 iulie 1994 a avut loc şedinţa de constituire a Adu
nării Naţionale Bisericeşti, pentru un mandat de partu ani — 1994— 1998.
După încheierea lucrărilor de constituire a Adunării Naţionale B i
sericeşti au avut loc/ succesiv, lucrările a trei colegii electorale biseri
ceşti, în vederea alegerii a trei noi episcopi de scaun : alegerea primului
episcop al nou-înfiinţatei Episcopii a Covasnei şi Harghitei, alegerea
unui nou episcop al Episcopiei Dunării de Jos şi alegerea noului episcop
al reînfiinţatei Episcopii a Caransebeşului.
într-o scurtă şedinţă comună, la deschiderea lucrărilor amintitelor
colegii electorale, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit o
cuvântare, în care, între altele, a spus :
«După cum vi s-a comunicat, aţi fost convocaţi astăzi, la încheierea
lucrărilor de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti, pentru rezol
varea unor probleme urgente ale Bisericii noastre, privind completarea
scaunelor vacante de ierarhi la episcopiile Covasnei şi Harghitei, a
Caransebeşului şi a Dunării de Jos. Astfel, Adunarea Naţională Biseri
cească, constituită astăzi, întregită cu membrii adunărilor eparhiale ale
episcopiilor vacante şi cu ceilalţi membri de drept, se transformă acum
în colegiu electoral bisericesc, care este chemat să purceadă la alegerea
de noi ierarhi la cele trei eparhii menţionate.
Este o mare cinste pentru noi că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să
putem împlini una dintre vechile dorinţe ale Bisericii, aceea de a avea
o nouă eparhie în «mijlocul» ţării, la Covasna şi Harghita, şi de a re
înfiinţa istorica Episcopie a Caransebeşului. Astăzi ne revine îndato
rirea să dăm acestor eparhii câte un ierarh şi, totodată, să completăm
scauunl Episcopiei Dunării de Jos, rămas vacant prin trecerea la cele
veşnice a vrednicului de pomenire arhiepiscop Antim Nica».
Potrivit Statutului de organizare şi funcţionare a Bisericii Orto
doxe Române, îl rog pe I.P.S. Mitropolit Antonie al Transilvaniei, Cri-
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şanei şi Maramureşului să preia conducerea lucrărilor Colegiului elec
toral bisericesc pentru a se trece mai întâi la alegerea titularului în
scaunul vacant de episcop al nou înfiinţatei Episcopii a Covasnei şi
Harghitei».
Preluând conducerea lucrărilor Colegiului electoral I.P.S. Mitropolit
Antonie a rostit următoarea cuvântare :
«Biserica Ortodoxă Româna îşi desăvârşeşte de la un an la altul,
acum când, în sfârşit, o poate face, structura misionară prin care să
răspundă cât mai eficient cerinţelor spirituale ale credincioşilor ei.
Au fost organizate episcopii noi, pe lângă refacerea unor episcopii tra
diţionale pe care vitregia vremurilor le-a făcut să dispară, pentru o
vreme, din istoria creştinismului românesc. Ar fi deajuns să pomenim
de Arhiepiscopia Sucevei, de Arhiepiscopia Târgoviştei, de Arhiepisco
pia Tomisului, de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, de Episcopia
Argeşului, dintre cele vechi, istorice, iar dintre cele nou înfiinţate, amin
tim Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, ultima pe care a ctitorit-o Sfântul
nostru Sinod şi Adunarea Naţională Bisericească.
Ei bine, acest privilegiu
cronologic de tinereţe va fi pierdut
astăzi de către Episcopia de pe meleagurile Bărăganului şi va trece
asupra unei noi Episcopii care a luat fiinţă, de data aceasta în inima
Ţării, dincolo de munţi, în Transilvania, unde se află leagănul de for
mare a poporului românesc.
Exigenţele pastoraţiei ortodoxe modeme obligă Biserica să-şi mo
deleze din mers misiunea şi s-o facă în aşa fel încât, în condiţii noi,
într-o societate pe cale de diversificare permanentă, într-o competiţie
grăbită de sistemele de gândire şi de activităţi care antrenează modifi
cări permanente în viaţa de toate zilele, într-o societate care solicită,
mai ales şi mai cu înverşunare, preocupările de dezvoltare materială,
Biserica, ţinând pasul cu ele, să înainteze odată cu acestea, şi să men
ţină permanent viu şi lucrător criteriul spiritual ca factor absolut necesar,
ba chiar esenţial, unei bune şi adevărate dezvoltări a vieţii oamenilor.
După o lungă epocă de stagnare, în fapt de dare înapoi în viaţa
societăţii româneşti, în numele unor false principii, după o epocă în
care s-a încercat în mod absurd «eliminarea» lui Dumnezeu din lume
şi din sufletul românilor, prin eforturile sterile de instalare în loc a
unui umanism sec de orice consisteţă filosofică şi golit de orice conţi
nut religios, iată că adevărul a învins. Se dovedeşte acum că zisa «epocă
de aur» n-a fost altceva decât, ba chiar mai mult, un spaţiu gol de sens,
o încercare luciferică de substituire a valorilor prin pseudovalori, aşa
cum a fost şi fapta luciferică originară, care a dus, şi ea, la o mare
cădere din paradis în infern.
In lumea noastră, după eşecul răsunător al unei filosofii distruc
tive, prefăcută în instrument social-politic gata să pervertească tot ceea
ce era pur şi constructiv în gândirea şi în modul de viaţă al oamenilor,
iată că Dumnezeu ne-a dat şansa unei reaşezări a valorilor în dreptu
rile lor fireşti, şi a refacerii comunicării cu El.
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Odată cu alegerea de ierarh care vi se propune astăzi, în structura
sinodală a Bisericii Ortodoxe Române va apare în mod concret noua
Episcopie a Covasnei şi Harghitei din cuprinsul Mitropoliei Ardealului,
Crişanei şi Maramureşului, fete şi motivul pentru care, potrivit statu
tului Bisericii Ortoodxe Române, îmi revine mie ca mitropolit al numi
tei Mitropolii, dreptul şi datoria de a prezida alegerea primului episcop
al nou înfiinţatei eparhii transilvănene, a Covasnei şi Harghitei.
Mărit Colegiu Electoral,
Formele şi formalităţile statutare şi cele practice
care trebuiau
să premeargă alegerea la care sunteţi chemaţi astăzi, au fost din vreme
îndeplinite şi aş vrea să mulţumesc pentru aceasta Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, care a trecut prin procedurile necesare pro
punerile noastre, ale mele, ale P.S. Andrei al Alba-Iuliei, ambii cedând
câte un judeţ pentru constituirea noii Eparhii. Atât Sfântul Sinod, cât
şi Adunarea Naţională Bisericească au aprobat constituirea legală a
noii Eparhii, din parohiile judeţelor Covasna şi Harghita, cu sediul în
oraşul Miercurea Ciuc. Mulţumim, celor care ne-au asigurat reşedinţa
episcopului şi spaţiul necesar administraţiei, precum şi salarizarea în
tregii administraţii şi a clerului eparhial, la nivelul cuvenit în această
zonă, zonă care are absolută nevoie de o astfel de asistenţă.
în Transilvania există o instituţie tradiţională, dintre acelea gene
rate de înţelepciunea şi spiritul de prevedere şi de stare sub lege, deci
sub veşnicie şi adevăr a ţăranului român, instituţie care nu e prevăzută
în nici o lege civilă, ca atare, dar e mai presus şi mai puternică decât
orice lege, fiind din acea categorie a dreptului care consfinţeşte cutuma,
obiceiul tradiţional popular, sfânt şi fără drept de schimbare şi alte
rare. Este vorba de un aşa-numit protocol al bunei învoiri, un con
tract nescris, cum sunt toate obiceiurile populare, dar cu atât mai pu
ternic, pentru că are la temelie cuvântul dat. Sfântul cuvânt. Aceasta
se încheie între familiile oare se încuscresc prin căsătoria copiilor lor,
şi care hotărăsc ce anume pun la dispoziţia noii familii care se
întemeiază.
Printr-un asemănător protocol al bunei învoiri, Eparhia Sibiului
şi Episcopia Alba-Iuliei, prin organele lor statutare competente, au în
zestrat noua familie, Eparhia Covasnei şi Harghitei, cu câte un judeţ,
prin consultarea şi a reprezentanţilor clerici şi mireni locali, şi iată că
astăzi suntem convocaţi în această istorică sală sinodală pentru a alege,
prin vot secret, pe Intâistătătorul noii familii, al noii Eparhii.
Mărit Colegiu Electoral,
Votul Dvs., secret, — jumătate plus unul — va decide cui vom
încredinţa organizarea şi păstorirea noii Eparhii. Am obişnuit şi cu alte
prilejuri să fac celui care urmează a fi ales, un portret-robot. Va de
pinde de conştiinţa şi de cunoştinţele Dvs. pe cine veţi recunoaşte în
acest portret. Numele aceluia îl veţi scrie pe buletinul de vot şi este
de la sine înţeles, şi nici n-ar mai trebui să spună că, deşi veţi scrie pe
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buletinul de vot un nume, de fapt veţi da o mărturie de conştiinţă
personală despre interesul pe care îl simţiţi pentru o zonă de pe terito
riul Patriarhiei Române, care are nevoie de u n om'destoinic, de un om
menit să fie ctitor şi păstor de conştiinţe ortodoxe şi româneşti, într-o
eparhie nou înfiiţată. E nevoie acolo de o prezenţă vie, activă, aş în
drăzni să spun, de un om plin de vigoare, înzestrat cu experienţă în
lucrarea cu oamenii şi în întemeierea şi consolidarea unei instituţii
căreia îi revin sarcini uriaşe. Acestea reclamă inteligenţă, bună pregă
tire teologică şi nu numai teologică. Lumea de azi cere cultură largă,
îndemânare, spirit de sacrificiu şi dăruire, ştiinţa navigării printre
stânci, printre probleme de multe feluri, ştiinţa de a-ţi face prieteni,
cu răbdare şi îndemânare, ştiinţa de a-ţi converti neprietenii în prieteni,
convingându-i că e mai bună pacea şi respectul reciproc, decât duşmă
nia şi pânda.
Omul pe care votul Dvs. îl va trimite astăzi acolo ca ierarh, condu
cător spiritual al românilor ortodocşi din zonă, va trebui să fie, în con
vingerile sale ortodoxe, iubitor de neam şi. de glie românească şi în
acelaşi timp, să fie deschis semenilor de alte naţionalităţi şi cu alte con
vingeri religioase, pe care să-i res ecte în măsura în care şi ei ne res
pectă neamul şi convingerile noastre. Duhul comuniunii locale să pre
valeze «în toată vremea şi în tot ceasul împiedicând vrajba şi duşmănia
care sunt şi nefireşti şi necreştine.
Se întemeiază acolo o structură administrativă bisericească menită
să răspundă, de aproape, nevoilor spirituale locale ale românilor orto
docşi. Faptul că zona a fost îndepărtată de centrele eparhiale, până
acum, a dus adesea la situaţii nefireşti. Se ştie că la situaţiile nefireşti
au contribuit şi măsurile silnice de convertire a românilor la alte con
fesiuni, distugerea bisericilor, iar acestea au avut ca rezultat stricarea
limbii româneşti şi pierderea conştiinţei de neam a unora dintre românii
violentaţi în trecut, înainte de Unirea din 1918, dar şi sub Dictatul de
la Viena. Poate că un centru eparhial românesc, ortodox, s-ar fi impus
mai de m ult acolo. Faptul că el se înfăptuieşte acum, trebuie să fie corect
înţeles, ca o dorinţă a noastră de a ne păstra, pe pământ românesc,
identitatea românească şi credinţa moşilor şi strămoşilor noştri. Ar fi
o eroare care ne-ar îndurera, adică anumite pasiuni necontrolate ale
unora, ar interpreta întemeierea acestei Episcopii altfel decât aşa.
Episcopia ortdoxă a Covasnei şi Harghitei va fi un factor de pace
şi bună înţelegere între creştinii şi locuitorii din zonă. Omul care va
promova acolo valorile credinţei ortodoxe, ca instrumente de mântuire
şi de bună convieţuire locală ; omul care va reînvia şi va reintroduce
tradiţiile ortodoxe şi româneşti în viaţa românilor pe care îi va păstori,
omul acesta, viitorul, păstor duhovnicesc, există ! El se află acum în
conştiinţele Dvs. de neam, de ţară, în iubirea faţă de Biserica noastră
străbună, ortodoxă, şi se va întrupa prin vârful peniţei Dvs. care îi va
scrie numele pe buletinul de vot.
Să fie binecuvântarea şi sub inspiraţia şi ajutorul lui Dumnezeu.
După obişnuitele consultări între electori, care se vor petrece după
o pauză de o jumătate de oră, ne vom revedea în această sală unde
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vom proceda la depunerea voturilor statutare, secrete, în urna pregă
tită anume pentru acesta.
Aş dori, să fac chemarea, ca în această jumătate de oră de consul
tări, conştiinţele Dvs. să se fixeze la cea mai înaltă tensiune a răspân
dirii, asupra omului potrivit pentru misiunea de cel dintâi episcop al
Episcopiei ortodoxe a Covasnei şi Harghitei din Mitropolia Transil
vaniei, Crişanei şi Maramureşului».
La reluarea lucrărilor Colegiuui, după pauza de consultări, s-a
trecut la alegerea, prin vot secret, a primului episcop al Covasnei şi
Harghita. După îndeplinirea tuturor prevederilor
regulamentare, la
despuierea scrutinului s-a constatat că cele mai multe voturi le-a întru
nit P. Cuv. Arhimandrit Ioan (Ionel) Selejan, superiorul Aşezămintelor
româneşti de la Ierusalim şi Iordan. P. Cuv. Sa a întrunit 120 din cele
127 voturi exprimate. Jn consecinţă, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ara
dului, făcând cunoscut rezultatul votului, a declarat ales, ca primul
episcop al Episcopie Covasnei şi Harghitei, pe P. Cuv. Arhimandrit
Ioan Selejean.
Fiind poftit în sala de şedinţe şi aducându-i-se la cunoştinţă rezul
tatul votului, P. Cuv. Ioan Selejean a rostit un cuvânt în care a adus
mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit
Antonie şi tuturor membrilor Colegiului electoral bisericesc pentru ale
gerea făcută şi pentru încrederea acordată.
Intre altele, P. Cuvioşia Sa a spus :
«Mărit să fie Dumnezeu, că, într-o zi ca aceasta de azi, s-a mai
aprins încă o stea pe bolta Bisericii noastre strămoşeşti, adică a mai
luat fiinţă o nouă episcopie.
De câţiva ani am făcut ascultare în Ţara Sfântă. Mi-am purtat
paşii în pustia Iudeii, în Sahara şi Nitria. Acum, prin cuvântul şi votul
Dumneavoastră sunt chemat spre a sluji într-o parte a ţării noastre,
care, într-un fel, este şi ea pustie, în sensul că, aşa cum s-a arătat, pre
zenţa românească a fost mereu diminuată. Mă voi duce să păstoresc
acolo de unde izvorăsc Tigrul şi Eufratul românilor, adică Mureşul şi
Oltul, râuri care în trecutele vremuri au purtat în undele lor lacrimile
şi nu odată şi sângele românilor. Aşa cum spun poeţii noştri, ele au
făcut să se audă în tot spaţiul românesc suspinele noastre ale transil
vănenilor. Dumnezeu «a luat aminte la jalea noastră şi ne-a făcut
dreptate», încât am rămas statornici pe vatra strămoşească.
M-am născut pe meleagurile transilvănene şi pot să spun că îmi
sunt cunoscute realităţile de acolo. în împlinirea slujirii mele mă voi
baza pe ajutorul lui Dumnezeu, pe sprijinul şi dragostea Dumneavoas
tră. Aduc cu mine din Eleon, muntele înălţării Domnului la cer, bucu
ria şi pacea, care au fost vestite Apostolilor, ca pe nişte diamante pe
care le voi oferi celor pe care îi voi întâlni acolo în Covasna şi Harghita.
în Israel, unde am activat în ultim ii ani,
mi-am făcut prieteni
dintre mozaici, musulmani, budişti, şintoişti şi dintre membrii altor
religii şi confesiuni. Sunt încredinţat că îmi voi face prieteni şi dintre
oamenii în mijlocul cărora voi trăi de acum încolo, indiferent de cre
dinţa sau naţionalitatea lor. De alfel, în spiritul acesta al conciliarităţii
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şi ecumenismului am fost format de către profesorii mei de la Facul
tatea de teologie din Sibiu. In acest spirit am trăit şi la Ierusalim.
Ştiu că slujirea la care sunt chemat nu este uşoară. Intr-un fel, prin
cele 120 de voturi pe care mi le-aţi acordat, aţi pus pe umerii mei 120
de cruci. Nădăjduiesc, prin ajutorul lui Dumnezeu şi dragostea Dum
neavoastră, să le pot purta şi să nu fiu îngenunchiat de povara lor.
Mi-aţi spus că este deja pregătită şi casa în care voi locui. Mă
voi strădui să pun şi eu temelie pentru orice zidire de care va fi
nevoie acolo. Am experienţa construcţiilor şi renovărilor. Am deprins-o
în Oltenia, unde am condus şi sprijinit lucrările de restaurare a unor
mânăstiri-monumene istorice şi am construit locaşuri noi de închi
năciune.
Sunt încredinţat că ne stă tuturor în faţă marea datorie de a lăsa
pentru mileniul trei o ţară unită şi reîntregită, cu o Biserică drept-măritoare care să poată da mărturie înaintea lui Hristos, când va veni să
judece limbile şi credinţele...».
Potrivit prevederilor statutare, proceesul-verbal al şedinţei Cole
giului electoral bisericesc, privind alegerea episcopului Covasnei şi Har
ghitei a fost prezentat Sfântului Sinod care, în şedinţa sa din 14 iu 
lie 1994, în urma examinării şi cercetării canonice a alegerii, a validat
această alegere şi a aprobat ridicarea la treapta arhieriei a Prea Cuvio
sului Arhimandrit loan Selejean.
La praznicul Sfântului Prooroc Ilie, zi de hram la Sfânta Mănăstire
Topliţa — ctitorie a primului Patriarh al României, Miron Cristea — s-a
scris cu litere de aur o nouă pagină de istorie a românilor din centrul
Transilvaniei. în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi orto
docşi români din Transilvania, din judeţele Harghita, Covasna, Mureş,
Bistriţa-Năsăud, Alba, Bihor, dar şi din Moldova, a I.P.S. Antonie Plă
mădeală, mitropolitul Ardealului, Crişaniei şi Maramureşului, I.P.S.
Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, P.S. Andrei, episcopul Alba-Iuliei, P.S. Calinic, episcopul Argeşului, P.S. loan, episcopul Oradiei, P.S.
Emilian, episcopul ales al Caransebeşului, P.S. Episcop Vincenţiu Ploieş
teanul, vicar patriarhal, preoţi, studenţi şi seminarişti, a avut loc hiroto
nia în arhiereu a Prea Cuviosului Arhimandrit loan Selejean, pentru
Episcopia Covasnei şi Harghitei. La acest eveniment au participat
membri ai Guvernului României, Dl. Consilier prezidenţial Victor
Opaschi, prefecţii judeţelor Covasna şi Harghita, alte personalităţi.
După săvârşirea Sfintei Liturghii, I.P.S. Antonie, mitropolitul
Ardealului adresându-se celor prezenţi, a spus, între altele :
«Astăzi am făcut un lucru pe care trebuia să-l facem mai demult...
Nu-i va fi uşor Prea Sfinţitului loan în această Episcopie, unde 30 de
parohii nu au preoţi. Am intervenit la Guvernul României şi sperăm
să ne aprobe ca slarizarea preoţilor şi cântăreţilor să fie integrală de la
stat, în această zonă. Vreau să fiu înţeles, Episcopia de Covasna şi
Harghita nu este o Episcopie organizată împotriva cuiva anume. Episco
pia s-a înfiinţat şi organizat pentru păstrarea identităţii poporului
român, spre a opri procesul de deznaţionalizare. îi doresc să-şi păstreze
arhieria curată !».
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3. Instalarea P. S. Episcop loan al Covasnel şi Harghitei
In iconomia desfăşurării evenimentelor din viaţa Bisericii Orto
doxe Române din cursul anului 1996 instalarea P.S. Episcop loan Selejan
în vrednicia de episcop al Covasnei şi Harghitei s-a încadrat în desfăşu
rarea altui eveniment bisericesc important : vizita în ţara noastră a
patriarhului apostolic al Alexandriei şi al întregii Africi, Prea Fericitul
Partenie al III-lea.
Astfel, în scopul împlinirii acestui important eveniment din viaţa
Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
Prea Fericitul Părinte Patriarh Partenie al III-lea al Alexandriei şi al
întregii Africi, după ce am vizitat mai multe obiective şi locuri istorice
din cuprinsul Episcopiei Alba-Iuliei şi din cuprnsul altor episcopii, în
drum spre oraşul Micrcurea-Ciuc, au făcut un popas duhovnicesc la
mănăstirea «Sfântul Ilie» — Topliţa.
încă de la intrarea pe teritoriul administrativ al noii eparhii, o mare
mulţime de credincioşi, îmbrăcaţi în frumoase costume româneşti, tineri
călări, precum şi preoţi în veşminte bisericeşti, având în mijlocul lor pe
episcopul ales, P.S. loan Selejean, aşteptau delegaţia oficială.
Primiţi, după tradiţia străbună, cu pâine şi cu sare, înalţii oaspeţi,
însoţiţi de toţi cei ce ieşiseră în întâmpinare, s-au îndreptat apoi spre
mănăstirea ctitorită de cel dintâi patriarh al României, Miron Cristea.
Un sobor de slujitori, în frunte cu I.P^S. Mitropolit Nestor al Olte
niei, au întâmpinat pe înalţii oaspeţi cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta
Cruce, după care s-a săvârşit un scurt polihroniu.
La sfârşitul slujbei a luat cuvântul P.S. Episcop loan, care a adresat
oaspeţilor un cuvânt de bun sosit, spunând :
Prea Fericite Părinte Patriarh al Alexandriei,
Prea Fericite Părinte Teoctist, Patriarh al României,
în această sfântă mănăstire s-au petrecut, în decursul secolelor
evenimente de o importanţă deosebită din istoria Bisericii Ortodoxe
Române.
In anul 1868 a zburat din cuibul acesta, din cuibul casei părinteşti,
primul Patriarh al României. Astăzi, i s-a împlinit un vis şi o recu
noştinţă a tot ceea ce a făcut el pentru neam şi ţară. Astăzi, casa părin
ţilor săi este vizitaă de doi patriarhi. Aş putea spune că este «casa
patriarhilor».
Vizita pe care Sanctitatea Sa o face, împreună cu membri ai Sfân
tului Sinod al Patriarhiei Alexandriei, în ţara noastră, este foarte im
portantă şi rămâne înscrisă cu litere de aur în istoria Bisericii Ortodoxe
Române.
,
Vă veţi îndrepta de aici, peste câteva momente, spre un loc unde
s-au pregătit pietrele, lemnele şi mâine Hristos se va jertfi pe acel altar.
Mâine se va sfinţi un nou altar românesc şi suntem recunoscători şi
bucuroşi că va fi prezent unul din patriarhii care păstoresc turma oblă
duită acum aproape două mii de ani, de Sfântul Marcu. Aceasta va da
putere şi tărie noii episcopii care acum se înfiinţează, mergând pe linie
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Prea Fericirea Voastră,
în urmă cu aproximativ două luni am fost hirotonit aici episcop cu
binecuvântarea şi purtarea de grijă a Prea Fericirii Voastre, care luptaţi
din răsputeri spre a da noi dimensiuni Bisericii Ortodoxe Române,
dorind să-i îmbogăţiţi cât mai mult zestrea cu care va intra în mileniul
trei.
Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate, păstorire îndelungată,
să vă puteţi duce la îndeplinire toate planurile care le, aveţi în minte
şi suntem încredinţaţi că Dumnezeu vă va lumina şi vă va ajuta să
împliniţi tot ceea ce este bun pentru Biserica neamului românesc».
A vorbit apoi, adresându-se tuturor celor prezenţi, Prea Fericitul
Părinte Patriarh şi Papă Partenie.
«Nu ştiu dacă aceasta este ultima mănăstire pe care o vizitez. Poate
mai sunt şi alte mănăstiri de vizitat în zilele care urmează. Aş vrea,
însă, să-i mulţumesc deja, pentru că m-a condus la aceste centre ale
monahismului românesc contemporan, cu tradiţie de secole, care consti
tuie cetăţi ale credinţei Bisericii româneşti şi cetăţi ale misiunii acestei
Biserici.
Vizităm acum mănăstirea «Acoperământul Maicii Domnului» şi
«Sfântul Prooroc Ilie». Diferenţa dintre această mănăstire şi celelalte
este că aceasta se leagă de numele unuia dintre patriarhii României,
fericitul întru pomenire, Miiron. Aici a fost casa lui şi a familiei sale.
Există, deci, aici o mănăstire în care patriarhul Miron este pomenit
pentru toate câte a făcut în folosul Bisericii Ortodoxe Române în
perioda de început a Patriarhatului, pentru credinţa, nădejdea şi reuşi
tele sale, şi pentru multe planuri ale sale. Am auzit de numele lui când
mi-am început studiile la seminarul din Cairo. Era considerat ca o
mare personalitate bisericească.
Mulţumesc lui Dumnezeu că s-a învrednicit să ajung aici, în
mănăstirea lui, sub «Acoperământul» Maicii Domnului. Vă doresc ca
binecuvântarea lud, să rămână mereu în această mănăstire, iar Acope
rământul Maicii Domnului să păzească şi să acopere totdeauna mănăs
tirea.
Un alt eveniment, care se leagă de personalitatea patriarhului Miron
este crearea unei astfel de organizări a Patriarhiei Române, care să
cuprindă pe toţi fiii acestei Biserici, şi graţie căreia Biserica Ortodoxă
Română a putut, şi poate, să preîntâmpine toate problemele cu care se
confruntă şi să poată să răspundă nevoilor p o p o r u l u i binecredincios pe
care-1 păstoreşte.
Una dintre aceste nevoi este hotărârea Prea Fericitului şi a Sfântu
lui Sinod care se concretizează începând de mâine. înfiinţarea unei noi
eparhii sub conducerea unui nou episcop cred că constituie pecetea
Darului Sfântului Duh şi semn al prezenţei lui Hristos, şi cred că răs
punde problemelor de astăzi, care îşi au începutul pe la 1700 şi care în
timpul din urmă, revin pentru a crea noi probleme Bisericii Ortodoxe
Române.
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Cred că cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu protecţia Fiului Său, Iisus
Hristos şi sub îndrumarea Sfântului Duh, noul episcop care va fi întronizat mâine îşi va prelua, la dispoziţia dumneavoastră şi a Sinodului,
responsabilitatea conducerii acestei episcopii care lăcrimează şi suferă.
Nu voi lungi cuvântul meu. Un singur lucru voi mai adăuga. în această
regiune, pătrunderea pe carc nu ar fi trebuit să o facă Biserica Romano
Catolică şi care a început după anul 1600, a creat situaţia din România.
Patriarhul Alexandriei Meletie Pigast, în timpul acela şi-a asumat
răspunderea de a sta împotriva acestci campanii de prozelitism. Vreau
să spun că Patriarhiei noastre nu-i este străină situaţia de atunci şi a
încercat să ajute pe creştinii ortodocşi din regiunile acestea. Şi. alţi
patriarhi au venit de la noi. V-aţi referit la Paisie. De această regiune
s-au interesat şi Chirii Lucaris şi Mitrofan Critopulos, patriarhi ai
Alexandriei.
Aş vrea să mă adresez cu câteva fraze poporului binecredincios.
Iubiţi creştini ortodocşi ai Bisericii Române.
Trăiţi în această regiune şi vă luptaţi să păstraţi credinţa ortodoxă.
Cunoaşteţi faptul că uniaţia a încercat să pătrundă şi să acapareze
teren în dauna Bisericii Dvs. Să vă păstraţi credinţa cu linişte şi în
pace. Nu folosiţi niciodată violenţa, pentru că Hristos nu doreşte vio
lenţă. El vrea credincioşie faţă de Biserică, dragoste desăvârşită faţă de
Ortodoxie şi ascultare de Patriarhul Dvs., de Sinodul şi de ierarhii Dvs.
Acum ţinutul Dvs., va avea un nou episcop pe care trebuie, atât
cât puteţi, sâ-1 ajutaţi şi să vă rugaţi pentru el.
Toate celelalte rămân în mâinile lui Dumnezeu.
Iubite frate,
Rugăciunea mea smerită va fi împreună cu dumneavoastră. Cred că
nu întâmplător Bunul Dumnezeu mi-a îndrumat paşii în această zonă
şi cred că şi Prea Fericitul Părinte Patriarh, de asemenea, a ştiut ceva
de m-a adus aici. Este un moment mare şi sfânt în istoria Bisericii
României în timpuri grele. Sunteţi tânăr şi veţi avea puterea să
preîntâmpinaţi toate greutăţile şi să vă asumaţi răspunderea cu ascultare
faţă de Patriarh şi faţă de Sinod. Mai multe vă va spune Prea Feri
citul Părinte Patriarh când va veni clipa, când va veni ceasul.
Mâine voi fi la Sfânta Liturghie împreună cu Dvs. Mă voi ruga
mai mult pentru Dvs., decât pentru ceilalţi. Mâine doresc să înceapă o
nouă pagină a istoriei României şi doresc ca această istorie să fie plină
de dragoste din partea tuturor către toţi, paşnică şi să vă temeluiţi pe
credinţa şi Ortodoxia noastră. Amin».
Luând apoi cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
spus :
«înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Aţi ascultat cuvântul plin de frumoasă învăţătură al Sanctităţii
Sale, Prea Fericitul Patriarh şi Papă al Alexandriei, Partenie al III-lea.
Nu ne dăm seama îndeajuns, cât de dumnezeiesc şi sfânt este acest
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moment, când noi păşim împreună, două Biserici Ortodoxe, îndepăr
tate una de alta ca spaţiu, dar, după cum aţi auzit, unite în aceeaşi
rugăciune.
Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu a ascultat rugăciunile celui care
a fost înaintaşul meu, un adevărat luceafăr al cerului Ortodoxiei întregi,
Patriarhul Miron Cristea, în a cărui ctitorie şi casă părintească ne aflăm
astăzi. Mă văd foarte mic şi foarte neînsemnat faţă de făptura uriaşă
intelectuală, culturală şi gospodărească a primului Patriarh al României,
care a fost Miron Cristea, fiul satului acestuia, fiul ţăranilor vrednici de
aici.
îl vedem venind la Bucureşti, înconjurat de patriarhii Răsăritului,
reprezentanţii Patriarhiilor Apostolice, dintre care n-au lipsit, la întronizarea lui din 1925, reprezentanţii Patriarhiei Alexandriei. Ne-a fost
un mare părinte şi de-a lungul istoriei. Cu fiecare deceniu care trece,
Patriarhul Miron ne apare mai mare, cu dimensiuni neatinse de noi cel
puţin, de oei care acum ne străduim să facem ceea ce Biserica a fost pe
vremea lui. N-aş mai fi luat cuvântul acum, când Prea Fericitul Partenie al III-lea a vorbit atât de frumos. Dar este o datorie de conştiinţă,
pe care o am personal, aceea că Dumnezeu m-a chemat înciuda nevred
niciei mele sa calc pe urmele acestui uriaş ardelean, primul Patriarh al
ţării noastre. Mai ales, că ne găsim aici, în biserica slavei lui Dumnezeu
şi pe locul vredniciei părinţilor săi. Şi de aceea, cu adâncă evlavie
suntem datori să-l pomenim.
în istorie, unele lucruri se repetă. Iată aşa cum în secolul
al XVII-lea, la sfinţirea mănăstirii Curtea de Argeş, era prezent patriar
hul ecumenic Teoclit, se petrec şi acum, 1a noi, aceleaşi minunate lucruri
ca o răsplată şi mângâiere a noastră pentru ceea ce am suferit în anii
de dictatură comunistă, pentru ceea ce au suferit mai ales moşii şi
strămoşii noştri din această parte de ţară, din Harghita şi Covasna.
Din mormintele lor, se aud încă gemetele şi rugăciunile lor pentru
a avea călăuzitor,#a avea păstor şi ocrotitor, aşa cum au avut toţi creşti
nii ortodocşi de pretutindeni. Iată că rugăciunea lor s-a împlinit. Şi
rugăciunea şi dorinţa patriarhului Miron se împlineşte, el care a fost cu
sufletul aici, şi despre care sunt încredinţat că acum se bucură împreună
cu noi, de acolo din faţa Prea Sfintei Treimi pentru ceea ce facem noi
acum. Se bucură pentru că cele două patriarhii apostolice ale Ortodoxiei
noastre, care acum zidesc piatră peste piatră la noua şi prima episcopie
a acestei părţi de ţară. La instalarea primului episcop din viaţa acestei
eparhii participă urmaşul Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu. Am
datoria de conştiinţă, pentru că m-am bucurat şi am beneficiat, din
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darul şi din înţelepciunea patriarhului Miron. Seminarul în care noi, cei
trei ierarhi de aici, Prea Sfinţitul Gherasim de la Râmnic, Prea Sfinţitul
Eftimie de la Roman, cu mine, şi cu alţi ierarhi, am studiat in seminarul
întemeiat de el, ctitorit de el, cercetat de el în fiecare clipă. Noi l-am
cunoscut şi i-am absorbit înţelepciunea şi vorbele pline de şarmul arde
lenesc, pe care ni le împărtăşea.
Iată, un gând pe care eram dator să-l spun de multă vreme, iar
momentul de acum, nu putem şi nu trebuie să-l uităm. Să-l păstrăm în
suflet şi în inimă. Gândul de care vorbeam mai devreme s-a împlinit cu
destul de multă greutate, cu multe obstacole. lata, de faţă cu noi parti
cipă reprezentanţii autorităţilor de stat, ai acestor două judeţe româ
neşti, cum am spus, din mijlocul ţării noastre, şi unde românii au ajuns
în minoritate, şi din punct de vedere al rugăciunii, şi din punct de
vedere al limbii, şi din punct de vedere al libertăţii chiar, atâtea sute
de ani. Suntem împreună la această sărbătoare, ca la un ospăţ pascal,
toată românimea din această zonă. Este un moment solemn şi sfânt
pentru că avem împreună cu noi pe 'patriarhul apostolic al Alexandriei.
Suntem într-un gând, suntem într-o' nădejde, suntem Intr-o stare de
dorinţă de unitate, de a şti să ne apărăm unitatea de credinţă, mai ales
acum când este atât de m ult pândită din toate părţile)lum ii. Asupra
tineretului, asupra copiilor, asupra familiilor se abat capcane pentru a
otrăvi sufletele românilor. Unitatea noastră ne este astăzi mai scumpă
decât oricând. Biserica slujită de Patriarhul Miron Cri stea este Biserica
Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Nu erau atâtea secte, nu
erau atâtea dezbinări atunci.
Cu toţii avem obligaţia să punem in practică ceea ce Dumnezeu
ne-a dat, să refacem unitatea noastră de credinţă. Noi toţi, ierarhi, cler,
credincioşi şi chiar guvernanţii noştri, trebuie să fim pătrunşi de ideea
această sfântă a identităţii noastre de credinţă şi de neam. Dumnezeu
nu ne va mai ierta acum, in libertate, dacă nu vom lucra pentru uni
tatea noastră şi nu o vom păstra.
Având în faţă exemplul moşilor şi strămoşilor noştri, care s-au
jertfit pentru credinţă şi neam, al Patriarhului Miron, cel răsărit de pe
aceste meleaguri, să lucrăm pentru Biserica şi neamul nostru românesc,
In pace şi bună înţelegere cu toţi.
Dumnezeu să ne ajute, iar lucrarea pe care o vom săvârşi mâine
«A ne fie tuturor de folos. Amin».
Dtiminică, 25 septembrie 1994 a avut loc la Miercurea Ciuc, instaInrea primului episcop al Episcopiei nou înfiinţate, a Covasnei şi Har
ghitei, Prea Sfinţitul Ioan Selejean.
IIO.R. — 15
J
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Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul României şi de Prea Fericitul Partenie, Patriarhul Alexan
driei, împreună cu un mare sobor de mitropoliţi, arhiepiscopi, preoţi şi
diaconi.
Au slujit, printre alţii, I.I.P.P.S.S. Mitropoliţi Daniel al Moldovei,
Antonie al Ardealului şi Nestor al Olteniei, alţi membri ai Sfântului
Sinod, precum şi membrii delegaţiei Patriarhiei Alexandriei mitropoliţii
Irineu de Cartagina şi Petru de Accra şi episcopul Theodor de Cirene.
După citirea Sf. Evanghelii Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
care s-a referit, în special, la fermitatea cu care creştinii ortodocşi tre
buie să-şi mărturisească şi să-şi apere credinţa, luptând pe orice cale,
dar evitând violenţa împotriva celor care încearcă să le schimbe
credinţa.
Gramata de instalare a fost citită de Prea Sfinţitul Episcop Andrei
al Alba-Iuliei, iar însemnele arhipăstoreşte : cârja şi mantia, au fost
oferite Prea Sfinţitului loan de către I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardea
lului, care a şi rostit un cuvânt ocazional, subliniind importanţa înfiin
ţării noii episcopii, precum şi dificultăţile păstrării acesteia, adresând,
de asemenea, îndemnuri noului episcop.
In continuare, Dl. Victr Opaschi, consilier prezidenţial, a citit
Decretul prezidenţial de recunoaştere a noului episcop, precum şi un
mesaj din partea preşedintelui României. Au mai fost adresate mesaje
din partea Camerei Deputaţilor de către Dl. Adrian Năstase, preşedin
tele acesteia, din partea Senatului, d e ; către Dl. loan Solcan, vice
preşedinte, şi din partea Guvernului României, de către Dl. Gh. Tinca,
ministrul Apărării.
In • cuvântul său, rostit cu acest prilej, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, a spus ;
«Ziua de astăzi, va rămâne adânc întipărită în sufletele noastre, ale
iuturor, şi ea ne va aminti întotdeauna de acest act de restaurare a
credinţei şi fiinţei noastre româneşti, prin Biserică, în această parte
de ţară. Aţi auzit, din citirea Gramatei mitropolitane şi din cele rostite
de I.P.S. Mitropolit Antonie al Transilvaniei, care au fost binecuvân
tatele motive ale înfiinţării Episcopiei Covasnei şi Harghitei. M-aş opri
insă acum la semnificaţia pericopei Sfintei Evanghelii de astăzi, atât
de potrivită cu prezenţa şi slujirea noastră în acest frumos oraş. Venind
la sfânta biserică şi la întronizarea primului episcop al acestei noi
eparhii, noi toţi am răspuns chemării Mântuitorului Hristos, asemenea
Apostolilor din Evanghelia de astăzi (Luca 5, 11) care, în urma pes
cuirii minunate, la cuvântul lui Iisus, au lăsat totul şi au mers după El.
Aceasită chemare este îndreptată nu numai către noi, cei ce suntem
îmbrăcaţi cu veşminte sfinte pentru liturghisire, ci către fiecare cre
dincios în parte. Fiecare fiinţă omenească vine la viaţă, fiecare nounâscut vine în lume cu această chemare de a-L urma pe Mântuitorul
Iisus Hristos. Această chemare nu s-a îndreptat numai către cei trei
Apostoli sau către cei doispreze Apostoli sau către ceilalţi apostoli, ci
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către întreaga omenire, către noi toţi, care constituim «Biserica lui
Dumnezeu» (I Corinteni 3, 10).
Vrednică de reţinut este această chemare a Mântuitorului Iisus
Hristos, căreia i-a dat ascultare, iată, şi părintele Ioan Selejean, fratele
nostru, acum instalat in noua sa misiune de episcop al Covasnei şi
Harghitei. Dumnezeu l-a rânduit să fie primul episcop al acestei nou
inliinţate eparhii. Dumnezeu a rânduit, însă, în acelaşi timp, ca insta
larea sa să fie cinstită şi de prezenţa Prea Fericitului Partenie al III-lear
Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa, însoţit de trei ierarhi
ai acestei Patriarhii.
Această prezenţă este o lucrare dumnezeiască şi ne arată că Bi
serica, în întregul ei, este călăuzită de Duhul Sfânt. Nu numai noi,
ierarhii şi preoţii, care slujim la Sfântul Altar sau numai credincioşii,
ci toţi, împreună, suntem sub ocrotirea şi călăuzirea Duhului Sfânt.
El ne cheamă necontenit printr-o şoaptă pe care noi uneori o înţelegem,
alteori n-o înţelegem ; uneori o auzim, alteori n-o auzim, dar ea ni se
adresează mereu : urmăm binele, să-l cântăm pe Dumnezeu, să înain
tam în viaţa de îmbunătăţire duhovnicească, în viaţa de strălucire a
iubirii creştine, mai ales pe aceste plaiuri ale vieţuirii româneşti, la
un loc cu alţi semeni de alte credinţe şi de alte etnii.
Chemarea" Duhului Sfânt a ,fost mereu prezentă şi în această parte
din inima ţării noastre, Covasna şi Harghita, unde românii au aşteptat,
cu sete răbdătoare, sute de ani, sa aibă ierarhul şi preoţii într-o unitate
bisericească apropiată lor, .potrivit Statutului Bisericii noastre, deoarece
distanţa până ,1a centrele eparhiale din Sibiu şi Alba-Iulia, era destui
de mare. 'Această împlinire bisericească ţine de însăşi misiunea noastră
evanghelică folosită acum în darul sXânt al libertăţii pentru a întreţine
bisericile, unele în ruină, altele identificate prin dăinuirea resturilor de
temelii sau a mormintelor, mărturisitoare de nume şi datini româneşti
închinătorii Legii româneşti, şi-au ridicat neîncetat rugăciunile către
Dumnezeu, spre a li se aproba de către Sfântul Sinod să aibă episcopul
îndreptăţit şi îndatorat să slujească şi să întreţină sfintele lăcaşuri şi
să pomenească numele şi vredniciile înaintaşilor martiri din aceste părţi.
Iată chemarea la săvârşirea faptelor credinţei care trebuie să fie
vie acum şi mai roditoare în viaţa creştină decât înainte, când ne aflam
sub îngrădirile dictaturii comuniste. Acum ne bucurăm de libertate,
iar libertatea, aşa cum cunoaşteţi, este un dar al lui Dumnezeu, un
dar al Duhului Sfânt. Dacă noi nu vom şti să folosim libertatea aceasta
]:entru zidirea şi «creşterea trupului)» Bisericii (Efeseni 4, 16), pentru
renaşterea societăţii şi a noastră, pentru salvarea omenirii din bezna
urii, pentru zidirea păcii, a frăţietăţii, dacă acestea nu le vom împlini,
va însemna că nu suntem demni de libertate, neavând răspuns spre
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îndreptăţirea noastră. Prezenţa în mijlocul nostru a Prea Fericitului
Patriarh şi Papă Partenie al III-lea şi a însoţitorilor săi este şi aceasta
o chezăşie că lucrarea împlinită astăzi — Sfânta Liturghie şi întronizarea de episcop — este de la Duhul Sfânt, fiind împărtăşită cu mare
bucurie şi de către Patriarhia apostolică a Alexandriei şi de către toate
Patriarhiile ortodoxe, aşa cum ştiţi şi din vizita de anul trecut a pa
triarhului ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, care, de asemeni, a
avut cuvinte de binecuvântare a evlaviei şi a statorniciei în credinţă
a poporului român.
Nu este pentru prima dată în istorie când legăturile Ţărilor Române
cu Patriarhiile ortodoxe din Răsărit au înrâurit în bine unitatea şi cul
tura noastră. In secolul al XVII-lea, de pildă, patriarhi şi mari învăţaţi
din aria bizantină au lăsat şi imprimat istoriei noastre trăsăturile trai
nice în credinţă şi în legiuiri, intrate în modelul de vieţuire şi de relaţii
ale înaintaşilor noştri cu celelalte popoare.
O pagină care apare de o mare actualitate mai ales astăzi şi mai
ales în locul acesta, este faptul petrecut la anul 1629 consemnat în cro
nica vremii, în legătură cu corespondenţa dintre patriarhal ecumenic
Chirii Lukaris, fost mai înainte patriarh al Alexandriei, şi principele
calvin Gabriel Bethlen al Transilvaniei (1613— 1629). Stăruind în ac
ţiunea lui de introducere a reformei calviniste la românii din Transil
vania, principele Gabriel Bethlen s-a adresat printr-o scrisoare patriar
hului ecumenic Chirii Lukaris, cerându-i sprijinul pentru reformele
sale privitoare la credinţa românilor. In răspunsul său, patriarhul Chirii
Lukaris îi răspunde negativ principelui Transilvaniei prin memorabilele
cuvinte demne de rostul său bisericesc : «noi nu putem nicidecum să
dăm ajutorul nostru unei lucrări de felul aoesta — calvinizarea româ
nilor, căci ar trebui mai întâi să se rupă legătura de sânge şi de sim
ţire care zvâcneşte în taină, dar cu multă putere, între românii din
Transilvania şi cei din Muntenia şi Moldova», apoi, «Domnii vecini -ai
ziselor ţâri niciodată nu vor îngădui aceasta», iar «întinderea mâinilor
noastre în sprijinul acestei părăsiri de credinţă, ar fi din partea noastră
un păcat pe care nu l-ar putea spăla toate chinurile pământeşti» *. Iată,
adevăruri care se actualizează neîncetat şi cu adâncă învăţătură pentru
noi. De aceea, ne bucură prezenţa la această solemnitate a Prea Feri
citului Patriarh Partenie al III-lea al Alexandriei, cu o parte din mem
brii Sfântului Sinod al acestei Patriarhii.
Adaug pentru a ne exprima recunoştinţa faţă de Bunul Dumnezeu,
ale Cărui daruri se arată şi lucrează în cele slabe : El vine în ajutorul
* Pr. Prof. Nic. M. Popescu, *Chiiil Lukaris şi Ortodoxia românească», în rev.
«Biserica O rtodoxă Rom ână” , L X IV (1^46), nr. 7— 9, p. 441— 14(3, text la tin ; 444— 446,
trad. rom.
1
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celor puţini şi smeriţi şi ii mângâie şi îi întăreşte cu putere de sus.
Intr-adevăr, acolo unde nu se vedeau posibilităţi să se organizeze un
centru bisericesc ortodox, iată, Dumnezeu a biruit greutăţile şi a
slobozit această lumină a soarelui pentru a vedea, mai ales cu ochii
credinţei şi ai sufletului nostru lumina Soarelui Dreptăţii. Să deschi
dem, aşadar, ochii credinţei şi să vedem lumina lui Hristos mai clară,
mai vie şi mai roditoare în călăuzirea vieţii din această lume.
Suntem încredinţaţi că arhipăstorul dumneavoastră are experienţă,
gândeşte la fel ca şi dumneavoastră, vorbeşte în acelaşi grai şi poartă
în inima şi în sufletul său conştiinţa unităţii credinţei şi neamului
nostru. Ca fiu al ţinutului bihorean, Prea Sfinţitul Părinte Ioan şi-a
împodobit fiinţa cu tot ceea ce au mai sfânt aceşti fii ai Transilvaniei.
Nu se putea o lucrare mai frumoasă, o alegere mai bună decât aceasta
pe care Sfântul Sinod şi Colegiul electoral bisericesc, prin călăuzirea
Duhului Sfânt, au pregătit-o iar noi am împlinit-o astăzi.
. Adresez noului episcop Ioan urările mele personale pentru ase
menea pescuire a sufletelor, încât să se împlinească vorba Sfântului
Ierarh Ignatie : «Unde este episcopul acolo să fie Biserica». Dumnezeu
să ajute şi să binecuvânteze ca toţi fiii şi fiicele sale duhovniceşti să
răspundă mereu la chemarea Bisericii, la chemarea Mântuitorului Iisus
Hristos.
Imbrăţişându-vă pe toţi, vă zic împreună cu Sfântul Apostol Pavel :
«Fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Dom
nului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul» (I Corinteni 15, 58).
în încheierea solemnităţii, a vorbit P. S. Episcop Ioan Selejean care
a mulţumit celor prezenţi şi s-a referit la misiunea arhipăstoriei pe
care Sfântul Sinod i-a încredinţat-o, într-o eparhie nouă, cu multe pro
bleme, dar cu un rol extrem de însemnat pentru Biserică şi pentru
neamul nostru.
Festivităţile s-au încheiat cu o agapă frăţească, oferită de Centrul
eparhial.
După alegerea ca episcop al Covasnei şi Harghitei, P. S. Ioan Se
lejean, în cadrul unui scurt interviu, a spus următoarele :
«M-am aflat în urmă cu câteva zile la o răscruce de drumuri, fiind
pus în situaţia de a alege, la chemarea făcută de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, fiind consiliat şi de alte persoane, am ascultat, cum
se spune, vocea Patriei şi m-am întors aici.
Situaţia din zona ce ţine acum de t Episcopia Covasnei şi Harghitei,
cu sediul la Miercurea Ciuc, este după câte mi s-a spus, destul de difi
cilă, ştiindu-se că acolo sunt majoritari cei de alte confesiuni şi de
altă naţionalitate, însă mai este acolo un mănunchi de români, care
doresc să rămână acolo, lipiţi de Munţii Carpaţi, unde se află înmor
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mântaţi de milenii strămoşii lor şi ai noştri. Noi am fost acolo din
început şi aşa a rânduit Dumnezeu, ca acum, să fie şi o Episcopie
românească. Eu mizez pe faptul că locuitorii acelor meleaguri sunt tot
creştini. în Orient am avut experienţa unei convieţuiri ou musulmani,
evrei, şintoişti, budişti şi de alte religii, cu oare am reuşit să con
vieţuiesc* în bună pace, aşa încât am chiar prieteni din foarte multe
religii ale lumii şi mă gândesc că, ou pacea lui Hristos, vom putea trăi
acolo, eu şi cei pe care îi voi păstori de acum înainte. Vreau, deci, să
duc cu mine în ţinuturile Harghitei şi Oovasnei duhul păcii lui Hristos,
pe care l-a lăsat Apostolilor şi ucenicilor Săi, la înălţarea Sa la cer.
Desigur, sunt condiţii grele, aş putea să spun că zestrea eparhiei, la
ora actuală, este aproape la pământ, încât va trebui să pornim, cum
se spune, de la zero, sau, cum spune românul când îşi întemeiază o
casă, va trebui început de la lingură. Eu sunt călugăr, ştiu ce înseamnă
sărăcia, fiindcă alături de votul ascultării şi al castităţii l-am luat şi
pe cel al sărăciei şi voi putea, deci, să experimentez acolo acest vot.
Sper totuşi ca lucrurile să nu fie atât de tensionate încât să fiu nevoit
să fac slujlxîle în biserici păzite de soldaţi, aşa cum am văzut că se
întâmplă in bisericile ortodoxe din Egipt, unde se săvârşeşte Sfânta
Liturghie ou soldaţi înarmaţi la uşi, pentru a-<i proteja pe creştini de
pericolul fundamentalismului musulman. Vreau să spun prin aceasta
că, oricât de mari ar fi greutăţile şi piedicile pe care le voi întâmpina,
nu voi ceda niciodată !».
P.S. loan Selejean, care a fost ales în fruntea nou înfiinţatei
Episcopii de Covasna şi Harghita, s-a născut în. 1951 în judeţul Bihor
(satul Pietraru) şi a absolvit şcoala generală şi liceul în «spaţiul arde
lean», în diverse localităţi în care s-a aflat cu familia. A absolvit'Fa
cultatea de instalaţii şi automatizări din Bucureşti, apoi Facultatea 1de
teologie din Sibiu. în anii 1990— 1994 a urmat cursuri de pregătire a
doctoratului în Teologie la Ierusalim (studii de teologie biblică, egipto
logie şi orientalistică). în viaţa monahală a intrat în anul 1979. Din
1990 a fost stareţul mănăstirii Lainici, până in urmă cu câteva luni,
când a devenit superiorul Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi
Iordan. In ţară fiind, a avut contribuţii de seamă la restaurarea unor
mănăstiri din nordul Olteniei — Tismana, Polovraci şi schitul Crasnfr.
La Ierusalim, a ajutat la restaurarea bisericii româneşti de aici şi a
reuşit să picteze Biblioteca românească. S-a învrednicit să participe la
schimbarea veşmintelor Sfântului Ioan-Iaoob Hozevitul, ale cărui moaşte
se păstrează la Ierusalim şi pentru aducerea cărora în ţară poartă tra
tative Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei. Ican-Iacob Hozevitul, trecut
la cele veşnice în urmă cu 34 de ani, este un sfânt al acestui secol,
originar din ţinutul Dorohoiului (nordul Moldovei).
Fiind ales episcop de Covasna şi Harghita, P. S. loan Selejean este
hotărât să facă ceva durabil în aceste ţinuturi, unde ortodocşii sunt
minoritari (sunt judeţe ou populaţie majoritară, reformată sau catolică,
a cărei limbă P. S. loan o vorbeşte foarte bine). A fost hirotonit episcop
la mănăstirea Topliţa, în ziua Sfântului Ilie (20 iulie 1994).
RED ACŢIA

ALEGEREA ŞI INSTALAREA
PREA SFINŢITULUI CASIAN CRĂCIUN
CA EPISCOP AL EPARHIEI DUNĂRII DE JOS
Prin trecerea la cele veşnice, la 1 mai 1994, în prima zi a Sfintelor
Paşti, a vrednicului de pomenire arhiepiscopul Antim Nica, la vârsta
de 86 de ani, din care ultimii 21 de ani de slujire neîntreruptă la Galaţi,
scaunul vlădicesc al acestei eparhii a rămas vacant. In perioada va
canţei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în oalitate' de mitropolit
al Munteniei $i'Dobrogei, din care fiace parte şi Episcopia Dunării de
Jos, prin decizia nr. 27/1994, a încredinţat locotenenţa, începând cn
5 mai 1994, Prea Sfinţitului Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, până la
alegerea şi instalarea noului episcop'.
’ v
Spre a nu lăsa eparhia Dunării de Jos fără episcop eparhiot mai
mult de trei luni de la declararea vacanţei, pe temeiul prevederilor
art. 130 dinv‘Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române, Prea rFericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu decizia
nr. 3832/1994, a convocat la Bucureşti, pentru ziua de 12 iulie* 1994,
Colegiul electoral bisericesc — alcătuit din'membrii- Sfântului Sinod,
membrii clerici şi mireni ai celor 21 de eparhii din cuprinsul Patriarhiei
Române în Adunarea Naţională Bisericească, membrii clerici şi mireni
ai Adunării eparhiale a Episcopiei Dunării de Jos, precum şi decanii
şi directorii instituţiilor de învăţământ teologic din Biserica .Ortodoxă
Română, ca membri de drept — în vederea alegerii noului episcop.
Alegerea pentru completarea scaunului vacant al Episcopiei. Du
nării de Jos a fost aşteptată, pe bună dreptate, cu nerăbdare şi interes
de clerul şi credincioşii acestei eparhii, care a reprezentat în existenţa
sa de aproape un secol şi jumătate un puternic centru al credinţei orto
doxe în această zonă de confluenţă a unor importante provincii româ
neşti (Moldova, Muntenia, Basarabia şi Dobrogea), cu o istorie atât'de
zbuciumată. începând cu marele episcop cărturar şi patriot Melchisedec
Ştefănescu, această eparhie a fost păstorită de un şir de ierarhi vrednici,
care au contribuit prin împlinirile lor la întărirea Ortodoxiei şi înflo
rirea culturii naţionale, iar clerul şi credincioşii ei au dovedit .de-a
lungul anilor statornicie în dreapta credinţă, dragoste faţă de Biserică
şi neam, evlavie pentru sfintele slujbe şi respect, pentru tradiţiile stră
moşeşti. Cu nădejdea că Dumnezeu va rândui, prin purtarea Lui de
grijă pentru Biserica neamului, un ierarh potrivit a continua o astfel
de slujire, s-au făcut din timp, atât la Bucureşti, cât şi la Galaţi, toate
pregătirile necesare în vederea alegerii şi instalării noului episcop
titular.
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In după-amiaza zilei de 12 iulie 1994, la orele 17,00, membrii
Colegiului electoral bisericesc s-au întrunit în sala sinodală de la re
şedinţa patriarhală, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, pentru a proceda la alegerea noului episcop al Eparhiei
Dunării de Jos.
După constituirea secretariatului şedinţei, s-a citit apelul nominal,
în urma căruia a rezultat că sunt prezenţi 133 membri ai Colegiului
electoral bisericesc, adică marea majoritate, din totalul de 146 membri
cu drept de vot, 13 absentând motivat.
Constatând legalitatea întrunirii Colegiului electoral bisericesc,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, preşedintele acestui înalt for
electiv al Bisericii Ortodoxe Române, în calitate de mitropolit al M un
teniei şi Dobrogei, din care face parte şi Episcopia Dunării de Jos, a
deschis lucrările, cu următoarele cuvinte :
Mărit Colegiu electoral,
«Eparhia Dunării de Jos are o istorie veche, care începe cu marele
episcop Melchisedec Ştefănescu şi continuă cu vrednicii lui succesori, ce
au înscris în cronica acestei episcopii pagini dintre cele mai frumoase
pentru Biserica Ortodoxă Română.
Dar această eparhie a trăit şi anii grei de dictatură comunistă, când
ultimul ei titular, episcopul Cosma Petrovici, a fost pensionat forţat,
iar după încetarea activităţii Episcopiei Constanţei şi arondarea acesteia
la Episcopia Dunării de Jos, marele cărturar, profesor şi director de
seminar Chesarie Păunescu a trebuit să părăsească Constanţa şi să vină
la Galaţi. Acolo, în condiţii deosebit de grele, episcopul Chesarie şi-a
înfiripat anii săi de păstorire rodnică, fiind ajutat, mai întâi, de un
arhimandrit capabil şi statornic,Ieronim Motoc, fiu al mănăstirii Cheia,
şi apoi de actualul episcop al Râmnicului, Prea Sfinţitul Gherasim.
Chemat de Dumnezeu la bătrâneţe, fericitul întru pomenire episcopul
Chesarie a fost de curând luat de acolo de unde fusese înmormântat
la vremea sa şi aşezat cum se cuvine în catedrala din Galaţi.
Ceva mai târziu, când la Galaţi păstorea episcopul Antim Nica,
patriarhul Justinian, după mai multe încercări, a ridicat această eparhie
la treapta de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Tomisului şi
Dunării de Jos şi a înfiinţat un post de episcop-vicar la Constanţa,
redând prin aceasta importanţa cuvenită străvechii cetăţi a Tomisului,
cu rosturi atât de însemnate la începuturile noastre bisericeşti. în anii
din urmă, când s-a reînfiinţat Arhiepiscopia Tomisului, cu reşedinţa la
Constanţa, vlădica Antim Nica a preferat să rămână la Galaţi, deşi
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avea rangul de arhiepiscop, iar Eparhia Dunării de Jos era acum epis
copie. Apoi, în prima zi a Sfintelor Paşti din anul acesta, în lumina
învierii Mântuitorului Iisus Hristos, arhiepiscopul Antim, după o păs
torire îndelungată şi rodnică la Dunărea de Jos, a fost chemat la Dom
nul. L-am cinstit cum se cuvine, împreună cu alţi ierarhi ai Sfântului
Sinod, la slujba înmormântării din Săptămâna Luminată, oficiată în
catedrala din Galaţi.
Nu putem să nu pomenim pe scurt despre păstorirea sa la Galaţi,
dar* şi despre viaţa şi activitatea lui de mai înainte, căci, născut fiind
în partea de sud a Basarabiei, cu înclinări vădite spre studiu şi contem
plare, cel de-al unsprezecelea fiu al diaconului Anania Nica s-a arătat
deosebit de receptiv pentru teologie, pe care a urmat-o la Chişinău. A
funcţionat apoi ca profesor la Cernăuţi şi la Bucureşti până în 1944,
când a fost ales episcop la Ismail. Dar chiar atunci pământul sfânt al
Basarabiei a fost cotropit de bolşevici şi vlădica Antim n-a putut să
se hrănească decât puţin timp din evlavia credincioşilor şi a preoţilor
din această parte de ţară românească, fiind nevoit să ia drumul către
vatra strămoşilor neamului lui, transferându-se la Bucureşti.
împreună am ostenit aproape 13 ani aici, la Centrul patriarhal, cău
tând să împlinm ceea ce marele nostru părinte şi' patriarh Justinian
Marina gândea, proiecta şi mai ales realiza în folosul bisericilor şi
mănăstirilor Munteniei şi chiar a celor vdin ţară, pentru că pilda hăr
niciei sale a fost urmata de toţi ierarhii Bisericii noastre. Datorită pa
triarhului Justinian au fost restaurate şi înfrumuseţate toate mănăs
tirile şi bisericile monumente istorice. Din iniţiativa sa a fost rezidită,
de ‘ pildă, mănăstirea Dealu, ctitoria marelui voievod Mihai Viteazul,
ca şi alte mânăstiri, între care şi aşezământul «Schitul Maicilor», pră
buşit apoi sub buldozerele comuniste.
Vlădica Antim, pildă de înţelepciune şi hărnicie, fost episcop la
Ismail şi cu studii ce îl îndreptăţeau să ocupe un post cuvenit în Bi
serica noastră, a rămas peste două decenii episcop-vicar la Bucureşti.
Am avut prilejul să cunosc îndeaproape multe din însuşirile intelectuale,
dar şi din cele practice şi gospodăreşti ale acestui distins ierarh. El a
fost acela care a sprijinit cu roade bogate activitatea depusă pe plan
extern de patriarhul Justinan, dornic a deschide porţile Ortodoxiei ro
mâneşti atât către Occident, cât şi către Orient. Vlădica Antim, ca
episcop-vicar patriarhal, cunoscând foarte bine Ortodoxia din Răsărit
şi din Apus, a fost ani de zile purtătorul autentic de cuvânt al Bisericii
noastre în forurile internaţionale teologice sau ecumeniste.
Activitatea depusă cu pricepere de vlădica Antim pe lângă patriar
hul Justinian îşi avea rădăcinile în cultura sa vastă, dobândită atât în
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Orient, cât şi în Occident, şi îmbogăţită în anii de suferinţă, dar şi de
curaj cu care a înfruntat, pe când era conducător al Misiunii ortodoxe
în Transnistria, primejdiile războiului de cotropire a acestei vetre a
neamului nostru, care şi acum sângerează, împreună cu fiii săi. încă
de pe atunci, arhimandritul Antim Nica, alături de mitropolitul Visarion
Puiu şi de arhimandritul Iuliu Scriban, s-a făcut cunoscut între credin
cioşii de dincolo de Nistru şi mai departe, botezând, sfinţind şi înălţând
biserici, şcoli şi spitale. A depus, astfel, o lucrare creştinească rodnică
şi frumoasă, încât atunci când mulţi au plătit cu ani grei de închisoare
şi chiar cu viaţa proprie prezenţa lor dincolo de Prut, el a fost cinstit
cum se cuvine de Patriarhia Moscovei, care, după datele ce le avea
în legătură cu Misiunea românească în Transnistria, a trimis Patriarhiei
Române o scrisoare de apreciere şi de mulţumire pentru activitatea des
făşurată acolo de arhimandritul Antim Nica.
;
Aş vrea să omagiem împreună strădaniile acestui fiu al Bisericii
strămoşeşti, care şi-a primejduit viaţa ca să aducă la îndeplinire, cu
tinereţea sa de atunci, o importantă misiune a neamului nostru româ
nesc. Prezenţa sa, ani de-a rândul, în Sfântul Sjnod, ca personalitate
ce venea din lumea dc dinainte de 1944, cu o vastă cultură şi o .expe
rienţă tot aşa de bogată, s-a bucurat de preţuirea deosebită a patriarhu
lui Justinian, care i-a arătat iubire şi recunoştinţă, mai ales, atunci când
personal a trebuit să intervină ca să fie înălţat la rangul de arhiepiscop,
prin ridicarea Episcopiei Galaţilor, la treapta de arhiepiscopie, cu titula
tura Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării-de Jos. * .
. In ultimii ani, deşi n-a mai putut să părăsească reşedinţa, fiind ţin
tuit la pat de suferinţa fizică, claritatea gândirii sale n-a încetat nici
o clipă a fi prezentă în câmpul misiunii. Când Sfântul Sinod căuta for
mule pentru a reaşeza Biserica în noile condiţii de libertate şi demni
tate, dânsul ne-a încurajat tot timpul, cu câte o scrisoare, cu un telefon
şi personal am avut chezăşia că a fost de acord cu ceea ce am împlinit
în acele zile tulburătoare şi aducătoare^ de .înnoire. A fost receptiv la
tot ceea ce s-a realizat în Biserica noastră, inclusiv cu înfiinţarea de noi
eparhii şi cu ierarhii tineri care au intrat în Sfântul nostru Sinod
Temeinica sa cultură teologică, pregătirea ecumenică şi însăşi firea sa
disponibilă a se mlădia în direcţia cerinţelor noului, l-a arătat întot
deauna1rodnic şi necesar pentru Biserica noastră.
L-am regretat mult şi la căpătâiul său am. amintit o parte -din
cele ce am putut să adun din viaţa sa şi din strădaniile pe care noi
le-am împreunat alături de patriarhul Justinian. Un sfârşit ca al său,
atât de rar întâmplându-se cuiva, ca imediat după învierea Domnului
Hristos, chiar în prima zi de Sfintele Paşti, să plece cu ochii închişi,
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dar cu sufletul deschis, spre lumina .cea neînseratâ, este o încredinţare
că a fost răsplătit de Dumnezeu şi se bucură acolo unde se află de viaţa
pe care a trăit-o şi de faptele pe care le-a săvârşit aici pe pământ.
înainte de a trece mai departe, să păstrăm un moment de reculegere
in amintirea lui.
Dumnezeu să-l ierte !
Avem datoria acum de a ne gândi la cel pe care-1 vom alege în
scaunul lăsat vacant de vlădica Antim, prin trecerea lui la Domnul.
Eparhia aceasta de la Galaţi, aşezată la gurile Dunării şi întinzându-se până dincolo dc Tecuci, are preoţi destoinici şi buni credincioşi,
dar ea se confruntă şi cu probleme deosebite, cărora ierarhul de acolo
trebuie să le facă faţă. De altfel, nu este astăzi nici un loc în Biserică
sau in lume fără probleme. Ele nu lipsesc nici la Galaţi. De aceea, viito
rul ierarh trebuie să desfăşoare o lucrare rodnică, aşa cum au şi fost
obişnuiţi preoţii şi credincioşii. în ultimul timp, episcopia s-a îmbogăţit
cu un seminar, cu activităţi culturale, misionare, cu tipărituri valoroase
în tezaurul gândirii noastre actuale şi încă multe altele.
Nu intenţionez să conturez acum chipul «ierarhului ce treb u ie ales
la Galaţi. Cunoaşteţi 'că se cere şi acolo, ca oriunde, de altfel, în Bi
serica noastră,' gândire înţeleaptă, devotament pentru Ortodoxia româ
nească, neîncetată râvnă şi strădanie, prezenţă continuă în mijlocul
preoţilor şi credincioşilor. Sunt încredinţat că toţi cei care vă aflaţi aici
gândiţi la fel şi aveţi în vedere binele Bisericii noastre, fapt pentru
care noi vă rămânem întotdeauna recunoscători.
După această scurtă introducere, rog pe Bunul Dumnezeu să ne
lumineze ca să rânduim un nou episcop la Dunărea de. Jos şi să ne
bucurăm dc ceea ce împlinim astăzi.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu în această lucrare!».
.
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în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat scurte
lămuriri în legătură cu alegerea şi a rânduit citirea articolelor 129 şi
130 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodxe
Române privind procedura de urmat.
M
^
Şedinţa Colegiului electoral bisericesc s-a suspendat'apoi timp» de
o jumătate de oră, spre a se da posibilitate alegătorilor să se consulte
asupra persoanei pe care o vor socoti vrednică a ocupa istoricul scaun
vlădicesc de la Galaţi.
La reluarea lucrărilor, s-a format biroul Colegiului electoral, din
doi secretari şi doi bărbaţi de încredere şi s-au împărţit buletinele de
vot, apoi, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, preşedintele Co
legiului electoral bisericesc, a chemat alegătorii la urne pentru de
punerea voturilor, în ordinea apelului nominal.
După încheierea votării, s-a procedat la deschiderea urnelor şi la
numărătoarea buletinelor şi s-a constatat că au votat toţi cei 133 mem

BISERICA

236

ORTODOXĂ

ROM ANA

bri prezenţi ai Colegiului electoral- bisericesc, precizându-se că, potrivit
prevederilor statutare, pentru a fi ales, candidatul trebuie să întru
nească majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică cel puţin
67 voturi.
Trecându-se la desfacerea buletinelor şi citirea voturilor s-a con
statat că majoritatea voturilor necesare pentru ocuparea scaunului de
episcop al Dunării de Jos — 122 la număr — au fost întrunite de
Prea Sfinţitul Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul.
In urma acestui rezultat, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
preşedintele Colegiului electoral bisericesc, a proclamat ales ca episcop
al Dunării de Jos pe Prea Sfinţitul Arhiereu Casian Gălăţeanul, care
a întrunit cele mai multe voturi, cu 55 de voturi peste majoritatea ab
solută a voturilor exprimate, necesare pentru alegere, apoi l-a felicitat
călduros pe noul ales, spunând următoarele :
Onorat Colegiu electoral bisericesc,
«S-a văzut, cum era şi firesc, lucrarea anilor din urmă a Prea
Sfinţitului Casian Gălăţeanul, ca vicar al regretatului arhiepiscop Antim,
lucrare cunoscută de mulţi dintre noi şi în special de gălăţeni. Credin
cioşii şi preoţii gălăţeni au dat astăzi tonul, am putea spune, şi este
foarte frumos că au apreciat strădaniile Prea Sfinţitului Casian, aceasta
fiind şi o încredinţare că îl vor ajuta în viitoarea sa misiune. De aceea,
în numele dumneavoastră al tuturor, să-mi îngăduiţi să-l felicit pe
Prea Sfinţitul Casian. Fac acest lucru cu mare ’ preţuire pentru Prea
Sfinţia Sa şi pentru clerul şi credincioşii Eparhiei Dunării de Jos, un
cler harnic, osârdnic în îndeplinirea lucrărilor dumnezeieşti şi credin
cioşi devotaţi Bisericii noastre.
Prea Sfinţite Casian,
Prin osteneala ce ai depus la Galaţi, Dumnezeu ţi-a dat harul să
deschizi inimile credincioşilor, să le cunoşti nevoile şi cerinţele lor du
hovniceşti. N-a fost uşor pentru Prea Sfinţia Ta să te afli ca vicar şi
primul sfetnic al unei personalităţi de talia regretatului arhiepiscop
Antim Nica şi mai ales să pătrunzi în miezul problemelor cu care se
confruntă Episcopia Dunării de Jos şi această parte de ţară. Dar stră
dania şi priceperea Prea Sfinţiei Tale, zestrea pe care ai moştenit-o
de la părinţi şi experienţa din anii de studii, te-au aşezat, iată, în dra
gostea, în atenţia şi în nădejdea credincioşilor şi clerului din această
de Dumnezeu păzită episcopie. Nu mai este nevoie să vorbesc despre
prezenţa frăţiei tale la şedinţele Sfântului Sinod, când arhiepiscopul
Antim n-a putut să mai participe, şi noi împreună am constatat activi
tatea rodnică din Eparhia Dunării de Jos, de care n-a fost desprinsă
personalitatea Prea Sfinţiei Tale.
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Mă bucur de acest rezultat al votului exprimat de Colegiul electo
ral, mai ales că, după cum scria cineva în buletinul de vot, prin aceasta
s-a realizat continuitatea lucrării, iar continuitatea în Biserică înseamnă
foarte mult pentru noi, căci păstorul se înrădăcinează în sufletele cre
dincioşilor şi desele mutări dintr-o parte în alta, fie ale preoţilor şi cu
atât mai m ult ale arhiereilor, păgubesc Biserica. De aceea, asigurarea
continuităţii a fost un gând foarte bun şi avem toată încredinţarea că
Prea Sfinţia Ta vei duce până la capăt lucrările iniţiate împreună cu
regretatul arhiepiscop Antim.
Am văzut la faţa locului lucrările vaste de la catedrala din Galaţi.
Am constatat personal de câtă atenţie te bucuri frăţia ta din partea
colaboratorilor de la Centrul eparhial, a profesorilor de la Seminarul
teologic din eparhie, ca şi din partea reprezentanţilor autorităţilor lo
cale. Am luat cunoştinţă că de mersul lucrărilor de la catedrala epar
hială se interesează personalităţi de seamă ale judeţului şi m-am bucu
rat, căci o lucrare de asemenea proporţii nu poate sâ fie îndeplinită
numai de către episcopie. Este o chezăşie şi o bucurie pentru noi toţi
că această importantă lucrare va fi terminată.
De aceea, îţi dorim ca Dumnezeu să te ajute mai departe. Şi nu-ţi
va lipsi rugăciunea în bunătatea Părintelui ceresc, ca ajutorul Său să
sporească ceea ce ai dobândit foarte important până acum şi anume
dragostea celor cu care vei colabora şi vei continua misiunea arhipăstorească.
împreună
Sfinţiei Tale,
moase pentru
sfânta noastră

cu toţi, rugăm pe Dumnezeu să dăruiască putere Prea
să-ţi încununezi păstorirea cu roade dintre cele mai fru
credincioşii şi clerul Episcopiei Dunării de Jos şi pentru
Biserică strămoşească.

Aşa să ne ajute Dumnezeu !».
Cu vădită emoţie, Prea Sfinţitul Casian
a adresatPrea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, membrilor Sfântului Sinod şi membrilor Co
legiului electoral bisericesc următoarele cuvinte :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Prea Sfinţit Sinod,
Mărit Colegiu Electoral Bisericesc,
«în fapt de seară, când peste greutatea zilei coboară liniştea, fie
care creştin meditează la ce-a înfăptuit şi la ce n-a împlinit.
Fiindcă în acest cadru de adunare spre interiorul sufletesc al fiinţei
a rânduit .Dumnezeu să se întrunească Măritul Colegiu bisericesc, spre
a alege un nou episcop la Dunărea de. Jos, îngăduiţi să exprim din lăuntrul smereniei mele sentimentele cele mai curate de mulţumire Pă
rintelui Ceresc, Care pe toate le plineşte şi le conduce spre desăvârşire.
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Cel pe care l-aţi ales episcop al Dunării de Jos vede în acest
dumnezeiesc act lucrarea Sfântului Duh, exprimată prin arhiereii ţârii,
împreună cu înduhovnicitul Colegiu electoral, autentica coloană spi
rituală a României creştine.
De asemenea, văd în acest moment plin de semnificaţii adânci în
viaţa mea şi a Eparhiei Dunării de Jos expresia cea mai autentică a
libertăţii. Nespus de mult mă bucură şi nominalizarea altor candidaţi
pentru slujirea în treapta de episcop la Dunărea de Jos, dovadă în plus
a prestigiului de care se bucură preoţimea şi credincioşii acestei eparhii.
Actul alegerii de astăzi s-a petrccut sub semnul rodniciei pămân
tului românesc, adăpat din belşug după secetă, spre mângâierea celor
ce trudesc pentru pâinea noastră «cea de toate zilele», din care oferim
Domnului, la altarul slujirii, prescura care se preface în Trupul lui
Hristos. Tot ca o ploaie de mană cerească interpretez şi votul exprimat
de Măritul Colegiu electoral pentru «plugâria» în ogorul sufletesc al
binecredincioşilor eparhiei Dunării de Jos, spre care mă îndreptaţi păs
tor, cu voia lui Dumnezeu.
Aşa cum Prea Fericirea Voastră arătaţi în cuvântul de deschidere,
sunt chemat să continui munca şi strădaniile vrednicilor înaintaşi, îm 
preună cu clerul şi credincioşii care n-au uitat nicicând de chemarea lor
slujitoare în Biserică. De aceea, nu voi prezenta făgăduinţe şi nu voi
face promisiuni în calea unei lucrări fireşti, de continuitate în duh de
comuniune cu cea a Bisericii noastre dreptmăritoare, de totdeauna
aproape de chemările sufleteşti ale poporului pe care-1 slujeşte.
Prea Fericirea Voastră,
Mărit Colegiu Electoral,

, .

Alegerea unui nou păstor la Dunărea de Jos ne aminteşte astăzi de
începuturile eparhiei, cu 130 de ani în urmă. In timpul domniei lui
Alexandru I. Cuza, după unirea Moldovei cu'Ţara Românească, se temeluia eparhia care «înzăua;> în unitate pe credincioşii români din
sudul Basarabiei, sudul Moldovei şi dintr-un judeţ din Muntenia.
In rândul ctitorilor eparhiei stă la loc de., frunte marele ierarh, lu
minatul cărturar şi virtuosul patriot Melchisedec Ştefănescu, a cărui lu
crare inspiră şi astăzi pe toţi cei ce iubesc Biserica şi neamul şi slujesc
cu credinţă poporul, în duhul unităţii şi păcii, ca daruri eterne şi sfinte.
Păstorirea sa la Dunărea de Jos, începând în 1864 la Ismail şi din 1878,
după pierderea sudului Basarabiei, la Galaţi, a însemnat jertfă, dar şi
izbândă. Ierarhul Melchisedec a slujit cu maro credinţă întreaga Bise
rică a neamului românesc, militând cu pricepere şi deosebită tenacitate
în Sfântul Sinod pentru dobândirea autocefaliei. De numele marelui
Melchisedec va rămâne în veci legată la Dunărea de Jos, ctitorirea epar
hiei, a Seminarului teologic, dar şi izbândirea de către întreaga noastră
Biserică a autocefaliei.
L-a urmat la cârma eparhiei episcopul Iosif Gheorghian, care şi-a
îndreptat slujirea spre creştinii din Dobrogea de curând revenită acasă,
prin dobândirea independenţei de stat a României, în urma tributului
de jertfe pe câmpul de bătălie. Episcopul Iosif, devenit ulterior mitro
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polit primat, a găsit în Dobrogea doar bisericuţe sărace din vălătuci.
Atât permiteau ocupanţii autohtonilor de pc pământul străbun.
Cu zidiri de noi biserici şi organizarea comunităţilor parohiale în
Dobrogea s-a ocupat apoi episcopul Partenie Clinceni, ajuns mitropolit
la Iaşi, după păstorirea la Galaţi. In viaţa de atunci a eparhiei, episco
pul Partenie se înscrie ca cel mai mare ctitor de biserici. într-un timp
relativ scurt, el a ridicat din temelie peste 100 de biserici din piatră,
dintre care unele adevărate catedrale, care au redat Dobrogei chipul ro
mânesc şi credinţa ortodoxă dintru început, ca la Argeş, Buzău sau
Bucureşti. Tot Partenie a zidit impunătoarea reşedinţă eparhială din
Galaţi.
Lucrarea înaintaşilor a fost desăvârşită de luminatul episcop Pimen Georgescu, devenit şi el mitropolit al Moldovei, ctitor al catedra
lei episcopale şi misionar în duhul răspunderii faţă de cler şi credin
cioşi pe făgaşul moralei şi al vieţuirii ortodoxe.
In vremurile grele ale primului război mondial, episcopul Nifon
Niculescu a sfinţit în 1917, chiar în toiul luptelor de la Mărâşeşti, cate
drala episcoală. El s-a impus prin ţinuta sa liturgică şi darul muzicii
psaltice, cât şi prin prestaţia sa în Senatul ţării.
Urmaşul său, episcopul Cosma Petrovici, a fost un autentic chivernisitor al eparhiei, de numele căruia se leagă terminarea reşedinţei epis
copale, Seminarul teologic «Sf. Andrei», Orfelinatul eparhial şi mănăs
tirile din Dobrogea.
Ctitoririi eparhiei, consolidării lucrării misionare şi zidirii de bise
rici s-a adăugat o nouă dimensiune a slujirii tocmai în perioada cea
mai grea, a instaurării regimului comunistei a propovăduirii ateismu
lui agresiv. Acum i-a fost dat să păstorească la Galaţi, cu mult har şi cu
sfinţenie, evlaviosului episcop Chesarie Păunescu. A fost vremea rezis
tenţei prin rugăciune la limitările de tot felul. Deşi a pierdut multe din
bunurile materiale şi din sediile administrative ale eparhiei, la Constanţa
şi Galaţi, ca nicăieri în alte locuri din ţară, vlădica Chesarie a asigurat
prin înţelepciune continuarea slujirii. De curând
i-am înhumat, cu
cinste şi respect, pe episcopii Cosma şi Chesarie în catedrala eparhială,
la locul de veşnică odihnă,_ lângă arhiepiscopul Antim Nica, recent plecat'dintre noi.
Arhiepiscopul Antim a păstorit şi el 21 de ani la Dunărea de Jos,
legându-şi numele de multe înfăptuiri prin care eparhia şi-a redobân
dit demnitatea, în ciuda greutăţilor impuse de regimul comunist. Per
sonalitate complexă, arhiepiscopul Antim ne-a lăsat o valoroasă moşte
nire de ierarh demn şi echilibrat, bun misionar şi luptător pentru afir
marea Bisericii în lumea contemporană, cu tot tezaurul ei dumnezeiesc
şi bogăţia tradiţiei. El a unit în slujire vrerile de unitate ale creştinilor
de pe ambele maluri ale Prutului, căci era din Basarabia, fost şi episcop
al Ismailului în 1944, ca şi înaintaşul Melchisedec.
Prea Fericirea Voastră,
Am evocat cu evlavie pe înaintaşii mei întru slujirea de episcop la
Dunărea de Jos cu sentimentul că participă şi ei, de acolo, la emoţionan
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tul moment de faţă. Eparhia pe care au păstorit-o, asemenea unei flori,
se îmbuchetează în mănunchiul de flori care sunt toate eparhiile din
ţară. Ea creşte, adăpându-se din «apele» duhovniceşti şi din «izvoarele»
Ortodoxiei, ca şi pământul din Dunărea bătrână şi lin curgătoare. Ea nu-i
atât de bogată material şi nici n-are multe monumente istorice, căci a
trebuit mai curând să se construiască, decât să se restaureze, întrucât
aşa a fost viaţa românilor aflaţi în vecinătatea imperiilor.
Configuraţia de astăzi a Episcopiei Dunării de Jos, care păstoreşte
creştinii din judeţele Galaţi şi Brăila, ne îndreptăţeşte să afirmăm că
ea nu-i cu nimic mai prejos faţă de celelalte eparhii istorice ale ţării.
Deşi o parte a ei, judeţul Brăila, a suportat 300 de ani ocupaţia tur
cească, creştinătatea de pe aceste meleaguri n-a fost nicicând cucerită
de alte curente şi credinţe, păstrând neştirbită ortodoxia strămoşească.
Aşa se explică absenţa moscheilor în Brăila şi avântul cultural de
excepţie al acestei părţi de ţară care a zămislit pe Panait Istrati, Nae
Ionescu, P. P. Panaitescu, Perpessicius, Ana Aslan, Anton Dumitriu şi
mulţi alţii. Toţi au afirmat cultura din convingerile şi trăirea credinţei
ortodoxe în Biserica neamului. Făuritorii unităţii naţionale au aşezat la
loc de neuitare şi vrednicia luptătorilor din judeţul Galaţi, care a zămis
lit pe cel ce-a lansat la Mărăşeşti deviza celebră «Pe aici nu se trece»,
generalul Ieremia Grigorescu, de la Târgul Bujor.
Bogăţia eparhiei o constituie şi astăzi, ca şi la început, bunii ei cre
dincioşi şi zeloşii păstori de suflete, spre care îmi îndrept acum gândul
şi cărora le împărtăşesc, cu bucurie şi dragoste, binecuvântarea arhie
rească pentru o tot mai luminoasă slujire lui Dumnezeu cel veşnic şi
neamului nostru binecredincios, în aceste vremuri de profunde înnoiri
şi aşezare pe vatra moralei şi a credinţei sănătoase, după suferinţele în
durate în timpul dictaturii.
Drept încheiere, adresez fieştile mulţumiri Prea Fericirii Voastre,
Prea Fericite Părinte sufletesc, pentru încrederea ce-mi acordaţi in im 
portanta slujire şi Măritului Colegiu electoral ce şi-a pus nădejdea în
modesta mea persoană pentru slujirea de păstor al Dunării de Jos.
Primiţi, deodată cu mărturia acestor rostiri şi făgăduinţa modestei
mele slujiri de acum înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru unita
tea Sfântului Sinod în duh ajDostolic şi sobornicesc, ca şi chezăşie pen
tru păstrarea unităţii în «Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească
Biserică» a neamului românesc.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu !».
în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mulţumit
tuturor membrilor Colegiului electoral bisericesc pentru participare la
alegerea titularului în scaunul de episcop al Dunării de Jos şi pentru
voturile exprimate.
S-a rostit rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
*

întrunit în şedinţă de lucru, în ziua de 14 iulie 1994, Sfântul Sinod,
pe temeiul dispoziţiunilor art. 10, lit. «e», 130 şi art. 131 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a pro
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cedat la examinarea şi cercetarea canonică a alegerii noului episcop al
Dunării de Jos de către Colegiul electoral bisericesc şi constatând că
alegerea s-a făcut cu respectarea normelor canonice şi statutare legale,
a validat alegerea Prea Sfinţitului Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul în
scaunul de episcop al Dunării de Jos.
La mijlocirea Sfântului Sinod şi a recomandării Secretariatului de
Stat pentru Culte, Prea Sfinţitul Casian Crăciun a fost recunoscut în
funcţia de episcop titular al Dunării de Jos prin Decretul prezidenţial
nr. 148 din 19 iulie 1994, publicat în Monitorul oficial nr. 191/26 iulie
1994.
Festivitatea instalării în funcţie a Prea Sfinţitului Episcop Casian
Crăciun s-a stabilit a se desfăşura, după toate rânduielile bisericeşti tra
diţionale, în ziua de duminică, 24 iulie 1994, în catedrala episcopală
«Sf. Ierarh Nicolae», din municipiul Galaţi.
Alegerea Prea Sfinţitului Casian Crăciun ca episcop titular al Du
nării de Jos şi fixarea datei instalării în scaun au fost aduse la cunoş
tinţa clorului şi credincioşilor de posturile de radio şi televiziune şi au
/ost consemnate ca atare în presa laică şi bisericească, împreună cu
scurte date biografice ale Prea Sfinţiei Sale.
^
^
;

INSTALAREA

; ;'

_

Ceremonia instalării Prea Sfinţitului Casian Crăciun, cel de-al ze
celea episcop al «Danării de Jos», a deschis calea pregătirilor trebui
toare primirii- înalţilor oaspeţi şi invitaţi ce aveau să cerceteze cu acest
prilej municipiul Galaţi. Toţi slujitorii Episcopiei Dunării de Jo s ,; de
la membrii Permanenţei Consiliului eparhial şi până la elevii Semina
rului teologic şi-au-asumat cu însufleţire îndatoriri concrete în cadrul
programului întocmit în acest scop.U n comitet de organizare pe plan
locala'al festivităţilor a coordonat strădaniile ostenitorilor menite să asi
gure reuşita pregătirilor.
...
Vestea instalării Prea Sfinţitului Episcop Casian, aşteptată cu ne
răbdare de poporul dreptcredincios, s-a răspândit cu iuţeală în întreaga
eparhie, pentru că, cu mult timp înainte, în toate bisericile, după sfin
tele slujbe, preoţii i-au anunţat pe credincioşi despre importantul eve
niment, jnvitându-i să fie prezenţi în număr cât mai mare la festivi
tăţi.
'.
. Ultimele pregătiri în vederea instalării au fost puse la punct de că
tre organizatori cu o seară înainte. Toţi ostenitorii s-au străduit cu în
sufleţire să-şi îndeplinească îndatoririle asumate de bunăvoie. Peste' tot
au fost aşezate flori, simbolizând bucuria fiilor duhovniceşti care-şi aş
teaptă păstorul.
v <’
în ajunul festivităţilor, organizatorii în frunte cu Prea Sfinţitul
Episcop Casian au întâmpinat în catedrala din Galaţi, în prezenţa cle
rului şi credincioşilor, pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care
a plecat sâmbătă din Bucureşti, însoţit de IPS Arhiepiscop Vasile al
Târgoviştei şi PP.SS. Episcopi Gherasim al Râmnicului şi Calinic al Ar
geşului, pentru instalarea după rânduială a noului episcop al Dunării de
Jos.
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S-a oficiat un polihroniu pentru Prea Fericirea Sa şi ierarhii înso
ţitori, după care Prea Sfinţitul Episcop Casian a rostit următoarele cu
vinte de bun venit :
«Mai înainte ca Prea Fericirea Voastră să împliniţi rânduiala Bi
sericii de a mă întări pe mine, cel slab, într-o lucrare atât de măreaţă
şi de covârşitoare, îngăduiţi să vă întâmpin, în numele clerului şi cre
dincioşilor, ca pe urmaşul Apostolului neamului nostru, Sfântul Andrei,
care este şi patron al acestui oraş.
Vă întâmpinăm cu protopopii, cu preoţimea şi credincioşii ca pe
părintele şi păstorul nostru iubit, pentru că ştim cu ce râvnă şi jertfă
stăruiţi în lucrarea de păstrare a unităţii prin credinţa autentică a Bi
sericii noastre strămoşeşti.
La Brăila aţi trecut prin oraşul bisericilor măreţe, cu buni creştini,
care au drept ocrotitor pe Sf. Ierarh Nicolae. La Galaţi, oraşul patronat
de Sf. Andrei, aţi ajuns In catedrala episcopală cu hramul Sf. Nicolae.
Aici, vă întâmpină credincioşii şi preoţii în duhul vlădicilor trecuţi la
Domnul şi care-şi dorm somnul sub lespezile din catedrală, îndeosebi
episcopul Chesarie, care v-a fost dascăl şi a participat la hirotonia în
arhiereu a Prea Fericirii Voastre.
Retrăim bucuria împreună cu preoţii şi credincioşii care-şi amintesc
de pelerinajele şi vizitele ce le-aţi făcut pe aceste binecuvântate locuri,
pe urmele apostolului, ale martirilor, ale cuvioşilor şi apărătorilor
dreptei credinţe din Dobrogea vecină şi de te Dunărea de Jos.
Iată de ce îmi este uşurată misiunea de a vă întâmpina, căci, de
fapt, Prea Fericirea Voastră sunteţi prezent de m ult in viaţa noastră, a
înaintaşilor noştri, cu care aţi lucrat şi pe care i-aţi preţuit.
De aceea, în aceste înălţătoare momente, facem buchet din senti
mentele clerului şi credincioşilor noştri, de dragoste, de ascultare şi de
respect, şi îl depunem la inima Prea Fericirii Voastre, spre a îndrepta
mereu către noi îndemnuri şi sfaturi iubitoare şi părinteşti.
Nădăjduim cu mila şi ajutorul lui Dumnezeu ca dreptmăritoarea
credinţă ortodoxă şi viaţa creştinească, în hotarele învăţăturii Sfinţilor
Părinţi şi ale tradiţiei sănătoase, să nu fie doar făgăduinţă festivă, ci
trăire autentică.
N-am vrea să lipsească din dragostea Prea Fericirii Voastre fraţii
noştri de dincolo de Prut, care aparţineau odinioară acestei eparhii.
Prin jertfa lor, prin suferinţa distanţei pe care le-o impun vremurile
de azi, ei nădăjduiesc în puterea rugăciunii noastre comune, care-i
uneşte în cuget şi simţiri cu neamul nostru binecredinicos.
Să închinăm momentul de faţă şi memoriei vrednicilor noştri îna
intaşi în scaunul episcopal al Dunării de Jos, începând cu marele Melchisedec şi până la vlădica Antim Nica, de curând plecat dintre noi.
Veşnică să le fie odihna şi duhul slujirii lor să ne călăuzească pe mai
departe.
In numele celor care v-au întâmpinat, îngăduiţi, Prea Fericite Pă
rinte Patriarh, sâ vă asigurăm de toată dragostea fiască şi să vă urăm
din suflet : Bine aţi venit sănătos !».
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Răspunzând dragostei cu care a fost primit de ierarhul, clerul şi
credincioşii eparhiei, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist
le-a
adresat un cald cuvânt de întâlnire şi a apreciat lucrarea vrednică ce
sc desfăşoară la Dunărea de Jos în duhul sfintei noastre Biserici Orto
doxe Române. Prea Fericirea Sa şi ierarhii prezenţi s-au apropiat apoi
de mormintele din catedrală, unde odihnesc trupurile episeopilor Cosma
Petrovici (t 1948), Chesarie Păunescu (t 1975) şi arhiepiscopului Antim
Nica (+ 1994), oficiindu-se un trisaghion pentru odihna sufletelor lor.
•
Sâmbătă seara, în catedrală, s-a oficiat slujba Privegherii, la care
au participat : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Prea Sfinţitul
Episcop Casian, ierarhi ai Sfântului Sinod şi unii invitaţi la solemnita
tea de instalare, sosiţi la Galaţi cu o zi mai devreme, preoţi şi credin
cioşi. La sfârşitul slujbei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus
următoarele :
Iubiţii inci,
La glasul şi hotărârea Sfântului Sinod ne-am adunat din nou în
această catedrală, pentru a săvârşi un act dumnezeiesc, dar şi un act.
pământesc, căci Biserica noastră este aşezământ divino-uman, aşa cum
şi Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi, in acelaşi timp,
Fiul omului. Dc aceea şi noi, cei care ne aflăm în această clipă în faţa
Sfântului Altar, constituim, la un loc, ceea ce mărturisim în simbolul de
credinţă, Biserica cea «una, slantă, sobornicească şi apostolească». Biserica
este numită de Mântuitorul Iisus Hristos «Biserica Mea», iar Sfântul
Apostol Pavel tălmăceşte că Biserica este întemeiată pe sfânt Sângele
Dumnezeului nostru, Sângele lui Hristos. Biserica este, aşadar, a Mân
tuitorului Hristos. Noi suntem trupul Bisericii văzute, fiecare în parte,
credincioşi, credincioase, cei care slujim de la acest altar, cei care cântă,
toţi credincioşii laolaltă constituim trupul Mântuitorului Hristos pe
pământ. Şi acest lucru este evident mai ales atunci când ne adunăm
la Sfântul Altar şi ne împărtăşim tu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine,
căci Sfânta Euharistie şi Sfintele Taine constituie viaţa noastră în
Hristos, viaţa trupului Bisericii. De aceea, Biserica totdeauna este dina
mică, este vie, tânără, niciodată nu îmbătrâneşte. Prin darul Duhului
Sfânt ea are forţa de innoire permanentă, prin Sfintele Taine.
Cu fiecare prunc nou-născut şi botezat în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh, cu fiecare prinos curat adus Mântuitorului Hristos,
cu fiecare martir, cu fiecare creştin care se închină în biserică, ea se
înnoieşte, se îmbogăţeşte. Biserica este a noastră, prin felul în care cre
dem, o mărturisim şi vieţuim în ea. Biserica aceasta a numit-o Mân
tuitorul Iisus Hristos «Biserica Mea». Tot El ne asigură că nici forţele
iadului nu vor putea birui această Biserică vie, a slujitorilor Sfântului
Altar, a credincioşilor, a martirilor şi a sfinţilor din neam şi pânâ în
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neam. Biserica ne revarsă daruri sfinţitoare, prin slujitorii ei, aleşi de
forurile îndreptăţite, întemeiate pe rânduielile Sfinţilor Părinţi.
Această Biserică ne-a adunat în seara aceasta şi ne va aduna şi
mâine în faţa Sfântului Altar. Ea revarsă darurile ei asupra fiecărui
credincios, asupra fiecărei familii cu părinţi şi copilaşi. Orice neam
dreptmăritor constituie o Biserică, tot a lui Hristos, căci în ea se cele
brează neîncetat sfânta şi dreapta credinţă, virtutea şi dragostea de
oameni. Da, aici noi suntem familia lui Hristos, trupul lui Hristos, fami
lia cea mare a neamului românesc. Acasă, familia, cea sfinţită prin
Taina Cununiei, a Botezului şi prin celelalte Taine, devine şi ea o Bise
rică. Aşa o şi numesc Sfinţii Părinţi. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte
nespus do frumos despre rolul acestei Biserici mici, care este familia.
De acolo, din familie, odrăslesc toate virtuţile. Din familie şi societate,
din această comuniune binecuvântată de Dumnezeu răsar bărbaţi vrednici
de naţiunea noastră, răsar martiri pentru credinţă, răsar mărturisitori
pentru adevăr. în istoria Bisericii noastre, uneori, chiar pruncii şi tinerii
au devenit martiri şi sfinţi, arătându-se nevârstnici cu anii, dar desă
vârşiţi prin duhul lor de fii ai familiei creştine, ai Bisericii dreptmăritoare. Momentele pe care le-a trăit Biserica noastră Ortodoxă în ultimul
timp arată că lucrarea Duhului Sfânt este vie şi ea înmulţeşte familia
âceasta a neamului nostru. Ca «mamă a neamului nostru românesc»
— cuvânt inspirat al marelui poet naţional Mihai Eminescu — Biserica
Ortodoxă este dintotdeauna prezentă nu num ai'' în alcătuirile de artă,
arhitectură, imne şi tot felul de frumuseţi, ci şi în familia creştină, in
adâncurile sufletului fiecărui credincios.
Biserica ne este mamă tuturor pentru că! ea ne naşte la viaţa cea
adevărată, la viaţa în Hristos, tot ea ne învaţă prin semnul Sfintei
Cruci mărturisirea Sfintei Treimi, a credinţei celei adevărate. Biserica
este mamă pentru că ea naşte slujitori Sfintelor Altare, ea naşte, de
asemenea, arhierei pentru conducerea lucrării ei mântuitoare. Prin
Biserică se păstrează credinţa, pe vatra plină de virtuţi din spaţiul
acesta, în care ne aflăm acum. Suntem deopotrivă într-un spaţiu fami
.....
lial, care este un spaţiu sfânt, şi intr-un timp sfânt.
Gândindu-ne la cealaltă dimensiune, a veşniciei, constatăm că nici
anii, nici spaţiul nu vor mai avea vreun fel de importanţă pentru noi.
Măsura în care aceste două categorii, timpul şi spaţiul, ne pot ajuta să
ajungem la viaţa cea fără de moarte, după pilda Mântuitorului Iisus
Hristos şi a sfinţilor pe care îi avem în icoane, este zugrăvită pe pereţii
bisericilor noastre. Sfinţii trăiesc împreună cu noi, ei se roagă împreună
cu noi şi cu sfinţii îngeri, ei ne adună şi ne călăuzesc, cu luminile lor,
în lucrările noastre de cea mai mare însemnătate: la Sfântul Sinod,.în
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Adunarea Naţională Bisericească, în Colegiul Electoral Bisericesc. Prin
lucrările Duhului Sfânt Biserica întinereşte slujirile ei de multe feluri,
îşi revarsă darurile ei nenumărate.
Lucrarea de mâine, începută la această vecernie, să ne înveţe că
suntem fiii neamului nostru românesc, că nu suntem orfani şi nu suntem
lăsaţi pe pământ singuri, să ne luptăm cu greutăţi pe care le străbatem
cu toţii şi care par câteodată de netrecut.
Credinţa în Dumnezeu, rugăciunea puternică a Bisericii face ca in
noi să răsară conştiinţa că nu suntem singuri, că nu suntem nişte oameni
izolaţi pe pământ, ci suntem în dragostea Bisericii, în dragostea celorlalţi
semeni ai noştri, a fraţilor noştri români de pretutindeni. Această
conştiinţă ne încălzeşte şi atunci când, din diverse pricini, nu putem să
ne rugăm noi înşine, atunci cineva din Biserică, de multe ori aflat în alt
spaţiu geografic sau pe alt meridian, se roagă pentru noi. Rugăciunile
Bisericii, ale sfintelor mănăstiri şi ale bunilor credincioşi, care schimbă
locuinţele lor în adevărate biserici, bineplăcute Mântuitorului Iisus
Hristos prin credinţă, prin virtute, prin post, se înalţă ca tămâia în slava
cerului.
Aceasta este o zi mare şi sfântă pentru această eparhie, care desco
peră conştiinţa Bisericii noastre strămoşeşti, a Bisericii românilor de
acasă şi a celor care sunt răspândiţi departe, peste mări şi ţâri. Este o
bucurie a tuturor, ca aceea din clipa când la mănăstirea Topliţa soborul
sfânt s-a rugat şi Duhul Sfânt S-a coborât peste părintele arhimandrit
loan, care astfel a.fost învrednicit să slujească acum ca episcop al
Harghitei şi Covasnei. Toţi românii trebuie să fi tresărit, în toate colţu
rile lumii, pentru că sunt astăzi în toate părţile lumii fraţii noşţri români.
Astfel, nu suntem singuri ci suntem în Biserica lui Hristos, sub ocrotirea
Mamei noastre, a Sfintei Biserici. Pentru a împlini aceste importante
hotărâri ale Sfântului Sinod şi ale Colegiului electoral bisericesc am
venit aici şi vă mulţumim pentru întâmpinarea pe care ne-aţi făcut-o
nouă, tuturor, ierarhilor şi celor care ne-au însoţit. Aţi primit un om
întru totul asemenea dumneavoastră, aţi primit un frate, pentru că acesteveşminte şi această stare nu ne separă şi nu trebuie să ne separe de
neam, de fraţi şi de surori, de cei cu care am împărtăşit lacrimile, dure
rile şi, poate, bucuriile. Aţi primit şi pe reprezentantul şi slujitorul Bise
ricii, pe cel asupra căruia apasă mari griji pastorale, pe cel care trebuie
să răspundă la marile întrebări ale credincioşilor, ale clerului şi lumii
care ne înconjoară şi, de asemenea, pe cel care are datoria să nu uite
din rugăciunile lui nici un fiu şi nici o fiică a Bisericii noastre strămo
şeşti. Aţi primit pe reprezentantul Mântuitorului Iisus Hristos pe
pământ în calitate de frate, de împreună-rugător cu toţi credincioşii
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noştri buni şi cu inima curată, cu toţi slujitorii sfintelor altare. Vă mul
ţumesc din inimă frăţească pentru această primire şi pentru această grijă.
Poate n-am fost vrednic să fiu primit aşa cum au făcut Prea Sfinţitul
Casian şi preoţii din Episcopia Dunării de Jos. Dar, harul lui Dumnezeu,
care pe cele slabe le întăreşte, ne aşază în Biserică şi în locul în care
trebuie sa-L slujim pe Hristos şi Biserica Sa.
Vă îmbrăţişez cu toată dragostea pe fiecare dintre dumneavoastră.
In seara aceasta, premergătoare zilei în care trebuie să facem un pas nou
în istoria, in cronica vieţii bisericeşti de la Galaţi, să îndreptaţi un gând
curat către Bunul Dumnezeu şi către Maica Domnului, ca lucrarea de
mâine şi ca aşezarea P.S. Casian, noul episcop ales al Dunării de Jos,
în această ascultare a Sfântului Sinod şi a Bisericii, să fie aducătoare
de roade îmbelşugate pentru Biserică, pentru credincioşii şi slujitorii
altarului din această de Dumnezeu păzită eparhie. Ajutorul lui Dum
nezeu să fie cu noi !».
Instalarea Prea Sfinţitului Casian Crăciun în scaunul de episcop al
Dunării de Jos s-a desfăşurat, potrivit tradiţiilor îndătinate, în ziuă* de
duminică, 24 iulie 1994, în catedrala «Sf. Nicolae» din Galaţi, în cadrul
slujbei Sfintei Liturghii, săvârşită de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, împreună cu membrii Sfântului Sinod prezenţi la ceremonie.
încă de dimineaţă, mulţimea credincioşilor, câteva mii, au umplut
până la refuz catedrala şi s-au revărsat afară, în curtea sfântului lăcaş,
iar de aici, mai departe, în piaţeta din apropiere, unde au ascultat cu
evlavie slujba, de la început şi până la sfârşit, la difuzoarele anume
instalate în acest scop, în ciuda căldurii toride de vară, care a depăşit
35 de grade, după mercurul termometrului, apărându-se de arşiţa soare
lui cum au putut fiecare, cu batiste, ziare şi umbrele.
La festivitatea de instalare, care s-a desfăşurat cu o deosebită solem
nitate, alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, au participat,
dintre membrii Sfântului Sinod : II.PP.SS. Mitropoliţi Daniel al Moldovei
şi Bucovinei, Antonie al Ardealului şi Petru Păduraru, Locţiitor de
mitropolit al Basarabiei, II.PP.SS. Arhiepiscopi Lucian al Tomisului şi
Vasile al Târgoviştei, PP.SS. Episcopi Gherasim al Râmnicului, Calinic
al Argeşului, Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor şi P.S. Ioachim, arhiereuvicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor, Emilian Arădeanul, vicarul
Episcopiei Aradului. Au fost prezenţi membri ai Guvernului României,
parlamentari, reprezentanţi ai Secretariatului de Stat pentru Culte, pre
fecţii judeţelor Galaţi şi Brăila şi primarii unor oraşe şi municipii din
cele două judeţe şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale, conducători
de instituţii culturale şi unităţi administrative.
Pe lângă ierarhii Sfântului Sinod şi reprezentanţii autorităţilor
civile, centrale şi locale, au mai luat parte la cercmonie şi numeroşi
oaspeţi şi invitaţi din Bucureşti şi din alte părţi ale ţării, fie cu rosturi
oficiale, fie din dragoste şi preţuire pentru vrednicul vlădică : consilieri
de la Administraţia Patriarhală, cadre didactice de la şcolile teologice,
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delegaţi ai unor centre eparhiale din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei şi desigur, membri ai Adunării eparhiale a Episcopiei Dunării
de Jos, protopopi, preoţi, stareţi de mănăstiri, călugări şi călugăriţe, elevi
seminarişti şi reprezentanţi ai unor asociaţii creştine de tineret.
Au fost de faţă şi membri ai familiei Prea Sfinţitului Episcop Casian.
La ora 9,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi înalţii ierarhi,
înconjuraţi de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi, au început ofi
cierea Sfintei Liturghii, răspunsurile fiind date de corul catedralei, dirijat
de domnul profesor Aurel Mantaroşie, care a contribuit la caracterul
înălţător al acestui moment sărbătoresc.
După Sfânta Liturghie, potrivit rânduielii, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi soborul ierarhilor, împreună cu preoţii şi daiconii
slujitori, au ieşit pe solee, iar P.C. Pr. Constantin Pârvu,'consilier patriar
hal, a citit, din încredinţarea Prea Fericirii Sale, următoarea' Gramată
patriarhală şi sinodală de instalare :
•

?

*!
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f TEOCTIST

Din mila lui Dumnezeu Patriarh al României
şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei
«Prea iubitului cler şi tuturor dreptcredincioşilor creş
tini din de Dumnezeu păzită Episcopie a Dunării de Jos şi
tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei mitropolitane' şi
patriarhiceşti Gramate, har şi pace de la Dumnezeu, Părin
tele nostru cel din ceruri, iar de la Noi, binecuvântare arhipăstorească.
Se cuvine să facem cunoscut tuturor, că Domnul şi Mân
tuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat in Sfânta Sa Biserică
dregătorii şi vrednicii deosebite şi, prin trimiterea din ce
ruri, în chipul limbilor de foc a Prea Sfântului şi de viaţă
făcătorului Duh, peste Sfinţii săi Ucenici şi Apostoli, i-a
întărit pe aceştia intru propovăduirea cuvântului Evanghe
liei Sale, iar prin punerea mâinilor, intr-o neîntreruptă suc
cesiune de la Sfinţii Apostoli şi până astăzi, pe toţi slujitorii
Bisericii îi face vrednici de a fi părtaşi darurilor sale de
multe feluri, în treptele rânduite ca diaconi, preoţi şi
arhierei.
Ca smerit slujitor al lui Hristos in vrednicia de Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române şi Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei, cunoscând că scaunul de episcop al Episcopiei
Dunării de Jos, cu jurisdicţia canonică asupra judeţelor
Galaţi şi Brăila, a rămas vacant prin trecerea la cele veş
nice a titularului acestuia, Î.P.S. Arhiepiscop Antim, şi
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călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa această episcopie
lipsită de canonicul ei arhipăstor, pe temeiul articolelor 30,
litera «g» şi 130 din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române, am convocat cu adresa
nr. 3832 din 17 iunie 1994, Colegiul electoral bisericesc,
pentru alegerea episcopului titular al Episcopiei Dunării de
Jos, în ziua de marţi 12 iulie 1994, ora 17, în sala sinodală
â reşedinţei patriarhale din Bucureşti.
Acest Colegiu, după săvârşirea cuvenitei slujbe reli
gioase în catedrala Sfintei Patriarhii a ales prin vot secret
în scaunul vacant de ierarh eparhiot, pe Prea Sfinţitul
Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, care s-a arătat vrednic
de această chemare prin alegerea şi îmbrăţişarea cinului
monahal la vatra de trăire duhovnicească a mănăstirii
Ciolanu — jud. Buzău, prin mărturisirea şi trăirea credin
ţei noastre strămoşeşti, prin pregătirea teologică dobândită
in Seminarul teologic din Buzău şi Institutul teologic uni
versitar din Bucureşti, prin studii de doctorat şi cercetare
liturgică în ţară şi peste hotare la Facultatea de teologie
catolică a Universităţii din Strasbourg — Franţa, unde a
dobândit titlul de «doctor în teologie», pe care l-a echivalat
apoi la Institutul teologic universitar din Bucureşti, prin
vocaţia sa pentru slujirea sfântului altar în ţară şi în mij
locul românilor ortodocşi din afară, prin statornicia cu care
a slujit Biserica Sn funcţiile care i s-au rânduit ca profesor
la Seminarul teologic din Buzău, ca duhovnic al Institutului
teologic Universitar din Sibiu, ca inspector patriarhal de
învăţământ în| cadrul Cancelariei Sfântului Sinod, timp în
care a fost şi preot slujitor la mănăstirea Antim din Ca
pitală, iar din anul 1990 prin slujirea în treapta arhieriei,
pe tărâm misionar, pastoral, cultural, social, caritativ şi ad
ministrativ, ca arhiereu-vicar la Episcopia Dunării de Jos,
prin competenţa şi devotamentul cu care a reprezentat Pa
triarhia Română ca trimis la diferite întruniri, simpozioane
şi conferinţe ecumenice, dând, întru toate, dovadă de aleasă
pregătire teologică şi de bun chivernisitor al treburilor ad
ministrative încredinţate, arătând întotdeauna ascultare faţă
de Sfântul Sinod şi de rânduielile canonice ale Sfintei noas
tre Biserici.
Sfântul Sinod, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. «e»,
art. 130 şi art. 131 din Statutul pentru organizarea şi func-
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ţionarea Bisericii Ortodoxe Române, procedând, în ziua de
14 iulie 1994 la examinarea şi cercetarea canonică a ale
gerii noului episcop, făcută de Colegiul electoral bisericesc
in ziua de 12 iulie 1994, a constatat că alegerea P. S. Episcop
Casian (Costică) Crăciun pentru scaunul vacant de episcop
al Episcopiei Dunării de Jos, s-a săvârşit cu păzirea norme
lor canonice şi legale.
*
In urma mijlocirii Sfântului Sinod şi a Secretariatului
de Stat pentru Culte, P. S. Episcop Casian Crăciun a fost
recunoscut în funcţia de episcop al Episcopiei Dunării de
Jos prin Decretul nr. 149 din 19 iulie 1994.
Astăzi, 24 iulie 1994, în catedrala episcopală din mu
nicipiul Galaţi, cu hramul «Sfântul Ierarh Nicolae», după
rânduielile bisericeşti, Noi, T e o c t i s t , Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, şi Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
înmânăm Prea Sfinţitului Episcop Casian cârja arhipăstorească şi il aşezămJîn scaunul de episcop al Episcopiei
Dunării de Jos.
Pe temeiul celor arătate mai sus, al sfintelor canoane
şi al prevederilor cuprinse în art. 131 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe =Române,
Noi, T e o c t i s t . Patriarhul Bisericii 'Ortodoxe Române şi
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,'facem cunoscut tuturor
această G r a m a t ă mitropolitană şi dăm alesului episcop,
Prea Sfinţiei Sale Casian Crăciun, împuternicirea canonică
de arhipăstorire ca episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii
a Dunării de Jos, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi
şi vor ţine şi în viitor de această eparhie, drept mărturie
că Prea Sfinţia Sa, dobândind jurisdicţia de episcop, are
darul şi puterea de a aşeza după rânduielile Sfintei noastre
Biserici dreptmăritoare de Răsărit şi după Legile Ţării:
citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, preoţi şi protopopi la toate
bisericile din Episcopia Prea Sfinţiei Sale, stareţi şi stareţe,
egumeni şi egumene la mânăstiri şi schituri, şi de a îndeplini
toate câte 1 se cuvin ca ierarh spre zidirea duhovnicească
a turmei sale duhovniceşti.
Din partea Prea Sfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascul
tare către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pre
cum şi lucrare neobosită pastorală şi misionară, jertfelnicie
în slujirea caritativă şi socială, grijă pentru promovarea în
văţământului religios, înţelepciune şi dragoste faţă de drept-
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credincioşii creştini şi părintească îndrumare a tineretului
ortodox, făcându-se călăuză întru păstrarea neştirbită a
dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune.
Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc,
precum şi tuturor deptcredincioşilor din de Dumnezeu pă
zită Episcopie a Dunării de Jos, le recomandăm cu căldură
şi dragoste pe Prea Sfinţia Sa Episcopul Casian Crăciun,
drept chiriarh iubit al lor, povăţuindu-i să-l cinstească, plecându-i-se cu toată voia şi arătându-i în toate împrejurările
supunere şi ascultare întru împlinirea îndatoririlor lor de
buni fii ai Bisericii şi ai Ţării noastre.
Cunoscând însufleţirea cu care slujitorii şi credincioşii
din ţinutul Brăilei şi Galaţilor au întâmpinat întotdeauna
cuvântul ierarhilor, îi îndemnăm pe toţi cu părintească dra
goste ca, sub cârmuirea noului arhlpăstor, să păstreze uni
tatea dreptei noastre credinţe, vieţuind în pace şi bună în
ţelegere ca fii adevăraţi ce cred cu statornicie «întru una,
sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică».
Şi astfel, cu un cuget şi o inimă, să preamărim pe Tatăl,
pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi
nedespărţită.
Dată în reşedinţa noastră patriarhală din Bucureşti, la
22 iulie, anul mântuirii una mie nouă sute nouăzeci şi patru».
f TEOGTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
ŞI MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
In continuare, s-a dat citire Decretului Preşedintelui României de
recunoaştere a Prea Sfinţitului Casian Crăciun în funcţia de episcop
al Dunării de Jos.
După citirea Gramatei de instalare şi a Decretului de recunoaştere,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a înmânat Prea Sfinţitului
Casian cârja episcopală şi însemnele arhiereşti (engolpionul şi o cruce
din metal preţios), pronunţând tradiţionalul «Vrednic este !», repetat de
trei ori de mulţimea credincioşilor, însufleţiţi de solemnitatea mo
mentului.
Prea Sfinţitul Episcop Casian 'a fost apoi condus în scaunul arhi
eresc. A urmat cea dintâi binecuvântare dată credincioşilor în calitate
de chiriarh al locului şi primul imn arhieresc cântat de corul catedralei
pentru noul investit episcop al Dunării de Jos.
Apoi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat Prea Sfin
ţitului Episcop Casian, clerului şi credincioşilor Episcopiei Dunării de
jos şi întregii asistenţe, următoarea cuvântare : 1
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«înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
' Mântuitorul Iisus Hristos In Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune :
«Eu sunt pastorid cel bun. Păstorul cel Imn îşi pune sufletul pentru oile
sale» (Ioan 10,11). în acest cuvânt vedem chipul şi chemarea sfârttă a
noului episcop, Prea Sfinţia Sa Casian, aşezat acum în acest jilţ istoric şi
binecuvântat al Episcopiei Dunării de Jos.
încercând a cuprinde misiunea unui episcop în vremea noastră, ca
de altfel aceeaşi în curgerea celor aproape 2.000 de ani, cu ajutorul
Duhului Sfânt, vom desprinde din cuvântul Mântuitorului Hristos subti
litatea şi bogăţia îndatoririlor, frumuseţea şi trezvia celui învrednicit a
fi păstor de suflete. Şi în alte împrejurări din viaţa Sa pământească,
Iisus Se dă pe Sine pildă de urmat întru toate. Cei rânduiţi de Biserică
sunt meniţi, aşa cum aţi auzit din documentele citite aici, a găsi în
Mântuitorul Iisus Hristos pildă de călăuzire, pildă de păstor.
Ne aflăm aici, în această catedrală a Episcopiei Dunării dc Jos,
ierarhi din Ţara Românească, ţară de cuget şi de inimă a fiecărui român,
împreună cu ierarhul credincioşilor ortodocşi români din Basarabia
— Î.P.S. Petru, împreună cu Transilvania aducătoare de datini, de sta
tornicie în credinţă, împreună cu Moldova lui Ştefan cel Mare, cu neclin
tita sa luptă împotriva necredincioşilor, cu strădania sa de a zidi biserici,
chiar şi atunci când biruiau vrăjmaşii.
Această sfinţită adunare a noastră, a arhiereilor, a dumneavoastră,
a credincioşilor, care şi dincolo de accastă catedrală ascultă cu evlavie,
cu înfiorare şi cu multă nădejde cele ce se petrec la acest lăcaş, trăieşte
sub umbrirea Duhului Sfânt acest moment rânduit de Dumnezeu, hărăzit
de El, pentru credincioşi, pentru clerul şi pentru toţi cei ce au la inima
lor curată comoara de credinţă a tradiţiei noastre strămoşeşti, a învă
ţăturii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Biserica noastră nu se reazemă nici pe înţelepciunea omenească şi
nu se sprijină nici pe puterea omenească, foarte trecătoare, sau pe stăpâ
nirile atât de schimbătoare. Nu se reazemă nici pe ştiinţă sau pe tehnică,
ci ea se reazemă pe jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe reve
laţia cea dumnezeiască. Biserica se reazemă pe Moaştele Sfinţilor Mar
tiri, pe scrierile Sfinţilor ' Părinţi, pe faptele, pe rânduielile Sfinţilor
xApostoli. Suntem, de aceea, o verigă strălucitoare din colierul învăţăturii
Mântuitorului Hristos, a creştinătăţii din această parte a lumii, o Biserică
atât de căutată, în zilele noastre, şi de Răsărit şi de Apus. Aceste bine
cuvântate punţi ale izvoarelor Dunării venite din inima Europei — din
munţii Pădurea Neagră, unde îşi are obârşia — sunt izvor de vi,aţă care
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adapă de la începuturile existenţei omeneşti această fâşie de pământ,
această parte de lume cunoscută din vechime şi menţionată de Strabo.
Dunărea simbolizează, parcă, o astfel de căutare spre adâncul cel necu
prins al înţelepciunii dumnezeieşti.
Nu-i întâmplător că suntem iubiţi sau duşmăniţi de unii sau de alţii,
din Europa de răsărit sau de apus, din nord sau din sud. Şi strămoşii
noştri de pe aceste plaiuri bătrâne — stăpânite de către Mircea cel
Bătrân şi de atâţia alţi voievozi de la această poartă a Moldovei, de la
Galaţi, poartă pe unde au intrat şi pe unde s-au strecurat şi cărturari
mari, şi ştiinţă şi lumină, dar şi vrăjmaşi şi cotropitori — au cunoscut
fie prietenia, fie vrăjmăşia străinilor. De aceea, nu-i întâmplător că poeţi
din Roma veche, precum Ovidiu, poposeau la noi, ca exilaţi. Şi tot aici,
Sfântul Apostol Andrei venea din sud să propovăduiască cuvântul
Mântuitorului, acum două mii de ani. Urmele lor încântă şi azi şi revarsă
curaj şi statornicie.
Nu-i întâmplător că şi azi acest colţişor de pământ este căutat, mai
ales pentru comorile sufleteşti ale celor care au împodobit acest pământ,
aceia care şi-au înscris viaţa lor în cartea de aur a Bisericii Române,
martirii dobrogeni, începând cu Sfântul Apostol Andrei, şi nenumăraţii
sfinţi ai acestor locuri. Altarele lor, care ne cheamă şi astăzi, ne trans
mit mesajul dăinuirii noastre, al începutului nostru, mesajul scrierilor
patristice din mănăstirile dobrogene, fondate de acei călugări sciţi, men
ţionaţi de istorici ca fiind foarte înţelepţi, mari ecumenişti şi cunoscă
tori ai evenimentelor vremii lor. Asceţii dobrogeni duceau de aici, din
Dobrogea, evlavia, credinţa cea adevărată cu experienţa creştină con
semnată în scrierile Sfinţilor Părinţi din deşertul Egiptului şi al Palesti
nei, până la Roma şi Marsilia. Aşa este cunoscut Sfântul Ioan Casian, stră
moşul nostru în credinţă, în viaţa creştină, hirotonit de Sfântul Ioan Gură
de Aur al cărui ucenic era în viaţa filocalică. A crescut şi s-a dezvoltat
cărturăreşte In această zonă dintre Dunăre şi mare, nu departe de unde
ne aflăm noi. Şi depanând firul acesta, al istoriei înaintaşilor noştri —
întregit cu această clipă istorică de viaţă bisericească, ce se înmănun
chează cu istoria dinaintea voastră şi care se deschide acum spre căi noi,
mai departe, prin cuvântul, râvna apostolică a clerului, a bunilor cre
dincioşi, prin tinereţea episcopului pe care şi l-au ales cu atâta dragoste,
cu atâta entuziasm, desprindem din toate acestea viaţa dinamică a Bise
ricii Ortodoxe Române şi roadele ei binefăcătoare.
în istoria noastră atât de zbuciumată, nu am trăit de multe ori ase
menea clipe, când înţelegem mai profund ca oricând că, între oameni
dăinuie numai legătura sufletească, numai legătura care e întemeiată pe
credinţă, pe iubirea care se revarsă din iubirea Prea Sfintei Treimi, din
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iubirea dumnezeiască. Fără această iubire noi n-am fi nimic, nici în Bise
rică, nici în viaţa de toate zilele. «Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
— ne spune Mântuitorul Hristos ■
— incât pe Fiul Său, pe Iisus Hristos,
L-a dat» jertfă ca să mântuiască lumea (loan 3, 16). Continuând firul
acestei idei, Sfântul Evanghelist loan dă o definiţie lui Dumnezeu pe care
nimeni n-a putut s-o dea vreodată, atunci când scrie câ : «Dumnezeu
este iubire» (I loan 4, 16).
Dacă priveşti totul prin lumina aceasta a iubirii, dacă priveşti cu
iubire şi pe cel apropiat şi pe duşman şi tot ce ne înconjoară, altfel va
apare semenul şi lumea, altfel apare omul de lângă noi, din care iradiază
iubirea dumnezeiască. Omul are putere adevărată doar când este stă
pânit de această iubire dumnezeiască. Dumnezeu este iubire şi acest
adevăr a inspirat întreaga lucrare a P.S. Episcop Casian, făcând să fie ales
în acest scaun vlădicesc.
Este o mare răspundere, o mare lucrare bisericească şi nu putem să
nu ne gândim la Mântuitorul Hristos, pe care-L avem ca model de păstor.
<Eu .sunt păstorul cel bun», spune Mântuitorul. Păstorul, ca să fie bun,
trebuie să fie o inimă cu cei pe care-i călăuzeşte, trebuie să-şi dea
sufletul pentru turmă, pentru apărarea ei. A-şi da sufletul, a-şi da viaţa,
este. cea mai cutremurătoare făgăduinţă pe care noi, arhiereii, o facem in
faţa Sfântului Altar, înainte de a primi Taina hirotoniei.
Sfinţii Părinţi, care ne-au lăsat această învăţătură, ne spun că păsto
rirea credincioşilor este o îndatorire zilnică, o preocupare permanentă,
un sacrificiu neîncetat. Noi avem în Biserică un singur Păstor şi aceasta
pentru că, mai întâi, avem o singură Biserică. Mărturisim această învă
ţătură : «Un Dumnezeu închinat în trei feţe : Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh».
Pentru-aceasta, îndatorirea noastră de căpetenie, a arhiereilor, a preoţilor
şi a călugărilor este de a păstra această unitate în diversitate, prin cre
dinţa cea una a Bisericii noastre şi prin darurile de multe feluri date de
Dumnezeu fiecăruia.
j
>
Misiunea noastră este de a păstra unitatea de credinţă, cu jertfa
vieţii noastre, având ajutor în Mântuitorul Iisus Hristos, în învăţătura
Sfinţilor Apostoli, în rânduielile Părinţilor, ale Sinoadelor ecumenice,
căci misiunea păstorului este ca pe toţi să-i dobândească, cu sacrificiu,
ca şi Sfântul Apostol Pavel. El ne-a învăţat că păstorul nenăimit se face
«tuturor toate», ca să dobândească pe toţi pentru împărăţia lui Dum
nezeu.
'
Este totdeauna actuală datoria noastră de a păstra unitatea de cre
dinţă, mai ales că acum răsar şi se scurg şi către noi — din Europa şi
de pretutindeni — învăţături străine de cea a Mântuitorului Iisus Hristos.
Ele siint aduse de lupi îmbrăcaţi în pîei de oaie — după cuvântul Scrip
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turii, învăţând tot felul de născociri, de neadevăruri, etalând fel de fel
de «daruri», de harisme». Este foarte îngrijorătoare această împânzire a
răului, a dezbinării în credinţă. Dezbinarea este întotdeauna opera sata
nei. Un om sau o comunitate care iese din sobornicitatea Bisericii se
identifică cu satana. Pentru că Păstorul, Unicul Păstor al nostru ne cere
să fim cu El, să fim în turma Lui, să fim în Biserica Lui. Biserica nu este
şi nu poate fi a vreunui slujitor, a vreunui pretins filosof, pretins cunos
cător, pretins făcător de minuni şi vindecător. Nu poate fi acolo Hristos.
Nu poate fi acolo Biserica. Biserica este acolo unde a întemeiat-o Mân
tuitorul Hristos cu apostolii, cu martirii, cu sfinţii.
Neamul nostru a adus în faţa Dreptului Judecător ofranda jertfei
martirilor şi eroilor, nu doar a celor pe care îi cunoaştem noi şi pe care
Biserica a putut să-i treacă în calendar, în rândul sfinţilor, ci şi a multora
necunoscuţi. Puţine popoare din Europa şi din alte părţi vor putea să
intre în această ctitorie. Vor putea ele să aducă în faţa Sfintei Treimi, a
lui Dumnezeu, jertfe aşa cum a adus neamul nostru ? Sunt sfinţi pe care
nu-i cunoaştem. Sunt martiri !cei care au rămas în Siberia, cei care au
murit în închisori pentru credinţa strămoşească, cei care au căzut în
atâtea bătălii. Europa e plină de' eroi români necunoscuţi, încă, până
astăzi. Cimitirele, cu candelele lor, stau ca nişte candelabre veşnic
aprinse pe cerul Europei, eroii români niciodată n-au separat vitejia de
credinţa în Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel aşază de multe ori pe
ostaşi în ordinea credinţei. Un creştin trebuie să aibă acelaşi curaj,
hotărâre, putere şi credinţă câ va birui vrăjmaşii.
5. Prea Sfinţia Voastră, Sfântul Sinod cunoaşte râvna, posibilităţile
intelectuale şi năzuinţele P.S. Voastre de a sluji Biserica şi neamul
nostru. Cunoaşte, de asemenea, şi dorinţele credincioşilor şi clerului de
a vă avea Păstorul lor duhovnicesc. Pe lângă acestea, se cunosc şi unele
tendinţe de marginalizare a sfintelor canoane şi de nesocotire a discipli
nei bisericeşti, fie la mănăstiri, fie la parohii. Veţi avea foarte mult de
lucru pentru a ajuta ca viaţa bisericească să se desfăşoare pe făgaşul
Ortodoxiei româneşti.
Am venit aici nu numai să vă transmitem sfintele îndatoriri ce vâ
vor călăuzi în arhipăstorirea P.S. Voastre, însumate în gramata mitropo
litană, ci să vă şi încurajăm şi să vâ asigurăm că vă vom fi necontenit
alături ; să vă încredinţăm câ Păstorul cel Mare care a străbătut cerurile,
Mântuitorul Iisus Hristos, vâ va însoţi întotdeauna, va fi alături şi
împreună cu P.S. Voastră şi cu credincioşii păstoriţi, cum i-a însoţit pe
Luca şi pe Cleopa spre Emausul descoperirilor celor mai presus de fire.
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:Aţi avut darul de la Dumnezeu să pâtrundeţi în sufletele lor, să
agonisiţi dragostea acestor preoţi şi credincioşi din stânga Dunării, ţinu
tul Galaţi şi cel al Brăilei. Sunt bine cunoscuţi fiii acestor locuri prin
credinţa şi stăruinţa lor, prin jertfa pe care sunt în stare sa o facă pen
tru Biserică. Să-i adunaţi pe toţi în iubirea P.S. Voastre, spre a-i face
slava Bisericii din această eparhie. Fiţi pentru toţi păstorul cel bun,
păstorul ales de Hristos în Biserica lui Hristos. Fiţi apropiat de ei, căci
cu prietenia, cu încrederea, cu căldura sufletească îi veţi dobândi pe toţi.
Acest toiag păstoresc pe care vi l-am încredinţat acum, să-l folosiţi
ca reazem pentru binecuvântare, să vă fie aducător de pace, de linişte ;
să străpungă şi stânca inimilor îndoielnice sau împietrite de unde să
ţâşnească apa iubirii şi iertării. Cu acest toiag să aduceţi j_e cei zăbavnici
sau abătuţi de la calea cea dreaptă la calea îndreptării, la calea către
desăvârşire liturgică, misionară şi gopsodărească. Cu dragoste, cu înţe
lepciune, să-i. aduceţi pe toţi Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că în
afară de Biserică nu poate fi unitate şi nici mântuire.
Rog pe Bunul Dumnezeu să reverse harul Său peste această adu
nare, peste P.S. Voastră, să vă dăruiască o păstorire binecuvântată în
Sfânta noastră Biserică».
'
In continuare, s-au citit scrisorile de felicitare din partea Preşedin
telui României şi Primului Ministru al Guvernului şi alte mesaje de
fclicitare.
Primul om care l-a felicitat pe noul episcop al Dunării de Jos a fost
o femeie între două vârste, îmbrăcată simplu, al cărui chip ars de soarele
verii arată pe truditorul obişnuit cu munca câmpului. Prea Sfinţitul
Casian a sărutat-o şi a spus Prea Fericirii Sale : «Este mama mea,
Părinte Patriarh !».
Cu vădită emoţie, din scaunul arhieresc. Prea Sfinţitul Episcop
Casian Crăciun al Dunării de Jos s-a adresat celor prezenţi, spunând :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Domnilor reprezentanţi ai Guvernului României,
Onorate autorităţi locale,
Prea iubiţi părinţi şi împreună slujitori,
Iubiţi credincioşi,
«Primesc cu multă smerenie, cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi
dragoste slujirea de episcop al Dunării de Jos, la care mă cheamă
Intâistătătorul Bisericii noastre Ortodoxe Române şi Mitropolitul locu
lui, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de înalt Prea
Sfinţiţii Părinţi, membri ai Sfântului Sinod.
Trăiesc autentic momentul, dincolo de slăbiciunea fiinţei mele ome
neşti şi chem ajutorul lui Dumnezeu, care «pe cele cu lipsă le împli
neşte» şi mă sprijin pe toiagul apostolesc încredinţat nu numai mie, ci
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şi tuturor celor ce slujesc şi ascultă cuvântul Mântuitorului Iisus Hris
tos. Mai precis, Sfântul Apostol Pavel aşază pe umerii şi mai ales în
dragostea smerită şi jertfelnică a episcopului, responsabilitatea şi ga
ranţia păstrării dreptei credinţe, a unităţii ei, prin succesiunea apos
tolică. De aceea, «Duhul Sfânt v-a rânduit pe voi episcopi ca să păstoriţi
turma lui Hristos», zice Apostolul.
Prea Fericirea Voastră,
In slujirea smerită de păstor al Eparhiei Dunării de Jos, mai întâi,
îl rog pe Mântuitorul să mă ajute să înţeleg mesajul cuvântului Lui,
din care să aleg, îndeosebi astăzi, pe cel predat apostolilor, în timp ce
ei încercaseră o noapte întreagă să pescuiască şi trişti, părăsiţi şi fără
vânat au fost cercetaţi de Domnul, care a potolit valurile şi mai ales
teama din inimile lor. Atunci, le-a dăruit deodată cu cuvântul : «arun
caţi mreaja mai la adânc» şi puterea de a stărui, cu timp şi fără timp,
în lucrarea apostolică. Le-a cerut, cu alte cuvinte, să nu fie superficiali
în apostolat, ci să stăruiască, să lase mreaja mai la adânc, în sufletele
celor ce-L caută pe Dumnezeu. Ei L-au ascultat pe Domnul şi au lăsat
mreaja la adânc şi au prins atâta peşte încât nu reuşeau să-l scoată la
suprafaţă.
In această pescuire minunată vedem puterea harului divin atunci
când ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. El ne^a arătat puterea cu
vântului Său şi nevoia de a ne împrumuta braţul său in lucrarea noas
tră, precum odinioară apostolilor, pentru prinderea peştilor. Iată de ce
primim cuvântul lui Hristos, atât pentru cunoaştere, dar mai ales pentru
împlinirea sa în viaţa noastră şi a semenilor noştri, căci «nu cei ce-Mi
zic Doamne, Doamne vor intra în împărăţia cerurilor, ci cei ce fac voia
Tatălui Meu» (Matei 7, 21). .x.
Zic şi eu cu 'multă smerenie : «Iată, Dumnezeule, vin să împlinesc
voia Ta» (Evrei 10, 9). Tu, Doamne, ştii mai bine decât noi oamenii că
la tinereţea mea nu doresc mărire, ci mai curând înţeleg prin smerenie,
crucea şi sarcina grea a răspunderii care apasă pe umerii mei. De aceea,
Doamne, ajută-mi mie, arhiereul Tău, să nu uit niciodată mila Ta şi
cuvântul Tău, rostit prin Sf Apostol Pavel : «Ţine aprins darul». Nimeni
să nu dispreţuiască tinereţile • tale, ci te fă pildă «credincioşilor cu cu
vântul, cu învăţătura şi cu purtarea» (I Tim. 4, 12).
Aflându-ne în catedrala episcopală, mă îndeamnă şi chemarea ocro
titorului ei, Sf. Ierarh Nicolae : «Îndreptător credinţei şi chip blân
deţilor, ajutător al înfrânării te-a arătat pe tine adevărul lucrărilor.
Pentru aceasta ai câştigat, cu smerenia, cele înalte, cu sărăcia, cele bo
gate, părinte Ierarh Nicolae».
Darul Sf. Nicolae se întâlneşte acum în sufletul meu şi cu cuvântul
Sf. Apostol Andrei.i ocrotitorul neamului şi al oraşului Galaţi. Cel întâi
chemat la slujire de Mântuitorul a fost trimis de Duhul Sfânt şi de
Soborul Apostolilor la străbunii noştri şi de atunci ne cheamă, până
azi, la Galaţi, cu puterea crucii sale, a Sf. Andrei, ca o atenţionare
pentru a nu ne depărta de Dumnezeu.
*
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Prezenţa ierarhilor Sfântului Sinod în frunte cu Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh la instalarea episcopului Dunării de Jos este o binecuvân
tare, dar şi o încurajare pentru continuarea lucrării mele de acum îna
inte, având mereu în faţă pilda înaintaşilor, care n-au neglijat în grija
lor de păstorire a credincioşilor răspunderea pentru păstrarea unităţii
neamului prin Biserică.
Nu voi uita nicicând că oraşul Galaţi este simbolul păstrării liber
tăţii, prin credinţa ortodoxă, de-a lungul veacurilor, chiar şi atunci
când, la «doi paşi», peste Dunăre, lângă mănăstirea fortificată «Precista»,
se instaurase stăpânirea vremelnică otomană. Dar sufletele bunilor
noştri creştini, fie din Dobrogea, fie de la Brăila, transformată şi ea în
raia, n-au schimbat credinţa, rezistând oricăror tentaţii lumeşti şi ame
ninţărilor de tot felul.
După ce s-a retras administraţia vremelnică otomană, crucea şi-a
luat locul ei' firesc şi rămâne pe mai departe semnul statorniciei în
credinţă şi ajutorul nostru de la Dumnezeu.
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Cuvintele care s-au rostit astăzi în catedrală amintesc fără să vrem
de cele spuse acum 130 de ani, la Ismail. Acolo şi atunci, în numele lui
Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite, se anunţa
înfiinţarea unei eparhii ortodoxe, cu denumirea Episcopia Dunării de
Jos şi «jurisdicţie asupra judeţelor Ismail, Bolgrad, Covurlui şi Brăila
şi reşedinţa la Ismail». Şi se mai adăuga : «Două judeţe basarabene, un
judeţ moldovean şi un judeţ muntean, pentru ca unirea inimilor şi simţămintelor româneşti ale papulaţiunilor din aceste judeţe să cimenteze
şi să încătuşeze unirea lor religioasă, culturală şi naţională».
In această catedrală istorică, unde am primit astăzi toiagul vlădicesc, nu pot să nu amintesc şi de episcopul Nifon Niculescu, care a sfin
ţit această măreaţă biserică în vara anului 1917, la împlinirea a 1900
de ani de la venirea coloniştilor romani In Dacia şi a 40 de ani de la
revenirea pe veci a Dobrogei la trupul etern al României. Atunci, în
1917, când pe câmpul de bătălie generalul Ieremia Grigorescu, procla
mase : «Pe aici nu se trece !», s-a deschis, prin voia lui Dumnezeu şi
jertfa eroică a soldaţilor români, cărarea spre deplina independenţă şi
unitate naţională.
La slujirea idealului credinţei străbune şi al unităţii neamului, toţi
episcopii Dunării de Jos şi-au adus obolul lor, împreună cu slujitorii
altarelor şi dreptmăritorii creştini.
De aceea, astăzi, ca şi atunci, ne stă înainte aceeaşi chemare şi
cerem Domnului să ne ajute să împlinim nu după făgăduinţă, ci prin
faptă şi pildă slujirea la care am fost chemat.
în Eparhia Dunării de Jos, credincioşii şi în special tineretul, îm
preună cu preoţii, sunt străjeri la paza poruncilor lui Dumnezeu de slu
jire şi de neîncetată înnoire a vieţii prin harul Sfintelor Taine şi prin
ajutorarea filantropică, socială a celor în suferinţă şi în nevoi.
Hristos Domnul şi-a reluat slujirea, prin misionarii preoţi şi mireni,
în şcoală, în spitale, în penitenciare, în azile şi în casele celor părăsiţi.
B.O.R. — 17
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La toate acestea, episcopul trebuie să fie întâiul în lucrare şi ultimul
la răsplată.
Atunci când slăbiciunea firească sau oboseala îl vor copleşi, se va
sprijini cu încredere pe toiagul încredinţat, care trebuie să stea drept
In mâna sa. Se vor sprijini pe dânsul şi slujitorii chemaţi la aceeaşi sim
fonică lucrare, consilierii eparhiali, protoiereii, toţi preoţii de la parohii
şi nu în ultimul rând, creştinii de la Dunărea de Jos. Toţi aşteaptă de
la cel pe care l-aţi aşezat astăzi în scaunul arhieresc al Eparhiei D u 
nării de Jos jertfelnicie şi răspundere în duhul dreptăţii şi al adevărului.
înscăunarea episcopului Dunării de Jos aş dori să fie semnul şi
puterea smerită a binecuvântării lui Dumnezeu, care să ne facă pe toţi
mai buni, mai autentici în faţa înfricoşătoarei chemări, cu mult mai
mare ca a îngerilor Lui din ceruri.
Voi căuta, pe cât Dumnezeu va voi să mă ajute, să se împlinească
mai întâi în lucrarea mea chipul păstorului care, după modelul unic al
Păstorului cel Bun, îşi pune sufletul pentru oile sale şi caută oaia rătă
cită şi-o readuce în staul.
încredinţându-mă smerit rugăciunilor părinţilor mei duhovniceşti
din Sfântul Sinod, în frunte cu Prea Fericirea Voastră, vă rog să-mi
îngăduiţi a mă adresa iubitorilor de Dumnezeu preoţi şi tuturor credin
cioşilor acestei eparhii, care aşteaptă mesajul noului lor păstor. Mesajul
este : fidelitatea totală faţă de Învăţătura Sfintei noastre Biserici Orto
doxe, în care se cuprinde şi credincioşia faţă de istoria şi viaţa poporu
lui român.
Chemându-vă la împreună-slujire, aş dori să închei cu o parte din
mesajele pe care aţi binevoit a mi le adresa la acest înălţător moment
din viaţa noastră creştină, în care am găsit şi răspunsul dragostei păs
toriţilor faţă de păstorul lor.
Mi-aţi cerut să urmez, «in slujirea Sfântului Altar, modelul Ar
hiereului veşnic Iisus Hristos» ; să «îndeplinesc cu duhovnicească în
ţelepciune misiunea cu care a crezut de cuviinţă să mă învestească
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române» ; să vă împlinesc rugă
mintea «de slujire a episcopiei foarte mulţi ani», ca «aura înfăptuirilor
istorice să se reverse strălucitor peste al eparhiei viitor» ; să păstrez
«unitatea credinţei în legătura păcii».
Aşa voi face, cu ajutorul lui Dumnezeu şi toate se vor împlini dacă
veţi veni cu aceeaşi credinţă şi jertfelnicie să slujim împreună, spre
slava lui Dumnezeu şi mântuirea tuturor».
La ieşirea din catedrală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a binecuvântat mulţimea credincioşilor, care au aşteptat afară, mai
bine de trei ceasuri, clipa în care îl vor saluta pe Intâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române şi pe noul lor păstor duhovnicesc şi i-a încredinţat
de bucuria pe care Sfântul Sinod o împărtăşeşte pentru aşezarea Prea
Sfinţitului Casian în vrednicia dc episcop la Dunărea de Jos.
La rândul său, Prea Sfinţitul Episcop Casian, asupra căruia s-a
abătut o. ploaie de flori, a mulţumit credincioşilor pentru dragostea lor
de a fi prezenţi în număr aşa de mare la ceremonia instalării Prea
Vi
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Sfinţiei Sale în scaunul episcopal, spunând : «Pe lângă bucuria care
mă stăpâneşte atunci când vă văd, înţeleg cât de mare este responsabili
tatea la care astăzi am fost chemat. De aceea, mulţumindu-vă cu re
cunoştinţă, zic şi eu cu Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul, canonizat
recent de Sfântul Sinod : «Sufletele voastre atârnă de grumazul meu».
Ajutaţi-mă, aşadar, cu rugăciunile dumneavoastră şi sprijiniţi-mă sin
cer în lucrarea la care Hristos Domnul mă cheamă, spre slava lui Dum 
nezeu şi întărirea unităţii Bisericii şi a neamului nostru».
După aceste cuvinte adresate mulţimii, Prea Ferictiul Părinte Pa
triarh Teoctist, Prea Sfinţitul Episcop Casian şi ierarhii Sfântului Sinod
au coborât printre oameni, dornici să-i vadă mai de aproape, să le vor
bească, să-i atingă, cu care au discutat îndelung, apoi s-au îndreptat
spre reşedinţa episcopală.
Festivităţile instalării s-au prelungit la agapa oferită de Centrul
eparhial la restaurantul «Modern» din Galaţi în onoarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, a Prea Sfinţitului Casian, noul episcop al
Dunării de Jos, a ierarhilor Sfântului Sinod şi a celorlalţi oaspeţi şi
invitaţi.
Maja comună a fost însoţită de cuvântări şi toasturi, care au ex
primat bucuria, speranţele şi încrederea tuturor în lucrarea noului
ierarh.
Şirul cuvântărilor a iost deschis de ÎPS Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei, care şi-a exprimat bucuria că la Dunărea de Jos
credinţa este trăită puternic, iar tineretul sprijină activitatea Bisericii,
aceasta fiind o speranţă şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru ţara
noastră. Reierindu-se apoi la noul episcop al Dunării de Jos, despre
care spune că «l-am cunoscut in anii de ucenicie comună la mănăstirea
Antim din Bucureşti», ÎPS Mitropolit Daniel a subliniat că acolo, în
anii 1988— 1990, chiar în perioada de agonie a puterii comuniste, «am
învăţat de la popor, din smerenia credincioşilor, că adevărata pocăinţă
este izvor de speranţă şi de bucurie». La mănăstirea Antim, a mai spus
înalt Prea Sfinţia Sa, «am învăţat cât de puternică este credinţa poporu
lui în vreme de încercare» şi cât de mult iubesc credincioşii pe preoţii
lor, iar astăzi, «când l-am văzut pe Prea Sfinţitul Casian cât de mult
este iubit de credincioşi, mi-am dat seama că experienţa de la Antim
s-a amplificat şi s-a adâncit». Ca să nu greşim, trebuie să fim mereu
alături de popor, a adăugat ÎPS Mitropolit Daniel, dar poporul urmează
pe acei păstori în care simte dragoste de popor, iar «aici am simţit
dragostea credincioşilor faţă de Prea Sfinţitul Casian şi dragostea Prea
Sfinţiei Sale faţă de credincioşi».
în continuare, ÎPS Mitropolit Antonie al Ardealului, s-a referit la
Înţelepciunea şi tactul cu care Prea Sfinţitul Casian a ştiut să lucreze,
ca arhiereu-vicar, alături de răposatul arhiepiscop Antim Nica, «care
nu era om comod, fiind cam de modă veche şi pe deasupra bolnav»,
pe care l-a respectat, l-a ascultat şi cu care a colaborat bine până în
ziua trecerii lui la cele veşnice. Prea Sfinţitul Casian a condus de fapt
episcopia, a spus înalt Prea Sfinţia Sa, «dar a lăsat să se înţeleagă că
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conduce arhiepiscopul Antim, care s-a arătat mulţumit şi a murit li
niştit», încât alegerea în scaunul rămas vacant după trecerea lui la cele
veşnice nu putea fi alta decât a vicarului său. Totodată, 1PS Mitropolit
Antonie l-a felicitat călduros pe noul episcop, dorindu-i activitate rod
nică la Dunărea de Jos, iar entuziasmul cu care colaboratorii şi cre
dincioşii l-au întâmpinat la catedrală să se păstreze şi să sporească şi
a mai adăugat: «am garanţia că acest lucru se va întâmpla, căci Prea
Sfinţitul Casian va juca un rol dintre cele mai importante, pe urmele
unor mari înaintaşi de la această episcopie».
Următorul vorbitor, domnul Nicolae Beurean, prefectul judeţului
Galaţi, l-a felicitat pe Prea Sfinţitul Casian pentru cinstea de care s-a
învrednicit de a fi ales episcop la Dunărea de Jos şi a adresat Prea
Sfinţiei Sale urări de sănătate şi puteri sporite de muncă, cu roade
bogate în ogorul duhovnicesc al eparhiei.
A luat apoi cuvântul PC Pr. profesor Dumitru Popescu, decanul
Facultăţii de teologie din Bucureşti, unde a fost student Prea Sfinţitul
Casian, pentru a pune în evidenţă calităţile sale de bun slujitor şi chivernisitor, talentul oratoric şi caracterul său sociabil, considerându-1 un
autentic şi valoros produs al Bisericii, care în vremuri de restrişte a
reuşit să-şi formeze şi promoveze cadrele de care avea nevoie pentru
misiunea ei.
în calitate de membru al Consiliului eparhial al Episcopiei Dunării
de Jos, domnul general maior Eugen Bădălan, a adresat Prea Sfinţitu
lui Casian urări de sănătate şi spor în lucrarea de rezidire pe temelia
credinţei la Dunărea de Jos, «unde nu puţine sunt încercările de a trans
forma Bărăganul creştin în altceva decât a fost el dintotdeauna». Este
o lucrare grea, care cere efort, a mai spus vorbitorul, dar «o lucrare
pe care ne-am asumat-o împreună, nu din porniri proprii, ci din în
demnul lui Dumnezeu, din misiunea pe care El ne-a dat-o aici, la
Dunărea de Jos».
Au mai rostit cuvântări domnii Teodor Meleşcanu, ministrul de
externe, Gabriel Iosif Chiuzibaian, ministrul de justiţie, Mişu Negriţoiu, consilier prezidenţial, profesor Gh. Vlăduţescu, ministru secretar
de stat la Secretariatul pentru Culte, profesor Mihai Jâscanu, rectorul
Universităţii din Galaţi şi preotul Ioan Postolache, protoiereu de Galaţi,
delegat din partea Adunării eparhiale, care au adresat Prea Sfinţitului
Episcop Casian, cu prilejul instalării, felicitări şi urări de sănătate şi
bună sporire în toate.
Intr-o atmosferă de satisfacţie generală, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, încheind şirul cuvântărilor, a spus următoarele :
«Ne aflăm la sfârşitul unei zile deosebit de frumoase şi deosebit
de importante din viaţa Bisericii noastre. Ne-am rugat după creşti
neasca noastră învăţătură şi datină şi, în această privinţă, trebuie să vă
spun că m-a impresionat cuvântul domnului ministru al Justiţiei, care
s-a rugat împreună cu noi. M-a impresionat nu numai pomenirea nu
melui întemniţatului Ilie Ilaşcu, ci toată Sfânta Liturghie, aşa cum
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ne-a mărturisit Domnia Sa. Dar toată Biserica s-a rugat. Este firesc,
deoarece această rugăciune aparţine întregii Biserici. împreună cu noi
s-au rugat şi alţi fraţi români de dincolo de Prut, pe care, deşi nu i-am
văzut trupeşte prezenţi, am simţit tăria rugăciunii lor prin prezenţa
cu noi a Prea Sfinţitului Episcop Petru. O mărturisire ca aceasta în
seamnă pentru un slujitor al Bisericii foarte mult şi prezenţa distinşilor
membri ai Guvernului, care au şi luat cuvântul, ne îndeamnă să nuan
ţăm locul şi aportul Bisericii în societatea noastră, care nu pot fi altfel
decât potrivit cuvântului întemeietorului ei, care a zis : «Eu sunt lu
mina lumii». De această lumină are trebuinţă omenirea de pretutindeni
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Chiar dacă n-au trecut mulţi ani de la începerea lucrării noastre
de predare a Religiei în şcoală, ci doar după 1989, după dobândirea
cu jertfe a sfintei libertăţi, totuşi avem motive să ne bucurăm de roade
care vor dăinui în viaţa acestor copii. Prezenţa domnilor miniştri, a re
prezentanţilor autorităţilor de stat, astăzi, ca şi în alte împrejurări,
împlinirile lor spirituale alături de slujitorii Bisericii, în aceşti aproape
patru ani de strădanie continuă, ne bucură pentru că am făcut câţiva
paşi în slujirea Bisericii noastre strămoşeşti, paşi pe care unii nu-i văd,
iar alţii fie că îi tăgăduiesc, fie îi răstălmăcesc.
Astăzi, aici, la Galaţi, Biserica noastră şi-a împlinit o slujire, şi
a făcut un pas mare, pentru că aşa gândim şi înţelegem să spunem
fraţilor noştri de pe alte meridiane, care caută să iscodească şi să răs
tălmăcească prezenţa reprezentanţilor autorităţilor de stat lângă noi sau
împreună cu noi. Dacă sunt membri ai Bisericii, e normal ca ei să fie
alături de noi toţi, de întreaga Biserică, alături de credincioşii din rândul
cărora fac parte.
Aşa cum s-a spus aici, toţi fiii Bisericii au dreptul să se roage
împreună cu noi, căci nu avem dreptul să închidem nimănui uşile Bise
ricii. Dimpotrivă, suntem îndatoraţi să călăuzim pe toţi cu dragoste pe
calea cunoaşterii învăţăturii Bisericii, a apropierii şi slujirii ei pe mă
sura posibilităţilor prezente. Este, deci, de înţeles că noi, ca slujitori
şi responsabili faţă de cerinţele Sfântului nostru Aşezământ, suntem
datori să apropiem de Biserică pe toţi oamenii, indiferent de culoarea
politică sau de starea socială. Toţi sunt bineveniţi la sfânta Biserică.
Toţi sunt bineveniţi să ajute Biserica în rezolvarea unor mari şi apăsă
toare probleme, pe care le-aţi auzit astăzi, şi pe care părintele decan al
Facultăţii de teologie din Bucureşti, părintele profesor Dumitru Popescu, le-a sistematizat atât de clar. Aşadar, o împrejurare deosebită,
precum cea de astăzi, a făcut ca ostaşi ai ţării şi cei care conduc des-
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ţinele ţării pentru o perioadă de timp, dar o perioadă foarte importantă
pentru viitorul unui popor, pentru istoria neamului nostru, să ni se
alăture cu rugăciunile şi laudele aduse lui Dumnezeu.
De aceea, ne aflăm împreună sub bolta Bisericii noastre strămoşeşti,
în lumina Sfintei Evanghelii şi la ocrotirea Sfintei Cruci, tălmăcind prin
aceasta că nu numai viaţa noastră bisericească, ci şi viaţa noastră socială
şi diplomatică, europeană, să se desfăşoare sub adumbrirea şi binecuvân
tarea Sfintei Cruci, care înseamnă jertfă, suferinţă, dar şi biruinţă şi
viaţă. Astăzi, am reînnodat un fir din istoria noastră bisericească aici,
la Galaţi, la Dunărea de Jos, cu prilejul întronizării celui de-al zecelea
episcop al acestei Episcopii. Nu întâmplător, pentru că toate se fac cu
ştirea lui Dumnezeu, aici ne-am rugat mai întâi şi am săvârşit cele rân
duite de Sfintele canoane. Împreună cu ceilalţi membri ai Sfântului
Sinod, le-am împlinit cu credinţa profundă că viaţa aceasta îşi capătă
adevărata ei semnificaţie numai atunci când este împodobită şi pregătită
pentru ca ea să continue dincolo de cele văzute şi dincolo de starea
de aici, în veşnicie. Biserica este divină, dar este şi umană, compusă
din noi, care suntem vase de lut dar, rând pe rând, slujim veşnicia dum
nezeiască şi slujim mântuirea lumii.
Cunoaştem cu toţii multe din virtuţile noului episcop de aici, Prea
Sfinţitul Casian, căci el şi-a dovedit maturitatea sa în conducere, atunci
când a trebuit să-şi asume răspunderea lccotcnenţei de episcop, pe care
a împlinit-o în toată plinătatea, până la alegerea ca episcop. Am con
statat şi cu acest prilej maturitatea şi responsabilitatea sa, ca şi coresponsabilitatea colaboratorilor săi. M-a mângâiat mult, şi folosesc acest
cuvânt — mângâiere — pentru că la noi, în Biserică, el are o rezonanţă
şi nişte sensuri frumoase şi dă multă nădejde în mântuirea omului.
Apreciem sincer cuvântările rostite la această agapă, dar trebuie
să fim conştienţi cu toţii că, pentru a duce la îndeplinire aceste frumu
seţi de idealuri şi de strădanii pe care ni le propunem, trebuie să avem
şi resursele corespunzătoare. Ştiţi cu toţii însemnătatea factorului eco
nomic pentru ca Biserica să contribuie la renaşterea spirituală a so
cietăţii noastre.
Suntem acum în pragul deschiderii anului şcolar şi mă îngrijorează
mult — o mărturisesc acum, deşi n-ar trebui să umbresc cele cc s-au
spus atât de frumos. Facem eforturi ca pruncii poporului nostru să aibă
cu toţii «Abecedarul micului .creştin» şi manualul de Religie pentru pri
mii patru ani. în anii trecuţi am izbutit să imprimăm manualele pentru
trei ani, cu nişte eforturi pe care numai noi, ierarhii Bisericii, le ştim.
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Trebuie şă vă. spun că, după câte cunosc, avem gata manualul pentru
clasa a IV-a şi trebuie să-l trimitem pentru a fi tipărit în milioane de
exemplare. Aţi vorbit frumos despre rolul religiei şi al-. Bisericii. Fără
acest mărgăritar al Evangheliei, Abecedarul şi manualul de religie, oferit
în mâna pruncului român în şcoală, greu ne putem aştepta la o renaş
tere moral-spirituală reală. Renaşterea de aici trebuie să înceapă, de la
şcoala primară. Cu eforturi mari s-a reuşit să se prevadă în Constituţia
ţârii şi în Legea învăţământului ora de religie dar, pentru noi, introdu
cerea cuvântului «facultativ» înseamnă o stânjenire a dorinţei copiilor
de a învăţa adevărurile fundamentale ale credinţei strămoşeşti şi, tot
odată, înseamnă un motiv de descumpănire pentru părinţii lor. Acest
«facultativ» deschide calea către o alta opţiune.
.
Am avut o mare bucurie când domnul ministru al învăţământului
şi Ştiinţei mi-a promis sprijin pentru imprimarea acestor manuale.
Acum, de curând, mi s-a comunicat că ajutorul nu mai este posibil.
Orice copil primeşte în mâna lui matematica, limba română, celelalte
manuale, dar oare manualul de religie nu este cel puţin la fel de im
portant ? Noi am făcut un efort foarte susţinut până acum, nu ştiu cum
vom putea continua singuri, adică doar Biserica, să imprimăm aceste
patru manuale : Abecedarul micuţului creştin şi manualele de religie
pentru clasele II, III, IV. Trebuie să accentuez că este primul Abecedar
din istoria învăţământului religios din toate Bisericile, este prima ac
ţiune a noastră, a unei Biserici din fostul lagăr comunist, destinată
organizării religiei în şcoală. Este foarte important acest lucru, pentru
că la simpozioanele pe care le-amiavut împreună,:cu alte Biserici, am
constatat deosebirea, distanţa mare dintre Bisericile Ortodoxe surori care
nu au organizat încă predarea religiei în şcoală. Ar fi mare păcat să nu
fim ajutaţi în imprimarea acestor manuale, atât de preţioase.
Toate aceste gânduri şi griji ale noastre izvorăsc din convingerea
că virtuţile specifice sufletului românesc nu Ie vom putea menţine %i
întări decât prin credinţa noastră ortodoxă. Trebuie să se mai ctlnoâscă
încă o realitate foarte importantă. Din 1990 până în prezent, noi am
făcut o serie întreagă de demersuri, intervenţii, pentru recunoaşterea
unor drepturi ce ţin de poziţia şi demnitatea Bisericii în societate şi care
ne-au fost retrase de regimul comunist.
Deşi asupra Bisericii noastre Ortodoxe se abat cu predilecţie criticile multora, strădaniile noastre au dat anumite roade, din care s-au
împărtăşit şi alte culte, deşi nu au participat alături de noi în redobân
direa amintitelor drepturi. Mai mult, unele culte sunt beneficiare chiar
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ale unui număr mai mare de drepturi decât noi. Cred că, în acest con
text, ar trebui să evoc şi situaţia clerului nostru. Preoţia adevărată
înseamnă, după cum vedeţi, o muncă şi o responsabilitate enormă. Ştiu
că sunteţi sensibili şi bucuroşi de prezenţa clerului în armată, peniten
ciare, spitale, în toate instituţiile sociale, cum se întâmplă, de exemplu,
şi în Episcopia Dunării de Jos.
Desigur, Biserica noastră este cea care se bucură cel mai mult, ea,
pe care noi, aceste vase de lut, preoţii, slujitorii Sfântului Altar, suntem
investiţi să o slujim. Până acum, preoţii noştri primeau un barem la
minim, pe economie, drept contribuţie din partea statului, ceea ce în
semna ceva. Dar preotul cu trei, patru, cinci copii, cu nenumărate în
datoriri, cu enoriaşi care nu mai sunt la nivelul celor ce pot să contri
buie, nu poate să-şi întreţină familia. Şi trebuie să spun aici că, de
câteva săptămâni încoace, constatăm că salariile, şi aşa mici, s-au între
rupt şi nu se mai recunosc, se restituie dosarele pentru salariile de stat
care au fost aprobate. De aceea, adresăm celor ce pot îndrepta această
situaţie, un apel călduros şi foarte stăruitor. Misiunea preotului nu se
poate face fără un efort considerabil de-a lungul şi de-a latul parohiei
respective, prin sate foarte răsfirate şi foarte îndepărtate, predând re
ligia sau îndeplinind la spitale diferite misiuni. Socotesc ca foarte îngri
jorătoare cazurile acestea când se refuză recunoaşterea pentru acel puţin
care s-a aprobat până acum.
Trebuie să fim foarte realişti. Voi mai face încă un apel, căci sunt
convins că apelurile noastre, ale Bisericii Ortodoxe, întotdeauna, şi pe
plan local şi pe plan central, s-au bucurat de atenţia factorilor de răs
pundere, a Preşedinţiei şi a Guvernului. Aşadar, am înfiinţat Epiiscopia
Covasna—Harghita. Este o realizare deosebit de importantă aceasta, care
ne constrânge să lucrăm în continuare, ca nu cumva să rămână numai
un proiect. Trebuie să o desăvârşim acum, cu orice preţ. Acolo viaţa
noastră românească pulsează, într-o minoritate foarte chinuită, înfrico
şată şi sângerândă, în mijlocul ţării. Dacă nici de data aceasta nu se va
putea instala acolo un sediu episcopal, va fi foarte greu pentru noi.
Trebuie să reflectăm, de asemenea, şi la dimensiunea externă a lucrării
Bisericii, la prezenţa noastră printre românii de pretutindeni, care
aşteaptă cuvântul şi binecuvântarea noastră. In Basarabia, noi am ajutat
cât am putut de mult Biserica, fiindcă nu întâmplător s-a luat acolo
hotărârea ca să fie repuse în drepturi, acum doi ani, limba noastră,
cea română, imnul de stat şi, de asemenea, tricolorul. Acestea au fost
pregătite în taină, aşa cum a fost pregătită unirea Transilvaniei cu ŢaraMamă. Secole şi decenii de-a rândul, Prutul a fost mereu calea de
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comuniune cu fraţii. Ceasloavele, Bibliile, Liturghierele, alte cărţi, au
trecut mereu Prutul în Basarabia sau la Cernăuţi şi au ajuns chiar până
in Serbia. Nu mai vorbim de Europa sau America unde parohiile ro
mâneşti au primit potire, icoane, picturi în frescă, catapetesme lucrate
artistic. Biserica română din Australia ocupă locul întâi pe lista monu
mentelor din Australia. Or, această operă românească de cultură, care e
Biserica românilor de acolo, este zidită şi împodobită cu frescă, şi cu
mozaic de pictorii şi artiştii noştri din ţară trimişi de Patriarhie. Bi
sericile din afară au făcut ceea ce noi n-am putut să facem în condiţiile
date. N-am vorbit, n-am publicat, n-am făcut din aceasta un punct de
triumf al Bisericii Ortodoxe Române, dar arta şi cultura le-am promo
vat. Părintele Vartolomeu, aici prezent, se întoarce din Roma, unde a
pictat o biserică romano-catolică. Pictori români au fost solicitaţi de
alte Biserici să picteze în frescă, în stil ortodox românesc, biserici. Pă
rintele Arhim. Sofian, bine cunoscut tuturor, împreună cu ucenicii săi,
a pictat la Ierusalim, în Siria, în America, aşa încât vrednicia Bi
sericii noastre este evidentă şi nu are nevoie de cuvinte care s-o re
comande.
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Astăzi, aici, ca la o datină foarte frumoasă, românească şi creşti
nească, am fost împreună. Sunt sigur că v-a bucurat felul cum am
atins aceste probleme care sunt totuşi vitale pentru noi. Atunci când
se cunună sau se botează, atunci când au un moment deosebit din viaţă,
se înfiripează şi se desăvârşeşte la români acea comuniune nespusă, in
diferent de păreri şi de treapta socială căreia îi aparţin, ori de uniforma
pe care o poartă. Toţi suntem un singur trup al neamului românesc şi
toţi trebuie să simiţim româneşte.
Atunci când abordăm asemenea probleme, care sunt cunoscute în
deobşte şi care, în oarecare măsură, au şi fost soluţionate, o facem pen
tru că acestea trebuie în continuare păstrate în atenţie, ca noi să putem
să ne împlinim misiunea foarte importantă. Suntem conştienţi de aceasta
şi responsabili, pentru că sunt o mulţime de credincioşi care ne încon
joară, oriunde ne-am duce : în Transilvania, în Dobrogea şi chiar peste
hotare. Aceasta ne preocupă, pentru că trebuie să corespundem unor
exigenţe tot mai înalte, trebuie să le dăm carte de învăţătură pentru
studii. Deşi s-au tipărit foarte multe, încă mai trebuie. De aceea, astăzi,
cu toată preţuirea mea, adresez cele mai alese cuvinte tuturor, în primul
rând pentru tot ceea ce aţi făcut şi aici, pe plan local, dar şi la Bucu
reşti pentru Biserica noastră. Fapte concrete vorbesc peste tot despre
lucrarea Bisericii. In al doilea rând, vă rog pe toţi ca, peste tot, şi
aici, la Galaţi şi la Brăila şi pretutindeni, să împlinim ceea ce atât
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de frumos remarcăm cu toţii, lucrarea Bisericii în tot ceasul. Vom avea
vizitele a doi Patriarhi, în septembrie, şi de asemenea o altă vizită, a
unui episcop romano-catolic din Italia. Vrem să organizăm simpozioane.
Reacţiile Bisericii noastre sunt aşteptate pe plan inter-creştin, interortodox. De aceea, pentru toate acestea, incluzând şi cerinţele românilor
de peste hotare de a le da preoţi, inventar bisericesc şi ajutoare, şi de.a
fi prezenţi în mijlocul lor, avem nevoie întotdeauna de sprijin prompt
şi ajutor concret din partea celor care chivernisesc rosturile economiei
noastre naţionale. Am vrea să simţim că toţi aceşti oameni sunt alături
de noi, sunt alături de ţară, de neam.
Vă doresc tuturor sănătate, roade în muncă, împliniri spirituale şi
Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne mai învrednicească, de asemenea
momente».
•
Mulţumind Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhilor
Sfântului Sinod, precum şi tuturor oaspeţilor şi invitaţilor pentru parti
cipare la festivităţile de instalare şi pentru dragostea cu care a fost
înconjurat, Prea Sfinţitul Episcop Casian a făgăduit că va ţine seamă
de îndemnurile pline de înţelepciune care i s-au adresat, străduindu-se
din răsputeri ca eparhia, la cârma căreia a fost chemat, să sporească
ca aşezământ duhovnicesc pentru toţi credincioşii de la Dunărea de
Jos, împlinind prin aceasta jiădejdşa lor de fapte bune şi vrednicie
de laudă.
Toţi cei care au luat parte, în ziua de 24 iulie, 1994, la ceremonia
de instalare a Prea Sfinţitului Episcop Casian, vor păstra multă vreme
în suflet amintirea acestui eveniment, care se înscrie ca un moment
de seamă în cronica Episcopiei Dunării de Jos, dar şi în istoria Bisericii
Ortodoxe Române.
3

J

‘ p r e a SFINŢITUL CASIAN CRĂCIUN,
EPISCOPUL DU N Ă RII DE JOS
Date

biografice

?

Noul titular al soaumului vlădicesc al Dunării de Jos, Prea Sfinţitul
Episcop Casian, s-a năsout la 18 martie 1955, în comuna Lopătari;
judeţul Buzău, în familia evlavioşilor săi părinţi Vasile şi Rada Crăciun.
Crescut de familie în frica lui Dumnezeu, a primit educaţie creştină
mai ales de la bunici, pe care îi socoteşte primii săi dascăli în «buchiile»
credinţei. Datorită lor, cum singur mărturiseşte, înainte de a învăţa
să scrie şi să citească, a învăţat a rosti în biserică «Tatăl nostru» şi
«Crezul».
După absolvirea şcolii elementare în comuna natală, dănd urmare
unui îndemn lăuntric de a păşi mai departe pe treptele învăţăturii şi
de a sluji pe Dumnezeu, a urmat între anii 1970— 1975 Seminarul teo
logic «Chesarie Episcopul» din Buzău, apoi s-a înscris la Institutul teo
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logic universitar din Bucureşti. La capătul celor patru ani de studii,
în 1980, a obţinut titlul de licenţiat în teologie, cu lucrarea având ca
subiect : «Biserica — lăcaş * de închinare în tâlcuirea principalilor
scriitori bisericeşti şi patristici», susţinuta sub îndrumarea regretatului
preot profesor Ene Branişte.
în 1980 a fost încadrat profesor la Seminarul teologic din Buzău,
iar la 20 decembrie, acelaşi an, s-a închinoviat la mănăstirea Ciolanu,
fiind tuns în monahism şi hirotonit ierodiacon de părintele său duhov
nicesc Prea Sfinţitul Episcop Antonie al Buzăului, astăzi mitropolitul
Ardealului.
Dorind să-şi perfecţioneze studiile teologice, după obţinerea licenţei,
s-a înscris la doctorat. Intre anii 1981— 1984, beneficiind de o bursă
de studii în Franţa, a urmat cursuri de specializare la Universitatea din
Strasbourg, unde a obţinut şi titlul de doctor în teologie, cu o teză
despre spiritualitatea icoanci şi picturii mănăstirilor moldovene, inti
tulată : «Icoana şi frescele exterioare ale mănăstirilor moldovene — în
cercare de prezentare a raporturilor dintre ele».
în timpul studiilor în Franţa a înfiinţat parohia «Sf. loan Bote
zătorul» din Strasbourg pentru românii din localitate şi împrejurimi, a
iniţiat pelerinaje şi slujbe de pomenire la cimitirele eroilor români din
Alsacia şi Lorena căzuţi în primul război mondial alături de comba
tanţii francezi şi a participat la conferinţe şi simpozioane de spirituali
tate creştină în mai multe ţări ale Europei occidentale. De asemenea,
a slujit ca diacon onorific la oapela ortodoxă română din Baden-Baden
(Germania).
Reîntors de la studii, în 1984, şi-a reluat postul de profesor la
Seminarul din Buzău. în 1985 a fost încadrat spiritual la Institutul teo
logic universitar din Sibiu, iar la 10 noiembrie, acelaşi an, hirotonit
ieromonah, în catedrala din Sibiu, de către Î.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului şi apoi hirotonit protosinghel şi arhimandrit la mănăstirea
Sâmbăta — Sibiu. în 1988, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, a fost transferat în postul de asistent universitar la
Institutul teologic universitar din Bucureşti şi numit inspector patriarhal
pentru învăţământul teologic. I s-a încredinţat pentru scurt timp şi
conducerea mănăstirii Antim din Bucureşti, unde a slujit între anii
1988— 1990.
Priceperea, hărnicia şi pregătirea sa duhovnicească, l-au îndemnat
pe arhiepiscopul Antim Nica să-l cheme arhiereu-vicar la Galaţi. R i
dicat de Sfântul Sinod în treapta arhieriei la 12 februarie 1990, a fost
hirotonit arhiereu cu titlul de «Gălăţeaniil» la 18 februarie 1990, în
catedrala episcopală din Galaţi.
Prea Sfinţitul Casian Gălăţeanul a îndeplinit, cu conştiinţă arhi
erească, în cei patru ani cât a funcţionat ca arhiereu-vicar la Dunărea
de Jos, importante atribuţiuni. Totodată, a făcut parte din delegaţii ofi
ciale şi a reprezentat cu demnitate Biserica şi pe întâistătătorul ei în
felurite împrejurări.
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ALEGEREA ŞI INSTALAREA P.’ S. EMILIAN BIRD AŞ
CA EPISCOP AL CARANSEBEŞULUI
1. Reînfiinţarea Episcopiei Caransebeşului
Viaţa religioasă a creştinilor din zona de sud-vest a teritoriului
ţârii noastre a fost puternic marcată, ca şi în alte zone ale ţării, de
desfăşurarea evenimentelor politice.
Mărturiile privind propovăduirea creştinismului în această zonă
vorbesc despre această realitate încă din vremea apostolică. In ce pri
veşte organizarea administrativă, mărturiile istorice vorbesc despre exis
tenţa unor episoopi încă de la începuturile veacului al XVI-lea, însă
reşedinţa acestora a oscilat între Caransebeş şi Vârşeţ, determinată şi
de schimbarea vremelnicelor stăpâniri care şi-au impus autoritatea şi
asupra acestor locuri.
Episcopia românească a Caransebeşului s-a înfiinţat efectiv în anul
1865, după restabilirea Mitropoliei Ardealului, în vremea marelui mi
tropolit Andrei Şaguna. Primul episcop al Episcopiei Caransebeşului
a fost Ioan Popasu, personalitate de mare prestigiu, care a dat dovadă
de un deosebit spirit organizator.
Trebuie menţionat că dintre episcopii Caransebeşului a provenit cel
dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Miron Cristea
a fost episcop al Caransebeşului între anii 1909— 1919, după care a fost
ales mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1925, o
dată cu ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la demnitatea de Patriarhie,
mitropolitul primat Miron Cristea a devenit primul patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.
Episcopia Caransebeşului a funcţionat până în anul 1948, când a
apărut noua Lege a Cultelor, care consemna desfiinţarea mai multor
episcopii din structura organizatorică a Bisericii Ortodoxe Române.
Schimbările care au avut loc în ţara noastră după decembrie 1989,
au creat climatul propice pentru ca şi Biserica Ortodoxă Română să-şi
readapteze organizarea administrativă, potrivit cu nevoile ei pastorale
şi misionare.
In acest context s-a pus şi problema reactivării Episcopiei Caran
sebeşului. Astfel, Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei şi
Caransebeşului, în şedinţa din 12 decembrie 1993, a hotărât reactivarea
Episcopiei Caransebeşului, ca sufragană a Mitropoliei Banatului.
Propunerea Adunării eparhiale a fost înaintată Sfântului Sinod,
care şi-a însuşit această propunere şi a înaintat-o Adunării Naţionale
Bisericeşti, spre rezolvare, potrivit normelor legale în vigoare, prevăzute
în Statutul Bisericii Ortodoxe Române şi în Regulamentul organelor
centrale.
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Adunarea Naţională Bisericească în şedinţa din 11 ianuarie 1994 a
aprobat reactivarea Episcopiei Caransebeşului, cu reşedinţa în oraşul
Caransebeş, ca sufragană a Mitropoliei Banatului, având în componenţa
sa parohiile şi mănăstirile din judeţul Caraş-Severin.
Potrivit aceloraşi prevederi legale Sfântul Sinod a validat hotă
rârea Adunării Naţionale Bisericeşti şi a îndatorat conducerea Arhi
episcopiei Timişoarei să se ocupe de organizarea administrativă a noii
eparhii şi de constituirea organelor eparhiale statutare.

2. Alegerea P. S. Episcop Emilian Birdaş
In ziua de 13 iulie 1994, în urma convocării Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, s-a întrunit şedinţa Colegiului electoral bisericesc, în
componenţa căruia intrau şi membrii Adunării eparhiale a Episcopiei
Caransebeşului, în vederea alegerii primului ierarh al reactivatei eparhii
a Caransebeşului.
La deschiderea lucrărilor Colegiului electoral bisericesc, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a rostit o cuvântare în care s-a
referit şi la celelalte două alegeri de chiriarhi, pentru Episcopia Oovasnei şi Harghitei şi pentru Episcopia Dunării de Jos şi a dat glas
bucuriei pentru reînfiinţarea istoricei eparhii a Caransebeşului.
Lucrările Colegiului electoral bisericesc pentru alegerea chiriarhului Episcopiei Caransebeşului au fost conduse, potrivit regulamentului,
de către I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului.
După îndeplinirea prevederilor regulamentare şi după exprimarea
votului, la despuierea scrutinului s-a constatat că cele mai multe voturi
le-a întrunit Prea Sfinţitul Emilian Birdaş, episcop vicar al Episcopiei
Aradului.
Drept urmare, Î.P.S. Mitropolit Nicolae a declarat ca prim episcop
al reactivatei Episcopii a Caransebeşului, pe Prea Sfinţitul Emilian
Birdaş şi i-a adresat felicitările de rigoare, în numele său personal,
al membrilor Sfântului Sinod şi al membrilor Colegiului electoral bi
sericesc, pentru această alegere.
A luat apoi cuvântul P. S. Episcop Emilian, care a mulţumit
călduros Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, înalt Prea Sfinţitu
lui Mitropolit Nicolae al Banatuluit membrilor Sfântului Sinod, mem
brilor Adunării eparhiale a Episcopiei Caransebeşului, tuturor membri
lor Colegiului electoral bisericesc pentru rezultatul votului, pentru
încrederea acordată şi a dat asigurări că nu-şi va precupeţi eforturile
şi îşi va folosi întreaga putere de lucru pentru îndeplinirea îndatoririlor
ce-i revin de acum înainte în noua misiune la care a fost chemat de
conducerea superioară a Bisericii şi prin votul acordat.
P. S. a spus, între altele :
«In 1975, într-un moment ca cel de azi, am fost chemat de vrednicul
Patriarh al României, Justinian, pentru a cărui odihnă mă rog. Prea
Fericirea Sa, de pioasă amintire, m-a chemat atunci ca să reînnod, ca
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şi astăzi, firul istoric al Episcopiei de Alba Iulia, după mai bine de
200 de ani. Socotesc că cea mai importantă alegere făcută în cursul
acestor zile este cea pentru Episcopia de Harghita, pe care am păstorit-o
câţiva ani, cu câteva rezultate care se pot vedea şi care vor fi pomenite,
nădăjduiesc, şi la Judecata din urmă. Gândul meu se îndreaptă acum
şi către preoţii şi credincioşii din Episcopia de Alba Iulia, cu care am
lucrat peste 17 ani, vreme în care, vreau să cred — şi poate vor aprecia
şi alţii — s-au făcut câteva lucruri pentru preamărirea lui Dumnezeu
şi pentru unitatea românească».
In şedinţa de lucru din 13— 14 iulie 1994, Sfântul Sinod a făcut
cercetarea canonică a alegerii P. S, Episcop Emilian şi a validat ale
gerea sa în demnitatea dc episcop al Episcopiei Caransebeşului, dis
punând să se facă demersurile necesare în vederea emiterii decretului
de recunoaştere din partea autorităţii superioare de stat.

3. Instalarea Prea Sfinţitului Episcop Emilian Blrdaş
ca episcop al Caransebeşului
în ziua de duminică 14 august 1994 au avut loc, la Caransebeş,
festivităţile ocazionate de instalarea Prea Sfinţitului Emilian în dem
nitatea de episcop al Caransebeşului.
Sfânta Liturghie a fost oficiată de un numeros sobor de ierarhi,
preoţi şi diaconi în frunte cu Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului. Au
fost de faţă Dl. Secretar de Stat pentru Culte, Prof. Gheorghe Vlăduţescu, reprezentanţi ai autorităţilor de stat centrale şi locale, reprezen
tanţii Cultelor din această parte a ţării şi un mare număr de credincioşi.
La sfârşitul Sfintei Liturghii s-a dat citire Gramatei mitropolitane
de instalare a P. S. Emilian ca episoop al Caransebeşului. Apoi a fost
citit Decretul prezidenţial de recunoaştere a P. S. Episcop Emilian al
Caransebeşului, după care Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a în
mânat P. S. Episcop Emilian cârja şi însemnele chiriarhale şi l-a condus
pe noul episcop eparhiot în strana arhierească.
A fost citită apoi telegrama trimisă de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, cu prilejul instalării P. S. Episcop Emilian al Caran
sebeşului, în care se spune :
*tnalt Prea Sfinţia Voastră,
,
Prea Sfinţiile Voastre,
, Cinstiţi părinţi şi iubiţi dreptmăritori creştini,
Astăzi, la marele praznic al Maicii Domnului, care, stând în loca
şurile cereşti, lângă tronul Preasfintei Treimi, se roagă pururea pentru
noi şi ne ocroteşte cu cinstitul Său acoperământ, Sfânta Episcopie a
Caransebeşului s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare, ca să-l primească
cu; cinste pe noul ei arhipăsto’r, Prea Sfinţitul Emilian Birdaş, ales pen
tru această înaltă misiune de Măritul Colegiu electoral bisericesc.
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în aceste momente sărbătoreşti, Vă adresez părinteasca Noastră
dragoste şi binecuvântare, îndemnându-vă, împreună cu Sfântul Apostol
Pavel, să aprindeţi şi mai mult harul lui Dumnezeu care este în voi
(II Tim. 1, 6), să vă desăvârşiţi în sfânta noastră credinţă ortodoxă, să
trăiţi în pace, să fiţi uniţi în cuget şi Dumnezeul păcii să vă întărească
în orice lucru bun (Evrei 13, 21).
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Reînfiinţându-se Sfânta Episcopie a Caransebeşului, s-a reluat
vechea tradiţie bisericească a acestor binecuvântate locuri, cunoscută
fiind lupta cea bună a credinţei (1 Tim. 6, 12) şi mărturia creştin orto
doxă pe care episcopii, clericii şi credincioşii acestei Sfinte Eparhii au
dat-o înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.
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Instalarea Prea Sfinţitului Emilian Birdaş vrednic arhiereu al
Sfintei noastre Biserici, ca întâistătător al acestei* binecuvântate Episco
pii, este un moment de mare însemnătate în viaţa Bisericii Ortodoxe
Române şi, de aceea, Vă îndemn, să Vă rugaţi alături de Noi ca Preabunui Dumnezeu să dăruiască £rea Sfinţiei Sale duhul puterii» al dra
gostei şi al înţelepciunii (li Tim. 1, 7) întărindu-se în harul care este
în Mântuitorul nostru Iisus Hristos (II Tim. 2, 1), iar Maica Domnului
să-l ocrotească pururea, cu cinstitul Său ornofor.
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în această atmosferă de sfântă bucurie, îmbrăţişez cu frăţească
dragoste pe Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului, pe
Prea Sfinţiţii membri ai Sfântului Sinod, pe cinstiţii slujitori şi pe toţi
binecredincioşii creştini din Sfânta Episcopie a Caransebeşului, rugând
pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul păcii, «să staţi pururea
desăvârşiţi şi plini de tot ce este voinţa lui Dumnezeu» (Col. 4, 12).
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi».
A luat apoi cuvântul înalt
Banatului, care a spus :

Prea

Sfinţitul Mitropolit

Nicolae al

*Prea Cucernici Părinţi, Prea Cuvioşi Părinţi,
Prea Cuvioase Maici şi Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Au trecut aproape 50 de ani de la desfiinţarea Episcopiei Caran
sebeşului. Momentul acesta, dureros pentru toţi preoţii, călugării şi
credincioşii din aceste părţi ale gliei noastre româneşti, în mod special
pentru ierarhul de atunci, blândul episcop Veniamin Nistor, a fost greu
de suportat, cu atât mai mult cu cât el coincidea cu consolidarea dic
taturii necredincioşilor, a ateilor, cu începutul unei perioade lungi de
persecuţii în timpul cărora foarte mulţi dintre fraţii noştri au fost ucişi,
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au fost asasinaţi, au fost trimişi în închisori unde au murit sau şi-au
irosit anii vieţii şi de unde, cei oare au mai ieşit, au ieşit cu sănătatea
zdruncinată. Afară de aceasta a început atunci o perioadă foarte difi
cilă pentru Bisericile, de indiferent ce confesiune ar fi fost ele, pentru
toţi credincioşii. Atunci, Bisericii Ortodoxe Române i s-au pus foarte
multe restricţii, atunci, Biserica Catolică a fost considerată o «Biserică
de spioni», Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii, mulţi
dintre ierarhii ei şi foarte mulţi preoţi aruncaţi în închisori. Tot în
acea vreme a început o persecuţie făţişă sau mai puţin făţişă împotriva
credincioşilor şi a credinţei. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu jertfa fiilor
neamului nostru românesc, în decembrie 1989, s-a pus capăt acestei
perioade negre din istoria neamului nostru. In aceste condiţii, a fost
posibil ca Bisericile, inclusiv Biserica Ortodoxă Română să se manifeste
in condiţii normale.
Chiar dacă starea actuală a ţării noastre, a întregii naţiuni române
este aşa, precum ştim prea bine, chiar dacă nu am ajuns la acea bună
stare pe care o dorim cu toţii, Biserica noastră îşi poate desfăşura acti
vitatea în alte condiţii decât ca până acum 5 ani.
Cum se poate constata, astăzi, sunt, iată, de faţă la această festi
vitate dl. ministru secretar de stat pentru Culte şi alte autorităţi civile
şi militare. Sunt aici reprezentanţii celorlalte culte şi confesiuni reli
gioase. Sunt alături de noi preoţi, monahi şi monahii, credincioşi şi
credincioase, rugându-se în tihnă şi libertate.
Evenimentul de azi este deosebit, marcând reapariţia unei vechi
episcopii pe harta spirituală a Bisericii Ortodoxe Române.
Ţin să mulţumesc tuturor celor care au binevoit să fie împreună
cu noi la acest moment de înălţare sufletească şi bucurie duhovnicească.
In mod special, aş dori să mulţumesc Prea Sfinţitului Ioan Ploscaru
de la Lugoj, celorlalţi confraţi, aparţinând diferitelor confesiuni, care,
prin prezenţa lor, într-un moment când avem atâta nevoie de pace şi
bunăvoinţă, de linişte şi bună înţelegere, au venit să dea dovadă că do
resc să fie alături de noi.
Pentru noi, credincioşii ortodocşi, prezenţa dânşilor aici are o sem
nificaţie aparte. Doresc să le mulţumesc din tot sufletul, îm i pare bine
că au putut să vină la această sărbătoare bisericească de suflet. Pre
zenţa părintelui vicar de la Vicariatul ortodox român de la Vârşeţ,
ne aduce aminte de scaunul episcopal de Caransebeş, care a fost mutat
de-a lungul anilor la Vârşeţ şi apoi a revenit la Caransebeş.

VIAŢA BISERICEASCA

273

Toţi cei ce suntem aici dorim să ne exprimăm bucuria pentru insta
larea în scaunul episcopal al Caransebeşului a Prea Sfinţitului Emilian.
Prea Sfinţia Voastră, în încheiere, aş vrea să vă adresez câteva cu
vinte ca unul care cunosc bine aceste locuri, ea unul care, chiar dacă
puţin mai de departe, am asistat la desfiinţarea Episcopiei Caransebeşu
lui, ca unul care am luat parte la durerea pe care a incercat-o ultimul
episcop ce a plecat de aici în condiţii anormale. Mă refer la Prea Sfin
ţitul Veniamin Nistor.
In această calitate, vreau să exprim bucuria noastră, a tuturor,
că în fruntea restauratei Episcopii a Caransebeşului aţi venit Prea Sfin
ţia Voastră, care aveţi o bogată experienţă bisericească, fiind unul dintre
cei care au contribuit la reactivarea unei alte istorice episcopii, la Alba
lulia. Bunul Dumnezeu să Vă ajute să desfăşuraţi şi aici o activitate
cât mai îndelungată şi rodnică».
La sfârşit, a luat cuvântul noul episcop al Caransebeşului, Prea
Sfinţitul Emilian Birdaş, care a spus :
«înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit
Nicolae al Banatului,
Prea Sfinţiile Voastre, Domnule Ministru al cultelor,
Distinse autorităţi de stat, Domnilor Prefecţi,
Domnilor Preşedinţi, Domnilor Primari,
Iubit cler şi Dreptmăritori creştini,
Ziua de astăzi în care ne-am întâlnit pentru solemnitatea insta
lării mele ca episcop al istoricei Episcopii a Caransebeşului, după o
întrerupere de zeci de ani, îşi găseşte expresia în profunda preţuire a
înalt Prea Sfintei Voastre faţă de aşezămintele de temelie ale nea
mului românesc, ale credinţei străbune.
De aceea primul nostru gând se îndreaptă către Dumnezu şi, cu
fieşti mulţumiri,
spre înalt Prea Sfinţia Voastră, pentru strădaniile
şi eforturile depuse la refacerea binecuvântatei de Dumnezeu Episco
pii a Caransebeşului.
Suntem încredinţaţi că aceasta se datorează şi faptului că sun
teţi fiu al acestor meleaguri bănăţene şi vrednic slujitor al neamului
şi bisericii noastre.
Se ştie că la noi creştinismul este de origine apostolică, prin propovăduirea Sf. Apostol Andrei, împletită cu misiunea creştinilor din
«dministraţia romană, aduşi în Dacia. Este neîndoielnic faptul că, în
«cest teritoriu supus romanizării, au existat dintru începuturi, creş
tini, viaţă de cult şi preoţi, ica şi viaţă monahală pe care o dovedim cu
Sfântul Astion Martirul, Sf. Ioan Casian din Sciţia Minor, Sf. Sava
Gotul şi alţii.
IlO.R. — 18
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Valul popoarelor migratoare, pe de o parte, cât şi faptul că bise
ricile de la începuturile vieţii creşine, nu erau făcute din materiale
rezistente, cu trăinicie milenară, a dus la dispariţia unor mărturii care
ne lipsesc în parte astăzi pentru certitudinea afirmării unor centre de
spiritualitate creştină, în teritoriu, încât putem dovedi doar existenţa,
mai târziu, a unor biserici şi ierarhi misionari, sub a căror păstorie s-a
desfăşurat viaţa religioasă a românilor de aici, constatându-se o organi
zare bisericească, care a gravitat în jurul a două centre de sporită reali
tate ortodoxă, Caransebeş şi Vârşeţ.
Este îndeobşte cunoscut că mănăstirile au constituit vetre de spiri
tualitate creştină din cele mai vechi timpuri, cum ne amintim de
mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul de la Cenad — Morisena din sec. X şi
altele, cum de altfel a fost şi catedrala noastră din localitate, Sf. Gheorghe,
într-o vreme.
Pe meleagurile noastre, ale Caransebeşului, a vieţuit în preajma
set. al XlII-lea preotul Ştefan Zăcan. Pe lângă cele amintite cred că este
binevenit să pomenim cu acest prilej şi numele primilor ierarhi cunos
cuţi ai Caransebeşului şi Vârşeţului, începând cu anul 1552, când
Banatul vestic a căzut sub stăpânirea turcească : Partenie, Teodor,
Simeon, Antonie, şi Teodosie care la 11)66 ajunge mitropolit al Belogradiei şi Oboianei.
După aceştia Episcopia Vârşeţului şi Caransebeşului număra alţi
ierarhi : Spiridon, retras în 1688, apoi întâlnim pe Gherasim la 1704,
Moise 1722— 1723, Nicolae 1725— 1726, Maxim 1726— 1738 şi Eftimie
1738— 1740.
Episcopul Isaia Antonovici este titular al Aradului, dar conduce şi
Episcopia Caransebeşului până la 1748. îi urmează Ioan şi apoi Vichente
Popovici, care va muta scaunul episcopal de la Caransebeş la Vârşeţ,
unde a zidit şi sfinţit la 21 oct. 1785 catedrala Vârşeţului. După moar
tea sa, la 1785, în scaunul episcopal de Vârşeţ a fost ales Iosif. Mai
amintim după aceştia* pe episcopii : Petru de Vidac (1806— 1818), Maxim
(1829— 1833), Iosif (1834‘— 1842), Ştefan Popovici (1843— 1848).
în timpul păstoririi episcopului Emilian Gherghelat (1852— 1885)
s-a reînfiinţat Episcopia românească a Caransbeşului in 1865, devenind
sufragană Mitropoliei Ardealului cu sediul la Sibiu, în timpul Mitropo
litului Andrei Şaguna.
Primul episcop al reînfiinţatei Episcopii a Caransebeşului a fost
Ioan Popasu (1865— 1889), personalitate de mare prestigiu, sub a cărui
purtare de grijă a apărut în 1886 primul număr din «Foaia Diecezană»,
organ bisericesc, şcolar, economic şi literar al Episcopiei Caransebe
şului, care a funcţionat fără întrerupere până la anul 1948, i-a urmat
ca episcop Nicolae Popea (1889— 1908), om de mare cultură pentru
care a fost ales membru titular al Academiei Române. Aceşti vrednici
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ierarhi au luptat pentru menţinerea unităţii româneşti prin credinţă,
întreţinând relaţii strânse cu românii din Muntenia şi Moldova.
După aceştia este ales Filaret Musta, 1908 şi apoi Iosif Traian Bădescu, în 1909, dar nici unul, nici altul nu sunt recunoscuţi de autori
tăţile austro-maghiare.
Lor le urmează ca episcop tânărul topliţean, de pe valea Mure
şului, Miron Cristea (1909— 1919), carc devine apoi Mitropolit Primat,
iar după aceea întâiul Patriarh al României.
După plecarea episcopului Miron Cristea, este ales în scaunul
episcopal, Iosif Traian Bădescu, care păstoreşte cu roade bogate între
anii 1920— 1933, apoi este num it episcop de Caransebeş Vasile Lăzărescu (1933— 1940), care după reînfiinţarea Episcopiei Timişoarei trece ca
episcop, titular, iar din 1947, mitropolit.
După aceasta, scaunul episcopal de Caransebeş este ocupat dc vredni
cul preot consilier Veniamin Nistor, care păstoreşte între 1941— 1949,
când Episcopia Caransebeşului îşi încetează activitatea fiind desfiinţată
de regimul comunist, iar ultimul ei titular este mutat la Alba Iulia ca
stareţ al Catedralei, unde în anul 1963 încetează'din viaţă şi este înmor
mântat la «Schitul Sf. loan Botezătorul» din Alba-Iulia, lângă episcopul
Justinian Teculescu fost episcop al armatei şi Policarp Moruşca fost
episcop al Americii.
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit Nicolae,
Aş a cum-am spus puţin înainte, ca şi în alte împrejurări, sunteţi
ctitorul reactivatei Episcopii a Caransebeşului, prin aceasta dovedindu-Vă adânca preţuire faţă de aşezămintele de- temelie ale neamului
nostru, dublată de spiritul vizionar al '• înalt Prea Sfinţiei Voastre,
cunoscându-se că numai prin Biserică, prin ceea ce înseamnă ea pentru
poporul român, putem sâ ne unim în «cuget şi simţiri». Să facem din
poporul nostru, atât de încercat astăzi, ceea ce a fost el altădată, un
adânc trăitor al adevărului de credinţă şi unitate, un factor de progres
şi afirmare în lume a valorilor noastre spirituale. Din nefericire puţin
cunoscute, de o lume marcată de secularizare şi desacralizare, care
destul de departe de bogăţia spirituală ce ne-a menţinut trează dăi
nuirea, timp de două milenii de istorie, şi pe care ideologia ateista
impusă silnic, n-a reuşit să o destrame.
Făcându-Vă cunoscute aceste gânduri nu pot uita bunăvoinţa şi
hotărârea cu care m-aţi recomandat Prea Fericitului Părinte Patriarh,
Sfântului Sinod, Colegiului electoral, pentru slujirea de episcop al
acestei de Dumnezeu păzite Eparhii.
Vreau sâ cred că aţi făcut aceasta cunoscând slujirea mea în Bise
rică de la 14 ani, cu începuturile de la Rohia. Aţi urmărit îndeaproape
ostenelile mele, timp de 18 ani ca episcop de Alba Iulia, unde Patriarhul
Justinian Marina şi Mitropolitul Iustin Moisescu al Moldovei, întreg
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Colegiul electoral din acea vreme, au binecuvântat atunci să reînnoade,
după 275 de ani, firul istoricului aşezământ bisericesc care a fost Mitro
polia Bâlgradului, «cel mai trainic şi mai de nădejde aşezământ al
românilor de peste munţi», cum îl numea marele nostru istoric Nicolae
Iorga.
De asemenea cred că vă sunt cunoscute strădaniile mele de a lucra,
din temelie, 72 de biserici, de a repara sute alte sfinte locaşuri de cult,
do a picta 150 dintre ele, de a construi 80 de case parohiale pentru
preoţi în judeţele Alba, Mureş şi Harghita, toate acestea prin vrednicia
clerului şi a bunilor credincioşi, de care îmi aduc aminte în smeritele
mele rugăciuni şi pe care dacă rămâneam la Alba Iulia, după revoluţie,
aveam motive întemeiate ca pentru cele realizate să-i declar pe aceşti
preoţi — dintre care cam trei sute i-am hirotonit persana! — eroi misio
nari ai Episcopiei de Alba-Iulia pentru munca lor uimitoare depusă în
acele vremuri grele, 1976— 1990.
Pe lângă acestea, cum se ştie, am căutat să reiau firul tradiţiei
culturale a Mitropliei Bălgrădene de odinioară, punând în actualitate
trecutul istoric şi bisericesc prin editarea a zeci de mii de ilustrate şi
pliante, cu conţinut tematic, precum şi prin tipărirea unor cărţi de
prestigiu : Carte de rugăciuni, în mai multe ediţii, Alba-Iulia — oraş
bimilenar 1978, îndreptar ortodox, în mai multe ediţii, precum şi tipă
rirea în ediţie critică a unor cărţi de interes istoric ca : Bucoavna, sau
primul Abecedar românesc 1699, lucrarea Biserici de lemn din Eparhia
Alba Iulia (prin contribuţia substanţială, meritorie a doamnei cercetă
toare Ioana Panait) iar ca o încununare a tuturor acestor realizări, s-a
reeditat în ediţie critică cu studii introductive alcătuite de oameni de
vastă cultură şi cu rezumate în limbi striăne, opera marelui Mitropolit
Simion Ştefan — cărturar şi patriot, Noul Testament de 1a Bâlgrad-1648,
cartea de căpetenie, de importanţă exemplară, piatră de hotar in lite
ratura românească, monument de limbă literară, cultură şi spiritualitate
cum a n u m ita critica modernă.
Pentru aceste rezultate pe tărâm cultural am fost cinstit cu pre
miul «Bogdan Petriceicu-Haşdeu» iar după aceasta ales ca Membru de
Onoare al Academiei Române, în anul 1992, pentru care mulţumesc şi
de această dată înaltului for de cultură al ţării — Academia Română.
Cu pârga acestor osteneli şi altele neamintite aici, mă prezint în faţa
înalt Prea Sfinţiei Voastre şi a fiilor istoricei Episcopii a Caransebeşului
spre îndătinata înscăunare, asigurându-Vă de tot devotamentul şi supu
nerea ca episcop sufragan, care sunteţi un luminos exemplu de muncă
şi dăruire spre binele Bisericii şi al neamului nostru, prin viziunea lucidă
a realităţilor din zilele noastre, dar şi printr-un trecut de muncă şi
jertfelnicie.
Nu putem uita că atunci în anii dictaturii, în timp ce mulţi scoteau
de sub teascurile tiparniţelor, diferite cărţi mai puţin folositoare pentru
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suflet, înalt Prea Sfinţia Voastră, ca şi alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, puneaţi in mâinile credincioşilor cărţi de învăţătură în dreapta
credinţă, precum «Urmarea lui Hristos» de Toma de Kempis, temeiurile
credinţei creştine, ample studii de patristică şi exemple de actualitate
a marilor probleme ce frământă cercetarea teologică. In acelaşi timp aţi
publicat studiile şi prelegerile ilustrului şi regretatului nostru profesor
Ioan G. Coman. Toate faptele acestea nu au trecut neobservate de
oamenii de credinţă şi cultură, care vă păstrează şi vă acordă preţuirea
cuvenită.
Distinse autorităţi de stat, centrale şi judeţene,
Prezenţa domniilor voastre la instalarea mea ca episcop al Caran
sebeşului ne onorează, ne încurajează, întărindu-ne sufleteşte, fapt
pentru care vă mulţumim şi vă salutăm cu toată căldura sufletească, şi
în acelaşi timp, îngăduiţi-ne să o considerăm drept o garanţie a spriji
nului ce ni-1 veţi acorda la reorganizarea şi prosperarea acestui aşeză
mânt străbun.
Iată de ce noi vedem, în domniile voastre, pe cei care împreună
cu noi, vom da viaţă acestui aşezământ spiritual care are ca scop împli
nirea legii strămoşeşti — pecetea etnicităţii noastre, încununată cu
cinstirea dumnezeieştii Liturghii, în care ne împărtăşim cu Sfântul Trup
şi Sânge al Mântuitorului Hristos, ce reprezintă hrana sufletului care
rămâne nemuritor.
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi
ai istoricei Eparhii a Caransebeşului,
Aş dori, înainte de toate, să vă încredinţez de dragostea mea
părintească şi să adresez o caldă chemare tuturor preoţilor din noua
Eparhie, ca să fiţi alături de noi, nu din obligaţia supunerii clericale, ci
din dragoste creştinească, frăţească şi din toată inima, din tot sufletul
şi convingerea preoţească. Pentru aceasta, însă, este nevoie de o adâncă
înţelegere, de o trăire personală, preoţească şi a adevărurilor sacre şi
eterne, pe care ni le-a încredinţat Mântuitorul.
Aceasta o putem dobândi, aşa cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul,
dacă «ne vom ridica de la trup la duh».
Este îndeobşte cunoscut că sacerdoţiul creştin nu se poate concepe
fără trăirea îndemnului adresat de Apostolul neamurilor, Pavel, uce
nicului său Timotei : «Fiule, să ţii aprins Harul lui Dumnezeu care este
In tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat Duhul
temerii, ci al puterii, al dragostei şi al înţelepciunii» (II Tim. 1, 6— 7).
în acelaşi timp să nu uităm că suntem puşi să fim mai întâi temple
vii ale lui Dumnezeu (Efes. 2, 22), să călăuzim pe credincioşii încredin*«*ţ* nouă, spre împărăţia neînserată, veşnică a lui Dumnezeu, şi făcând
rcasta putem spune cu Sf. Apostol, că slujirea noastră «ne-am făcut-o
Vplin» (II Timotei 4, 5).
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Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Distinsă asistenţă, localnică şi cei veniţi mai de . departe, bucureşteni, alba-iulieni, arădeni, maramureşeni, mureşeni, clujeni şi nu în
ultrmul timp rohieni,
La încheierea acestui cuvânt îngăduiţi-mi ca din cadrul acestei
solemnităţi să adresăm cele mai sincere şi alese urări de bine Prea
Fericitului nostru Patriarh Teoctist al României, tuturor ierarhilor Sfân
tului Sinod şi celor care au contribuit la refacerea Episcopiei Caranse
beşului, în mod deosebit înalt Prea Sfinţiei Voastre, căruia această
sfântă şi de Dumnezeu păzită Eparhie vă este şi vă rămâne sufragană şi
fiică duhovnicească, iar noi vă încredinţăm de întreaga noastră supunere
fiască şi muncă neprecupeţită pentru preamărirea lui Dumnezeu şi iubi
rea semenilor noştri».
Solemna festivitate din catedrala episcopală din Caransebeş s-a
încheiat intr-o atmosferă de bogată înălţare duhovnicească, întreaga
asistenţă intonând imnul «Pe stăpânul nostru... Doamne, îl păzeşte !».
A urmat, apoi, o agapă frăţească, oferită de centrul eparhial la
care au participat I.P.S. Mitropolit Nicolae, ceilalţi membri ai Sfântului
Sinod, reprezentanţii autorităţii superioare de stat şi ai autorităţilor
locale, profesori de teologie, numeroşi invitaţi. în cadrul recepţiei s-au
rostit frumoase cuvinte de felicitare cărora le-a răspuns «Prea Sfinţitul
Episcop Emilian.
La reluarea activităţii şi existenţei Episcopiei Caransebeşului, ne
exprimăm speranţa că de acum înainte împrejurările istorice nu vor mai
impieta asupra existenţei acestei eparhii şi că ea va avea parte de chiriarhi destoinici a căror activitate va avea consecinţe dintre cele mai
benefice pentru promovarea vieţii religioase a creştinilor ortodocşi români
din această parte a ţării noastre.
N oul ierarh al Episcopiei Caransebeşului, Prea Sfinţitul Em ilian Birdaş, s-a născut
in anul 1920, în satul Rohia, îm brăţişând viaţa m onahală la vârsta de 14 ani In m ă
năstirea «Sfânta A na», Rohia. După absolvirea Sem inarului m onahal de la Cerniră, a
îndeplinit mai multe slujiri în cadrul Bisericii Ortodoxe Rom âne fiind m ai întâi preot
deservent al catedralei patriarhale din Bucureşti, vicar al Episcopiei Romanului
şi Huşilor, iar din anul 1963 superior al catedralei «Reîntregirii N eam ului» din
A lba Iulia. In 1973, in vremea m itropolitului Nicolae M ladin, a devenit episcop-vicar
al Mitropoliei Ardealului, pentru ca in anul 1975, odată cu restaurarea Episcopiei
de Alba Iulia, să fie desemnat ca cel dintâi episcop al acesteia, după 275 de ani
de la desfiinţarea ei şi la a cărei reînfiinţare a avut ocontributie deosebită.
P.S.
Sa activează în acest post până în anul 1990, când trece ca episcop-vicar la Episco
pia Aradului, primind şi titlul de «A rădeanul».
Pentru activitatea sa cărturărească desfăşurată în stirăvechea Episcopie a
Bălgradului (Alba-Iulia) — între altele, a făcut o reeditare critică a «Bucoavnei»,
primul Abecedar românesc, şi a «N oului Testament»* de la Bălgrad, al mitropolitului
Simion Ştefan — , a fost ales membru de onoare al Academiei Române, în anul 1992.
REDACŢIA
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Despre reînfiinţarea Frăţiei Ortodoxe Române (F.O.R.) în anul 1990
şi primele ei acţiuni am avut prilejul să relatăm în rev. BOR, CIX (1991),
nr. 4— 6, p. 30—33. Tot atunci am publicat şi Statutul de organizare al
acestei asociaţii creştine (ibidem, p. 170— 173).
De atunci şi până astăzi activitatea F.O.R. a continuat şi s-a ampli
ficat. în afară de unitatea centrală din Bucureşti au luat fiinţă filiale în
oraşe şi sate. !
In cele ce urmează ne referim mai întâi asupra activităţii F.O.R. din
Bucureşti. Sediul ei a fost fixat, prin bunăvoinţa Patriarhiei Române, a
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în Bul. George Coşbuc,
bloc- P 5 B, Sc. 1, Et. 5, ap. 15 (tel. 311.23.33). Acest sediu a şi fost
utilat cu mobilerul strict necesar, cu telefon şi aparat xerox.
4,
Un aspect principal al activităţii noastre a fost continuarea mani
festărilor religioase în mari săli ale capitalei. Astfel, în anul 1991, pe
ziua de 30 noiembrie, a avut loc la Atheneul Român o manifestare
dedicată sfântului apostol Andrei, patronul F.O.R., şi sărbătorilor de
Crăciun. Au conferenţiat pr. prof. dr. Mircea Păcurariu despre Sfântul
Apostol Andrei, apostol al Românilor şi pr. arhim. Teofil Pârâianu, de
la .mănăstirea Sâmbăta de Sus despre Taina sfintei spovedanii, mijloc
de îndreptare al omului. Programul a mai cuprins muzică ortodoxă, cu
precădere colinde, interpretată de corul «Madrigal», dirijat de maestrul
Marin Constantin şi de către corul dc copii «Symbol», condus de prof.
Jean Lupu. Un grup de copii de la şcoli primare din Bucureşti a recitat
poezii religioase. Programul s-a bucurat de un frumos succes, iar sala a
fost arhiplină.
în anul 1992 manifestările publice
ale F.O.R.aucontinuat mai
intens. La 30 mai a avut loc la Sala mare a Palatului o serbare dedicată
«Sfintei ortodoxii şi Sinodului I ecumenic de la Niceea» Au conferen
ţiat pr. prof. dr. Constantin Galeriu despre Ortodoxie şi cultură, iar
prof. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici desipre : Revelaţia divină prin
energiile necreate. Monahul Gherasim Părăuşanu de la Mănăstirea
Sitarii a făcut o expunere despre F.O.R. în trecut şi scopurile pe care
şi le propune astăzi. Programul artistic a cuprins muzică religioasă
ortodoxă interpretată de asociaţia corală Te Deum laudamus, condusă
de Valentin Gruescu, dirijorul corului Filarmonicii, şi de corul de copii
al Filialei F.O.R. din Olteniţa. Au fost, de asemenea, recitate poezii
religioase de către copiii din Olteniţa.
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în acelaşi an, 1992, la 29 noiembrie, a avut loc o a doua manifestare
în aceeaşi Sală a Paltului, dedicată de această dată sfântului apostol
Andrei şi sărbătorilor de Crăciun. Conferenţiari au fost prof. dr.
Constantin Bălăceanu-Stolnici, care a vorbit despre Implicarea Bisericii
în viaţa socială şi ştiinţifică a ţării şi pr. arhim. Bartolomeu Anania,
care a prezntat tema Misiunea socială a Bisericii. Despre sfântul apostol
Andrei a rostit un scurt cuvânt pr. prof. Nicolae Bordaşiu. La progra
mul artistic au colaborat : Corul de copii «Symbol», dirijat de prof.
Jean Lupu, Formaţia de muzică bizantină «Psalmodia» de la Academia
de Muzică din Bucureşti, dirijată de arhid. prof. dr. Sebastian Bucur,
şi Corala Patriarhiei Române, condusă de pr. prof. Constantin Drăguşin.
în acelaşi an, la 8 aprilie, F.O.R. a organizat împreună cu ASCOR
o adunare publică în Amfiteatrul I al Facultăţii de Medicină, la care
s-a abordat tema : Iubirea de frate, Suferinţa
Basarabiei. Au luat
cuvântul pr. prof. dr. Constantin Galeriu, pr. Vasile Ţepordei, conf. dr.
Miron Bogdan şi prof. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici. Cu acest
prilej publicul format mai cu seamă din studenţi au putut cunoaşte
aspecte din istoria Basarabiei libere, apoi din perioada de înrobire de
către puterea rusească, despre persecuţiile religioase la care populaţia
românească aparţinând Mitropoliei Basarabiei este supusă.
în anul 1993 au avut loc două manifestări spirituale. Una, la 31 oct.
în sala Teatrului de Operetă (Clădirea Teatrului Naţional), cu care pri
lej s-a dezbătut tema : Credinţă şi ştiinţă. La dezbatere au participat :
prof. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici, pr. prof. dr. Dumitru Popescu,
pr. prof. dr. Constantin Galeriu, conf. dr. Miron Bogdan, dr. Eugen
Toma, dr. Andrei Dorobanţu. La această adunare nu s-a prezentat un
program artistic, ci s-a dialogat cu publicul asupra unor aspecte ale
temei. Cealaltă, a avut loc în ziua de 12 decembrie în Sala Palatului şi
a fost dedicată sfântului apostol Andrei şi sărbătorilor de Crăciun.
Despre sfântul apostol Andrei a vorbit pr. prof. Nicolae Bordaşiu, iar
acad. Virgil Cândea a făcut o interesantă expunere teologico-liturgică
asupra Condacului Naşterii Domnului. Partea artistică a fost asigurată
de corul maicilor de la mănăstirea Pasărea şi de corul elevilor de la
Seminarul teologic din Bucureşti, ambele dirijate de pr. prof. Victor
Frangulea.
Ultima manifestare religioasă a F.O.R. la Sala Palatului a avut loc
în ziua de 11 decembrie 1994, dedicată atât sfântului Andrei, cât şi săr
bătorilor de Crăciun. în partea de program dedicată cuvântărilor, prof.
univ. dr. Emilian Popescu a vorbit despre Sfântul Andrei ca apostol al
românilor, iar pr. prof. dr. Constantin Galeriu despre Ortodoxie şi suflet
românesc. Programul artistic a fost bogat şi s-a bucurat de colaborarea
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unor formaţii corale de renume şi artişti reputaţi : Corul Madrigal
dirijat de Marin Constantin, actorul Victor Rebenciuc, Răzvan Ionescu,
de la Teatrul Naţional, cântăreţele Saveta Bogdan şi Cristina Manoliu,
harpista Stana Bunea. A recitat poezii şi eleva Andrea Georgescu din
clasa Il-a primara. Un efect deosebit de plăcut l-a avut programul de
colinde prezentat de corul de copii «Plai românesc» al Şcolii 28, dirijat
de prof. Iuliana Pavel. Toţi copiii din cor (de fapt fete), ca şi dirijorul
au fost îmbrăcaţi in frumoase costume naţionale, reprezentând diferite
regiuni ale ţării. Corul «Plai românesc» se întorsese de curând dintr-un
turneu în Anglia, unde înregistrase succese.
Se poate afirma că manifestările religioase organizate de F.O.R. au
avut ecou bun în public, aceasta dovedindu-se şi printr-o participare
numeroasă. Sălile au fost aproape totdeauna pline şi arhipline, iar ultimile două serbări de la Sala Palatului din 1993 şi 1994 au reprezentat
recorduri în această privinţă. Şi programul artistic a crescut în calitate.
De asemenea, adunările noastre au fost onorate de prezenţa Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist, a altor membri ai Sfântului Sinod (de
ex. I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, prea sfinţiţii
episcopi vicari patriarhali şi al Arhiepiscopiei Bucureştiului), de consi
lieri patriarhali etc. Folosul sufletesc lăsat în sufletele credincioşilor şi
ale tuturor participanţilor ne încredinţează că asemenea manifestări
trebuie continuate şi, dacă va fi posibil, chiar într-un ritm mai intens.
Un alt aspect al activităţii F.O.R. din Bucureşti l-a reprezentat
înfiinţarea de filiale în oraşe şi sate din provincie. Până acum au luat
fiinţă următoarele filiale : Iaşi, Dorohoi, Ploieşti, Călăraşi, Olteniţa,
Turnu Măgurele, Urziceni, Slobozia. Câmpulung-Moldovenesc ; în sate :
✓
Baloteşti, Moara Vlăsiei, Sitaru, toate în Sectorul Agricol Ilfov, Gâr
bovi, jud. Ialomiţa, Frumuşani, jud. Călăraşi, Cornu-Câmpina, jud.
Prahova, Câmpu Mare, jud. Olt. înfiinţarea acestor filiale a fost posibilă
datorită interesului şi implicării unor.ierarhi ai Bisericii, a preoţilor şi
credincioşilor. în această privinţă menţionăm sprijinul foarte preţios dat
de I.P.S. Daniel al Moldovei şi Bucovinei, pentru înfiinţarea şi bunul
mers al filialei de la Iaşi. în calitate de preşedinte de onoare al acestei
filiale s-a interesat de activitatea ei şi a fost prezent la toate manifestă
rile sale publice. De menţionat, că Filiala de la Iaşi s-a făcut cunoscută
pe plan local, a publicat o revistă lunară şi a ridicat chiar o biserică,
aflată azi într-o fază avansată de zidire. Filiala din Dorohoi este, de
asemenea, activă şi are realizări remarcabile. în anul 1994 au fost botezaţi
24 de băieţi şi 26 de fete dintr-un cămin de copii, au fost date ajutoare
bătrânilor din azile şi au avut loc manifestări religioase cu prilejul
praznicului sfântului apostol Andrei şi al sărbătorilor de Crăciun.
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Printre filialele cele mai active se numără şi cea de la Ploieşti,
condusă de pr. protopop Lazăr, ea având realizări atât pe linie filan
tropică, cât şi în domeniul moral-spiritual. Aceleaşi lucruri bune se pot
spune despre.filialele din Olteniţa, Călăraşi, Frumuşani, Câmpu Mare şi
Câmpulung Moldovenesc. Realizările acestor filiale se datoresc sârguinţei în misiune a preoţilor şi a unui grup de credincioşi, care for
mează imboldul şi pentru alţii. De relevat, în această privinţă zelul şi
realizările deosebite ale pr. Dumitru Popovici de la Frumuşani, ale
pr. Ion Ciucă de la Câmpu Mare, ale pr. Ilie Macar de la Câmpulung
Moldovenesc, ale pr. Aurel Nechita de la Iaşi şi ale d-lui prof. univ.
Rădăuceanu, secretar general al Filialei de la Iaşi.
Activitatea F.O.R. s-a desfăşurat şi în alte părţi unde nu există
încă filiale. Ea a cuprins cu precădere sate din zona relativ apropiată
de Bucureşti. în această privinţă cel mai activ s-a dovedit pr. Dumitru
Popovici (84 ani), de la Frumuşani, veteran al operei misionare pentru
care a făcut şi închisoare sub regimul comunist. Cu echipa proprie sau
sprijinit de la centru de membri ai Frăţiei şi cu maşinile ei a făcut
misiune în 72 de sate. Programul s-a desfăşurat mai ales în duminici
şi sărbători, cu participare la serviciul divin, predică, iar după amiază
o cateheză, cântări religioase şi un film (pe baaă de diapozitive, cu
explicaţii imprimate). în anii 1992— 1994 pr. Popovici a distribuit mate
riale religioase (icoane, cărţi, candele, etc.), procurate de la F.O.R. în
valoare de 1.114.691 lei. Aceeaşi sârguinţâ şi rezultate bune au dovedit
şi pr. arhim. Damian Bogdan şi monahul Gherasim Părăuşanu, de la
mănăstirea Sitarul (ambii veterani ai misiunii creştine) care, uitând de
vârstă (80 de ani) au cutreierat zone întinse înfiinţând filiale şi
având apoi grijă de ele. Echipe ale F.O.R. cuprinzând studenţi de la
Facultatea de teologie din Bucureşti, împreună cu d-l prof. Emilian
Popescu s-au deplasat în sărbători în sate din jud. Călăraşi, unde au'
participat la serviciul divin, au predicat şi au vorbit credincioşilor
despre F.O.R.
Rezultatele bune obţinute până acum încurajează F.O.R. să conti
nue activitatea după modelul de până acum. Este însă nevoie de mai
mulţi oameni, care să se implice în activitatea F.O.R. şi, de asemenea,
de o mai bună stare materială. în acelaşi timp, F.O.R. regretă rezerva
şi lipsa de implicare în această activitate manifestată de unii preoţi şi
chiar de ierarhi. Cu prilejul ultimei manifestări spirituale de la Sala
Palatului din 11 decembrie 1994 unii preoţi din Bucureşti nu au permis
echipelor F.O.R. nici măcar să pună afişe la biserică pentru a anunţa
publicul de serbarea noastră (citez doar cazul preotului paroh de la
Biserica Sfântul Sipiridon Nou).
Prof. E M IL IA N

POPESCU

CRONICĂ
Joi, 7 iulie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit
pe Excelenţa Sa, Dl. H. Hristoforou, ambasadorul Republicii Cipru
în România.
Vineri, 8 iulie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
un grup de profesori universitari şi studenţi de la Universitatea
din Tesalonic, condus de dl. prof. univ. dr. Athanasios Anghelopoulos ;
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
un grup de absolvenţi ai Facultăţii de teologie ortodoxă din cadrul
Universităţii Bucureşti, originari din Republica Moldova, fii ai
Mitropoliei Basarabiei.
Marţi, 12 iulie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezi
dat lucrările de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti pen
tru anii 1994— 1998 ;
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat, în aceeaşi
zi, lucrările Colegiului electoral bisericesc pentru alegerea titula
rului nou înfiinţatei eparhii a Covasnei şi Harghitei şi ale Cole
giului electoral bisericesc pentru alegerea noului episcop al
Episcopiei Dunării de Jos.
Miercuri, 13 iulie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Colegiului electoral bisericesc în vederea alegerii
titularului Episcopiei, reînfiinţate, a Caransbeşului.
Duminică, 24 iulie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta Liturghie în catedrala episcopală Sfântul Nicolae
din Galaţi, cu ocazia instalării Prea Sfinţitului Oasian Crăciun,
noul episcop al Episcopiei Dunării de Jos. Au participat la
Sf. Liturghie II.PP.SS. Mitropoliţi Daniel al Moldovei şi Bucovinei
şi Antonie al Ardealului, P.S. Episcop Petru, locţiitor de Mitro
polit al Basarabiei, II.PP.SS. Arhiepiscopi Lucian al Tomisului şi
Vasile al Târgoviştei, PP.SS. Episcopi Gherasim al Râmnicului,
Calinic al Argeşului şi Teleormanului, Nifon al Sloboziei şi Călă
raşilor, Ioachim Vasluianul, arhiereu-vicar al Romanului şi Huşilor.
Luni, 8 august 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe P.C. Pr. Marc Antoine de Bcauregard de la parohia orto
doxă «Saint Germain et Saint Cloud» din Franţa, împreună cu un
grup de enoriaşi ;
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi
zi, pe Dl. Gheorghiu Gheorghe Pancratiu, ambasadorul României
la Vatican.
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Miercuri, 10 august 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Iaromir Kvapil, noul ambasador al Republicii Cehe,
la Bucureşti, în vizită de prezentare ;
în aceeaşi zi, Prea Ferictul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe P.C. Pr. Dimitrag Verega, parohul comunităţii aromânilor din
Corcea (Albania), pe Dl. Costa Coda, epitrop şi Dl. Piro Simacu,
vicepreşedinte.
Oaspeţii au fost însoţiţi de Dl. Mihai Bâlea, preşedintele Socie
tăţii culturale macedo-române din ţara noastră.
Joi, 11 august 1994 — Prea Fericitul Părinie Patriarh Teoctist a primit
un grup de oameni de cultură din Japonia, însoţiţi de dl. Mircea
Ifrim, consilier la Ministerul Culturii ;
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit, în aceeaşi
zi, pe Dl. General Josepf Charlier, aghiotantul Regelui Baudouin
al Belgiei şi şef al Statului Major, împreună cu soţia. Oaspeţii au
fost însoţiţi de Dl. General Cioflină Dumitru, şeful Marelui Stat
Major al Armatei Române.
Marţi, 23 august 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit un grup de istorici militari, aflaţi în ţara noastră cu ocazia
Colocviului de istorie militară, organizat la Bucureşti.
Luni, 5 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Gheorghe Pancratin-Iuliu Gheorghiu, ambasadorul
României la Vatican.
Miercuri, 7 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit un grup de pelerini anglicani şi ortodeşi din Marea Britanie, însoţiţi de P.C. Pr. Silviu Pufulete, parohul parohiei orto
doxe române «Sf. Gheorghe» din Londra.
Joi, 8 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe D-na Mary McMaster, preşedinta Centrului creştin
de caritate «Mary McMaster» şi pe D-na Anne Arthur, consul
tantă în probleme de protecţie socială a aceleiaşi organizaţii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi
zi, pe P.C.Pr. Ilie Ciocan şi pe P.C.Pr. Petre Puşcaş din cadrul
Vicariatului ortodox român de la Gyula, Ungaria.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, tot în
această zi, pe Monseniorul Fortino, subsecretar al Comitetului
pontifical pentru promovarea unităţii creştine.
Marţi, 13 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a întâmpinat pe Sanctitatea Sa Shenouda al III-lea, papă şi pa
triarh al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt, sosit în ţara noastră
pentru a participa la lucrările Comitetului executiv al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor şi pentru a face o vizita în ţara noastră
la invitaţia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Miercuri, 14 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la slujba ecumenică săvârşită în paraclisul Facultăţii de
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teologie a Universităţii Bucureşti, cu ocazia deschiderii lucrărilor
Comitetului executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, după
care a rostit cuvântul de deschidere a lucrărilor Comitetului exe
cutiv al C.F.B.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a întâmpinat pe Prea
Fericirea Sa Partenie al III-lea, j:>apă şi patriarh al Alexandriei
şi al întregii Africi, sosit în ţara noastră la invitaţia Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Dumunică, 18 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a săvârşit, împreună cu Sanctitatea Sa Partenie al III-lea,
papă şi patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, Sfânta Litur
ghie în catedrala Sfântului Spiridon. Din soborul
arhieresc au
mai făcut parte I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovi
nei, I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, P. S. Episcop Teodor
de Cyrene, PP.SS. Casian al Dunării de Jos, Nifon al Sloboziei
şi Călăraşilor, P.S. Teofan Sinaitul, vicar patriarhal.
Au fost de faţă la această Sfântă Liturghie solemnă : San
ctitatea Sa Shenuda al III-lea, papă şi patriarh al Bisericii Orto
doxe Copte din Egipt, P. S. SerapLon şi membrii Comitetului exe
cutiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Luni, 19 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl.
Levon Ter Petrosian, preşedintele
Republicii
Armene, aflat în ţara noastră într-o vizită oficială.
Miercuri, 21 septembrie 1994 — Luni 26 septembrie 1994 — Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a însoţit, în vizita din ţara noastră,
pe Prea Fericitul Partenie al III-lea al Alexandriei şi al întregii
Africi, vizită în cadrul căreia a avut loc, la Miercurea Ciuc, du
minică, 28 septembrie 1994, instalarea P.S. Ioan Sălăjan, ca epis
cop al nouînfiinţatei eparhii a Covasnei şi Harghitei.
Marţi, 27 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a condus, la aeroportul Otopeni, pe Prea Fericirea Sa Partenie al
III-lea al Alexandriei şi întregii Africi, şi delegaţia însoţitoare.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe I.P.S.
Arhiepiscop Antonie de Padova însoţit de Monseniorul Ruggero
Toldo, aflaţi în vizită în ţara noastră.
Joi, 29 septembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la ceremonia aniversării tricentenarului Universităţii
Bucureşti, desfăşurată în «Aula magna* a Universităţii din Bucu
reşti.
Sâmbătă, 1 octombrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la o slujbă ecumenică împreună cu Excelenţa Sa
Mons. Antonio Mattiazzo, arhiepiscop de Padova, Italia, cu ocazia
vizitei Excelenţei Sale în România. Au mai participat Excelenţa
Sa Mons. John Bukovsky, nunţiu apostolic la Bucureşti şi Mons.
Victor Blazutti, vicarul general al Arhiepiscopiei Romano-Catolice
din Bucureşti.

Marţi, 25 octombrie 1994 — Prea Fericitul t'arnue m u u . . . * ---- _
prezidat lucrările Comisiei pentru dialog teologic a Bisericii Orto
doxe Române cu Bisericile Ortodoxe Orientale, la care au fost
prezenţi cei doi copreşedinţi ai Comisiei mixte de di«log dintre
Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale : I.P.S. Mitro
polit Damaskinos al Elveţiei şi I.P.S. Mitroplit Bishoy de Damiett.
Miercuri, 26 octombrie 1994, în cursul
după-amiezii,
Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl. Dimitris Kustas, consilier
de presă al Ambasadei Republicii Elene la Bucureşti, însoţit de
D-na Gheorghia Reviti de la Cabinetul primului-mistru Andreas
Papandreii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi
zi, o delegaţie a Comisiei pentru apărare naţională şi politică
externă a Parlamentului Republicii Elene, condusă de Dl. Eleftherios Veryvakis, preşedintele a ce steia , în legătură cu şedinţa inter
parlamentară de la Atena.
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit un grup de oameni de afaceri din Japonia.
Vineri, 28 octombrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Boutros Boutros Ghali, secretarul general al Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite, aflat în vizită în ţara noastră, prilej cu
care Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rugat pe înaltul
oaspete să uzeze de bunele oficii pentru recunoaşterea, de cătrtautorităţile din Republica Moldova, a Mitropoliei Basarabiei.

Gibraltar şi de capelanul anglican Christopher Newlands.
17 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Christos E. Pourgourides, membru în Parlamentul
cipriot şi reprezentantul acestuia în Consiliul Europei.
Marţi, 22 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la colocviul «Armata şi Biserica în societatea românească.
Tradiţii şi actualitate», organizat de Direcţia de cultură a armatei
din oadrul Ministerului Apărării Naţionale, subliinind importanţa
Bisericii şi Armatei, alături de şcoală şi familie în refacerea vieţii
morale sănătoase a neamului nostru, prin întărirea credinţei în
Dumnezeu.
Joi, 24 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Monseniorul John Bucovsky, nunţiul apostolic la Bucu
reşti. Au fost de faţă P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal
şi P.C. Pr. Cons. Mihai Tiţa.
Duminică, 27 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica «Sfântul Elefterie» din
Bucureşti, rostind un cuvânt ocazional în
amintirea preotului
Octavian Popescu, fost vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi
vrednic slujitor al Bisericii.
Joi, 1 decembrie1994 — Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat 1a slujba ofidată la «Mormântul Eroului Necunoscut»,
cu ocazia Zilei naţionale a României.

Joi,
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Luni, 3 octombrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la festivitatea prilejuită de deschiderea anului univer
sitar 1994/1995, la Universitatea de ştiinţe agronomice Bucureşti,
în amfiteatrul «Ion-Ion^scu de la Brad», unde a rostit un amplu
cuvânt către tinerii studenţi agronomi.
Luni, 4 octombrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Angelos Stylianos Papathemelis, ministrul Ordinii
Publice al Republicii Elene.
Marţi, 5 octombrie 1994— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Excelenţa Sa Dl. Fran Zel Cukaj, ambasadorul Republicii
Albania la Bucureşti.;
:
Joi, 13 octombrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
efectuat o vizită pastorală în Episcopia Aradului, apoi, împreună
cu PP.SS. Episcopi Timotei al Aradului şi Ioan al Oradiei au
vizitat sediul Uniunii Românilor din Ungaria şi comunităţile româ
neşti din' această ţară, săvârşind târnosirea bisericilor parohiale
i. din Gyula şi Micherechi.
Vineri, 21 octombrie^ 1994 — Prea Fericitul Părinte Pati’iarh Teoctist
a primit1'pe P.C. Pr. :Joshua John, vicarul Bisericii Ortodoxe Si
riene Malankara, care a prezentat Prea Fericirii Sale un mesaj din
partea I.P.S. Mitropolit Theophilos Philipos din Bombay.
Marţi, 25 octombrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Comisiei pentru dialog teologic a Bisericii Orto
doxe Române cu Bisericile Ortodoxe Orientale, la care au fost
prezenţi cei doi copreşedinţi ai Comisiei mixte de dialog dintre
Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale : I.P.S. Mitro
polit Damaskinos al Elveţiei şi ^.P.S. Mitroplit Bishoy de Damiett.
Miercuri, 26 octombrie 1994, în cursul „ după-amiezii, Prea Fericitul
^ Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl. Dimitris Kustas, consilier
de., presă al Ambasadei Republicii Elene la Bucureşti, însoţit de
tY„o r:hp<whi» Reviti de la Cabinetul primului-mistru Andreas
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Miercuri, 2 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Franz Zef Cukaj, ambasadorul Albaniei la Bucureşti.
Marţi, 8 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de
sfinţire a bisericii «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil» din car
tierul Griviţa, precum şi Sfânta Liturghie, rostind un bogat cuvânt
de învăţătură.
'
Miercuri, 9 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a avut o întrevedere cu dl. Seyed Mahmoud Sadri, noul ambasador
al Iranului la Bucureşti, însoţit de dl. Jafar Ahmadzadegan, ata
şatul cultural al acestei ţâri la Bucureşti..
Vineri, 11 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Charles W. Colson, preşedintele fondator al orga
nizaţiei «Prison Fellowship International», cea mai mare organi
zaţie din lume cu activitate în închisori, însoţit de dl. Ronald
oh W. Nikkel, preşedinte, dl. Ivan K. Sotirov, director pentru estul
-r
Europei şi dl. general Chiş loan, şeful Direcţiei generale a peniten
ciarelor, însoţit de dl. col. Dan Sterian. Au fost de faţă numeroşi
. m ziarişti.
Duminică, 13 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. • Andrew Bache, ambasadorul Marii Britanii în
>
România, împreună cu soţia, însoţiţi de Episcopul John Hind de
je
Gibraltar şi de capelanul*anglican Christopher Newlands.
oi, 17 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Christos E. Pourgourides, membru în Parlamentul
cipriot şi reprezentantul acestuia în Consiliul Europei.
Marţi, 22 noiembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la colocviul «Armata şi Biserica în societatea românească.
Tradiţii şi actualitate», organizat de Direcţia de cultură a armatei
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, subliinind importanţa
Bisericii şi Armatei, alături de şcoală şi familie în refacerea vieţii
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Miercuri, 7 decembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Akis Tsouhatsopoulos, secretar general al Pasok,
din Grecia.
Luni, 12 decembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Gheorghe Pancratiu Iuliu Gheorghiu, ambasadorul
extraordinar şi plenipotenţiar al României la Vatican, însoţit de
domnul profesor Octavian Ghibu.
Marţi, 13 decembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit un grup de parlamentari unguri din Comisia pentru dreptu
rile omului, cărora le-a răspuns la numeroase întrebări pivind
Biserica Ortodoxă Română, relaţiile ei cu celelalte Biserici, cu
Biserica Catolică de rit-bizantin, adaptarea Bisericii noastre la
noile schimbări din ţară.
Sâmbătă, 17 decembrie 1994 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe d-na Silvya Hoffmann, şefa Serviciului de ajutoare
pentru România a Bisericii Catolice din Viena, însoţită de sţudcntul Holzinger Ernst şi P.C. Pr. Consilier Sabin Verzan.
Duminică, 25 decembrie 1994 — în sfânta zi a Naşterii Domnului, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie' la
catedrala patriarhală din Bucureşti, slujbă transmisă în driect pe
posturile naţionale de Televiziune şi Radio. Prea Fericirea Sa a
adresat cald cuvânt părintesc către credincioşi şi a audiat, împreună
cu aceştia, corala bărbătească a armatei, condusă de Conf. Ion
Golcea, care a susţinut un concert de colinde.
Diac. CON ST A N T IN N lC O L A E
Secretarul C abinetului patriarhal
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TIMPUL, CA O NECESITATE A ÎNŢELEGERII
MISIUNII CREŞTINE
50 DE ANI DE LA ÎNDREPTAREA CALENDARULUI
IN RĂSĂRIT
(1 9 2 4, 1 -1 4

Octombrie,

1 9 9 4)

PRELIM IN ARII

Şi a fost Ziua întâi... şi a fost Ziua a şaptea... rosteşte Scriptura (Fa
cere I, 5 ; II, 2) arătând că timpul şi mişcarea sunt coordonate creaturale
folosite de Dumnezeu pentru organizarea universului. Şi dacă «la început
a făcut Dumnezeu cerul şi pământul...» (Facere I, 1 ; II, 1), se ştie, as
tăzi, că perfectarea cosmosului continuă, în timp, acţiunea măsurân-du-se
cu «milioane ani-lumină...».
Psalmistul, în cugetarea sa adâncă despre univers încadrat în timp,
rostea : «Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o ves
teşte tăria...» (Psalmul XV III), fiindcă : «minunate sunt lucrurile Tale,
Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut !» (CUI, 25). Interesant că
dumnezeiescul David intuia funcţia astrului central şi fix al galaxiei
noastre, Soarele, precum şi a satelitului natural al Pământului, Luna,
despre care consemnează : Doamne, ai făcut Luna şi stelele ca să stă
pânească noaptea şi să împartă timpul, iar Soarele, şi-a cunoscut apusul
său... (Ps. CUI, 20).
însăşi minunea întrupării Domnului s-a făcut la plinirea vremii,
când a trimis Dumnezeu pe Fiul Său (Galateni IV, 4), prin care s-au
făcut şi voacurile (Evrei I, 1— 3).
Timpul calendaristic este citat în Sf. Evanghelie, aşa cum era calcu
lat acum două mii de ani : vremea lui Cezar (Iulius) August, cârmuirea
în Siria a lui Quirinius (Luca II, 1— 2) pentru naşterea Mântuitorului ;
timpul împăratului Tiberiu (14—41), în al 15-lea an de domnie al său,
Iisus a ieşit la propovăduire şi s-a botezat de către Ioan (Luca III, 1).
Tot în această vreme, arhierei ai poporului evreu erau Anna şi Caiafa,
iar proconsul roman numit de Tiberiu era Pontius Pilatus (14—37). De
asemenea, Sf. Ioan consemnează în Evanghelie naşterea peste timp, din
B.O.R. — 19
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veşnicie, a Fiului lui Dumnezeu şi întruparea în timp a Sa pentru mân
tuirea omului (Ioan I, 10— 18). Şi ceilalţi apostoli vorbesc de folosirea
timpului. Pogorârea Sf. Duh, în timp şi la sărbătoare calendaristică
mozaică, la Cincizecime, a însemnat naşterea Bisericii creştine, organi
zarea comunităţii lui Hristos, constituirea, calendaristic, a împărăţiei
lui Dumnezeu pe pământ.
Atât Evanghelia, consemnată de către Sf. Apostoli — martiri şi
mărturisitori, cât şi celelalte scrieri sunt jurnale sau calendare ale mi
siunii în primul veac creştin al Bisericii din epoca primară. Insă cel
care precizează evenimentele este medicul Luca. Pe lângă apostol, şi
cunoscător al ştiinţei vremii, el alcătuieşte întâia istorie bisericească :
Faptele Apostolilor şi redă coordonatele timpului, îndeosebi călătoriile
misionare ale Sfântului Apostol Pavel.
Strămoşii noştri fiind creştinaţi treptat şi prin convingere au rămas
neclintiţi în Biserica cea Una, Sobornicească, Sfântă şi Apostolică. Ei
au respectat tot ceea ce s-a hotărât în Sinoadele ecumenice, fără să
se lase atraşi de învăţături străine duhului evanghelic. Mai mult, şi-au
menţinut şi şi-au dezvoltat limba în rădăcinile latinităţii şi în spiritul
bizantin. Apoi au căutat să organizeze misiuni la popoarele slave şi
germanice.
După căderea Constantinopolului (1453), Biserica Ortodoxă din
toate provinciile româneşti a preluat sarcina păstrării dreptei credinţe
şi a culturii autentice bizantine. Aşadar, nu-i nici o exagerare, când
Nicolae Iorga a calificat spiritualitatea românească : Bizanţ după
Bizanţ 1.
INTRODUCERE

In multe alte lucrări de caracterizare etnografică a poporului nos
tru, Nicolae O lah u l2, Dimitrie Cantemir3, sau, mai târziu, Simion Me
hedinţi 4 enumărau, printre alte însuşiri specifice creştinismului româ
nesc, şi lipsa ereziilor şi a ereticilor. Datorită firii sale blânde şi evlaviei
moştenie de la strămoşii geto-daci 5, vechimii creştinismului pe meleagu
rile lui de formare6 şi a condiţiilor istorice specifice, poporul român
şi Biserica n-au cunoscut dispute sau certuri dogmatice care tulbu
raseră odinioară, Bizanţul şi Roma. De aceea, între români, cel puţin
1. Lucrarea a apărut In lim ba franceză şi apoi în diferite traduceri şi ediţii
Româneşti.
2. Diac. P.I. David. Un ecumenist al secolului al XVl-lea, umanistul Nicolae
Olahul, in «Glasul Bisericii» (G.B.), X X V III (1969), nr. 7—8, p. 909— 930...
3. Idem, Dimitrie Cantemir şi urmaşi săi In Rusia, în «Biserica
Ortodoxă
Română.» (BOR), X C III (1974), nr. 7— 8, p. 928— 955.
4. Savantul geograf u fost absolvent al Sem inarului «Episcopul Cherasie» din
Buzău. Pe lângă preocupările sale ştinţifice (Triologia ştiinţei, 1909), m ai ales in
ultim ii ani de viaţă, când s-a retras In linişte la mânăstirea Soveja, s-a aplecat
spre religia strămoşilor săi : Către noua generaţie, ediţia a IlI-a, 1928. Date com
plete în Opere alese, sub redacţia Prof. dr. V. M ihăilescu, Editura ştiinţifică, Bucu
reşti, 1967, p. 1»1— 28, 276— 290 ş.a. Reeditată şi completată după 1969.
5. Diac. P.I. David, Aspecte ale vieţii spirituale a tracodacilor în «Mitropolia
O lteniei» (MO), X X X II (1980), nr. 7— 9, p. 574— 595.
6. Idem, Despre originea getodacilor şi Începutul creştinării lor, în «M.O.»,
X X X ( 1978), nr. 1— 3, p. 154— 1G1.
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până la o vreme, n-au putut pătrunde ereziile şi inovaţile, n-a putut
face adepţi prozelitismul protestant (sec. XVI), nici urmaşii acestora
şi nici sectele religioase de a z i'. Românii din Transilvania, Moldovlahia şi Ţara Românească au aceeaşi origine : latină, şi aceeaşi cre
dinţă : ortodoxă, scria umanistul Nicolae O lah ul8. Când zici român,
zici creştin ortodox, arăta cărturarul-domn Dimitrie Cantemir9.
Tendinţe centrifuge. Situaţia s-a schimbat, însă, înainte şi după
primul război mondial, când contactele mai dese cu Apusul au favorizat
pătrunderea sectelor din America în Europa şi răspândirea lor în im
periul austro-ungar. Alte cauze, interne, au provocat ruperea din comu
nitatea Bisericii Ortodoxe Române a unor credincioşi10 şi constituirea,
printre altele, şi a grupării separatiste : Stilismul sau anticalendariştii,
tradiţionalii sau observatorii P id a lio n u lu iA c e a s tă grupare a rămas
până acum într-o situaţie neclară din punct de vedere canonic, pro
ducând neplăceri credincioşilor Bisericii naţionale.
«Stilismul» cu specificul său de îndărătnicie şi refuzul rezultatelor
ştiinţifice 12 se întâlneşte şi în alte Biserici (cele slave şi chiar cea
greacă)1:J. Nici stilismul, nici altă grupare anarhică nu poate fi numită,
considerată sau tratată ca o sectă [/*. Aceste grupări se manifestă numai
ca mişcări rupte din unitatea Bisericii sau izolate, nerespectând dis
ciplina ei K Unele practici, mai ales din ultima vreme, le apropie,
totuşi, de cultelc nooprotestante şi de secte.
Este drept că stilismul se deosebeşte de Oastea Domnului 1(î, de
Frăţii şi Ligi, de Asociaţii şi întruniri J7, prin «ierarhia» pe care şi-a
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«M O .»,

7. Idem, Scctelc relkjiouse, pericol al vieţii, al moralei..., !n «G.B.», nr. 5/1986,
p. o?— 89.
B. Ibideni, Un ccumenist..., p. 925—930 note.
9. Textul complet stină a s tfe l: «...în zilele noastre
tot norodul (subl. n.)ţine
fie Biserica
creştină a Răsăritului. N u se îndoieşte nim eni
de slava credinţei,
nim eni nu se arată fără luare aminte fată de vreuna din porunci şi nu face nim ic
din cele oprite de Biserică. O erezie sau un eretic nu s-au arătat vreodată... şi cu
atât m ai puţin s*ar fi putut răspândi...» (Descrierea Moldovei, Ed. M inerva, Bucu
reşti, 1973 . 254— 255).
10. Diac. P.l. David, Călăuza creştină pentru cunoaşteiea şi apărarea dreptei
credinţe In fata prozelitismului sectant, Editura Episcopiei A radului, Arad, 1987;
«Grupări separatiste in B.OJO>, p. 165— 186.
>11. Ibidem, p. 170— 175.
12. Idem, Anticalendariştii suu stiliştii fii rătăciţi ai Bisericii strămoşeşti, în
«îndrum ătorul pastoral, misionar şi patriotic», Buzău, 1966.
13. Ne referim la unele m ănăstiri din Sf. M unte Athos şi la Patriarhia greacă
a Ierusalim ului.
14. A se vedea diferenţa între erezie-sectă,
schisană-grupare separatistă, în
«Călăuză...», p. 3.5— 36.
15. Ibidem.
16. Şi aceasta a intrat sub ascultarea Bisericii după 1989, printr-un nou statut
publicat în B.O.R. nr. 7— 10/1990, p. 212— 214; La fel şi Liga Tineretului Ortodox
din Rom ânia, p. 216— 21‘J, A SC O R, p. 220— 221, Societatea N aţională a Femeilor
Ortodoxe din Rom ânia, p. 221— 222). Sfântul Sinod a rânduit câte un ierarh care
<*ă păstreze legătura cu aceasta. Cel dintâi responsabil cu «Oastea Dom nului» a
lost P.S. .Serafim Făgărăşeanu, episcop-vicar al A rhiepiscopiei S ibiului iar, în pre
zent, P.S. Calinic, episcopul Argeşului.
17. Şi aceste «grupări» sunt sub ascultarea Bisericii şi au regulamente interne
statute de funcţionare (Societatea Biblică,) în «B.OJR.», C X (1992), nr. 4— 6, p.
10— i3 î Frăţia Ortodoxă, în Idem, nr. 4— 6/1991, p. 30— 33, Statutul, p. 170— 173.
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constituit-o necanonic şi prin atitudinea sa mai agresivă faţă de Biserică.
Toate aceste grupări oferă, însă, după 1989, mult mai multe posibilităţi
de colaborare şi de ascultare faţă de Biserică decât cei trecuţi deja la
cultele neoprotestante şi la secte.
în cele ce urmează, vom reaminti pe scurt despre originea stilismului, despre practici, răspândirea în ţara noastră, situaţia după 1989,
oprindu-ne asupra unor mijloace şi metode concrete misionar-pastorale
prin care «stiliştii» ar putea fi reintegraţi în unitatea şi disciplina Bi
sericii strămoşeşti. Încercăm acest lucru după o perioadă de timp în
care au avut loc o mulţime de «explozii» ştiinţifice, al doilea război
mondial cu nenorocirile sale asupra poporului român, pătrunderea omu
lui în cosmos (1963), coborârea omului pe Lună (1969) şi multe alte
fapte legate de calcule matematice şi confirmarea sau corectarea calen
darului astronomic. De asemenea, revenirea credincioşilor români din
Basarabia la Biserica-mamă şi reactivarea Mitropoliei Basarabiei sub
jurisdicţia Patriarhiei Române, cu păstrarea «stilului vechi», este un
eveniment deosebit
CAPITOLUL f

DE LA IGNORANŢA LA SEPARARE
ŞI GRUPARE, DE LA ÎNDREPTAREA CALENDARULUI
LA SCHISMA STILISTA
IGNORANTA ŞI ÎNDĂRĂTNICIA,
CAUZE ALE STILISMULUI
1. Origine şi agenţi de răspândire
Mişcarea stilistă a luat naştere în Moldova în anul 1924, când
Biserica Ortodoxă Română a adoptat (de la 1/14 octombrie 1924) ca
lendarul îndreptat conform datelor astronomice, precum şi recomandării
conferinţei interortodoxe de la Constantinopol din mai 1923 (calendarul
neoiulian sau constantinopolitan sau stilul nou). Atunci, unii călugări
fără cultură teologică şi cultură generală n-au priceput şi nici n-au
vrut să se supună hotărârilor autorităţii bisericeşti, refuzând să accepte
calendarul îndreptat şi păstrând mai departe, în viaţa lor religioasă,
stilul vechi, sau calendarul iulian neîndreptat, rămas în urmă până în
1924 cu 13 zile 19.
Partizanii vechiului stil, stiliştii sau anticalendariştii, cum sunt
numiţi uneori20 — numeroşi mai ales în Moldova —, s-au organizat
sub conducerea unora dintre preoţii şi călugării care nu au înţeles calcu
18. I.P.S. Nestor, M itro politul O lteniei, Adevărul despre Mitropolia Basarabiei.
Ed. Institutului Biblic şi de M isiune Ortodoxă,
Bucureşti, 1993, şi «B.O.R.», nr.
1— 3/1992.
19. Dr. Constantin Chiriacescu, Calendarul nostru nu e schimbat, ci Îndreptat
(extras), Bucureşli 1924.
20. Şi asuprd termenului de stil (stilos), fraţii anticalendarişti nu s-au dumirit.
N u există «stil nou» şi «stil vechi», ci calandarul îndreptat şi «calendarul» neîn
dreptat (Airhim. Scriban, Chestiunea calendarului In Biserica Ortodoxă, în «B.O.R.».
nr. 8/1923, p. 360—
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larea şi corectarea calendarului, dar marea majoritate a credincioşilor
a acceptat calendarul îndreptat. Stiliştii, însă, s-au organizat in jurul
unor călugări fanatici şi ignoranţi, certaţi cu disciplina vieţii monahale,
care, ieşind din mănăstiri sau dezbrâcând haina smereniei şi călcându-şi astfel votul ascultării, făcut la intrarea în monahism, au început
să umble prin sate, îndemnând pe credincioşi la păstrarea calendarului
vechi şi la nesupunerea faţă de autoritatea bisericească, întrucât
aceasta «a schimbat dogmele, tradiţia şi canoanele» 21.
Cu timpul, acestora li s-au alăturat şi unii nemulţumiţi sau am
biţioşi, doritori de câştig uşor sau de a face rău Bisericii 22 Pe vremea
partidelor politice «istorice», stiliştii erau încurajaţi uneori atât de cu
noscuta propagandă «tradiţională» dorind a-şi recruta astfel clientelă
politică în alegeri, cât şi de cea a călugărilor veniţi de prin mănăstirile
Muntelui Athos sau din alte? 'părţi. Uneori, stiliştii erau încurajaţi teo
retic chiar de către oameni pretinşi luminaţi şi serioşi, care sus
ţineau că îndreptarea calendarului ar fi pricinuit o perturbare în viaţa
religioasă 23 şi sufletească a satelor noastre2/*.
. .21. Prin îndreptarea calendarului nu s-a m odificat nimic din rânduiala Laudelor
bisericeşti, ci acestea au fost puse în concordantă nu num ai cu «ceasurile» respec
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tive^ ci şi cu tim pul «îm părţit» în ceasuri pentru toţi creştinii. S-au întors şi s-au
potrivit ceasurile după «bătăile»
orologiului matematic-cosmic, tim pul primind
valoarea lucrului cât este ziuă (loan IX , 4). S-au corectat «minutele» răm ânerii
în urm ă şi odată cu aceasta, a fost reconsiderat timpul în contextul vremii noastre,
pentru toate m eridianele şi, de la caz ka caz, pentru toate continentele unde există
creştini, indiferent de confesiune. Pentru întâia oara, Sinodul I ecumenic, N iceta
325, a corectat • izomeria» greco-alcxandrină.
2 2..M ai ales politicieni «pravoslavnici» care nu suportau «influenta» Apusului.
23. Rom ânia a trecuţ oficial la calendarul-îndreptat civil-astronomic in 1910..
Se m ai încercase acest lucru şi înainte, dar poporul nu Înţelegea «calcularea»,
atunci Biserica a am ânat
pentru «plinirea vremii» (Gal. IV, 4), fiindcă «omul este
sub vremi...» (M. Eminescu).
De fapt, în vechime şi până Ia îndreptarea calendarului erau observate,
ca 'şi astăzi, Zodiacul şi timpul liturgib m ai ales reperele: Crăciunul,
Stretenia
Poştele, SI. Gheorghe, SI. Constantin,, Sf. M ăria Mare, Sf. M ăria Mică, înălţarea
Sf. Cruci şi SJinţii Arhangheli. Acestea erau orientări liturgice, astronomice şi
tim pul de lucru al valahului de pretutindeni.
Domnul Unirii, M ihai Viteazul, a incefrcat «reformarea*» calendarului exact
in epoca lui Grigore al X I I M ea (1582), dar după m artirajul său (august 1601), nim eni
n-a m ai îndrăznit unele oa) acelea.
Dom niile fanariote (1<?11-16-1821') au întărit şi mai m ult pecetile calenda
rului. bizantm (5508, Naşterea lui Hristos), influenţat de calendarul iudaic al înno
irii (Hanuca) şi calculele biblice Gh. Bogdan
(Bogdaproste), Elemente din cultul
mozaic în cultul creştin, în «Studii
teologice» (ST), X X II (1970), nr. 9— 10, Anul
liturgic şi împărţirea lui, p. 726— 727.
Dim itrie Cantemir a propus «reforma» calendarului prezentat cu litere in
Kusia, dar <crascolul» mai muilt s-a întărit. Cărturarul român a reuşit, totuşi, să
reducă «slovele» alfabetului slavon.
In sfârşit, Dom nitorul Unirii Principatelor, Al. I. Cuza, a cutezat im pu
nerea «reformei» calendarului (1863), dar atât poporul, cât şi ierarhii ortodocşi nu
găseau potrivit momentul, considerând «papistăşie» îndreptarea calendarului, iar
pasul peste 13 zile — călcarea tradiţiilor şi dogmelor. A se vedea, Episcopi ai Butăului în cultura română, de A ntonie, în Spiritualitate şl istorie la întorsura Cartmlilor, Buzău, 1983, voL II, p. 54— 128, 121.
24. A rhim . Scriban, Chestiunea
calendarului... în «B.O.R.», nr. 8/10(23, p.
560— 564 } M . Şesan, Problema îndreptării şi uniiicării calendarului la români, în
• M itropolia M oldovei şi Sucevei» (MMS), X LV I (19701. nr. 3— 6, p. 230— 240. G.
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Cu toate demersurile intreprinse, stiliştii nu au izbutit să obţină
recunoaşterea de «cult» din partea Statului şi, ca atare, nici un statut
aparte de Biserica Ortodoxă. în schimb, au izbutit să-şi creeze o aşazisă ierarhie, bineînţeles necanonică şi schismatică. Neavând preoţi,
stiliştii au câştigat pe fostul arhiereu Galaction Gordun (caterisit în
1955) pe care l-au declarat «mitropolitul» lor, oferindu-i diferite avan
taje. Acesta a «hirotonit» (la un fost schit «stilist» de la Moara Săracă),
ca «episcop» pe un oarecare Meftodie Marinachc; amândoi au «hiro
tonit» (la fostul schit stilist de la Copăceni — Ilfov), ca al treilea episcop
stilist, pe fostul stareţ al schitului Râmeţ din Ardeal, protosinghel
Evloghie Oţa, care fusese caterisit de Sf. Sinod şi exclus din mona
hism 2r\ Toţi trei au «hirotonit» apoi (tot la Copăceni), ca arhiereu, pe
Glicherie Tănase (*J- 1985), un fost călugăr de la mănăstirea Neamţu,
caterisit de Mitropolia Moldovei, încă din 1931 2fi.
Alt arhiereu este un oarecare Silvestru Onofrei, considerat «mi
tropolit». Arhiereul stilist Cozma lx>stun a fost alungat de la Slătioara
ca schismatic şi în locul său a fost ales Vasile Mogârzan. In vremea
noastră mitropolît-primat se consideră Vlăsie, iar tendinţa stiliştilor
este aceea ca să aibă măcar aţâţi «arhierei», câţi are Biserica Ortodoxă
Română ! ? !
După caterisirea lui Galaction Gordun de către Sf. Sinod — urmată,
la puţin timp, de moartea sa — , stiliştii, rămaşi fără păstori legiuiţi,
au fost alimentaţi mai departe, în zelul lor fanatic, de către falşi păstori :
călugări excluşi din monahism, şi preoţi caterisiţi (s-a remarcat şi ierodiaconul David Bidaşcu ş.a), sau fără hirotonie valabilă (ca preotul
Vasile Jora din comuna Prigoreni — Iaşi, hirotonit de Galaction Gordun),
Nemeş, Calendarul creştinesc. In «B.O.R.», nr. 12/1*923, p. 929— 930 şi m ai ales,
M iron, Carie pastorală. în Idem, nr. 9/1924, p. 513— 5115.
Printre cole imai înve
ninate Wroşuri pentru menţinerea «calendarului vechi» se înscrie şi cea de Un
creştin, Apărare, şi răspuns categoric îm potriva clivitiri lor aduse pe nedrept monachilor şi creştinilor ortodocşi cu călimdanul vechi, f. loc, A nul 1995, 20 pagini,
reeditată.
25. Evloghie, un om sim phi şi bigot, a reuşit să formeze o comunicare stilistă
in cartierul M ilita ri din Bucureşti. După moartea sa (li980?) oasa unde se întruneau
stiliştii a fost distrusă şi adepţii îm prăştiaţi. După 19B9, s-a ridicat o catedrală sti
listă «Sf. M aria», str. Televiziunii, nr. Iii acolo unde locuise episcopul-stilist. In
ju ru l bisericii s-au construit chilii şi stfăreţia, s-a organizat o obşte sub conducerea
arhim andritului Flavian.
26. Glicherie, un om lim itat şi fără carte a strâns lângă sine, la Slătioara-Suceava, mulţi fraţi şi călugări înlătu raţi din m ănăstirile moldave, m ai ales după
draconicul Decret 410/1959. Este interesant faptul că autorităţile comuniste ale
Sucevei aplicau «decretul» nu m ai pentru călugării ortodocşi, cei stilişti îşi conti
nuau activitatea şi la Râşca şi la Slătioara etc., prosperau... Da !, dar aici se găseau
rezervele de carne, brânzeturile şi măslinele trimise de «fraţii» ierusalim iteni şi
atoniti, pâşkoveti şi Icievieni... şi toate mult-folositoare pentru gospodăria de partid-Suceava.
A tât de
«persecutaţi» erau stiliştii încât
toti ierarhii lor, în perioada
1960— 1980, Îşi petreceau verile la Athos sau IeTusalim, la Sinai sau la Moscova
pentru «pocăinţă...» M ai m ult, se cunoaşte adevărul că «pelerinii» de la Slătioara
şi cei de la Salonic, aveau la dispoziţie, săptăm ânal autocare silenţioase...
N im eni nu-i întreba n im ic !
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chiar simpli laici improvizaţi, cu de la sine putere, în preoţi (ca Vasile
Ignat, agitator stilist din Brusturi, protoieria Tg. Neamţ, care «slujeşte»
din când în când ca preot) sau diverşi indivizi, foşti puşcăriaşi27, şi
necunoscâtori ai rânduielilor bisericeşti româneşti; aceştia umblă de
colo până colo, «oficiază» adesea travestiţi în haine civile (deşi se
pretind călugări), practică un misticism bolnăvicios cu idei încâlcite,
superstiţii, practici magice, neascultarea de Biserică 28. Ierarhia ortodoxă
este considerată de stilişti decăzută de la dreapta credinţa, îndemnând
pe credincioşi să nu respecte pe slujitorii ei, pe care îi numesc «eretici
şi schismatici» 20 etc.
Rămaşi în afara Bisericii şi fără călăuzirea clerului ei legiuit şi
canonic, stiliştii au alunecat repede şi spre erezie, adoptând atitudini,
credinţe şi practici religioase greşite şi ieşind astfel din făgaşul Orto
doxiei. Ei pun la baza credinţei lor mai ales Pidalionul:M), pe care îl
preţuiesc chiar mai mult decât Sf. Scriptură, răstălmăcindu-1 sau inter
pretă ndu-1 greşit şi abuziv. Fac din calendar centrul doctrinei şi al
vieţii lor religioase, socotind că mântuirea sau osânda veşnică depinde
nu numai de corectitudinea învăţăturii de credinţa şi de împlinirea
poruncilor morale ale Bisericii, ci şi de respectarea «sfântului calen
dar» — care este cel vechi, nu cel nou — şi din care fac o dogmă.
In ultima vreme, ca şi sectanţii, stiliştii rebotează şi cunună din
nou pc cei care aderă la comunitatea lor, fac Sfânta Liturghie fără
antimis, sfinţiri de biserici fără arhiereu, fac înmormântări fără preot,
săvârşesc chiar şi liturghie fără preoţi etc.
Pentru răspândirea ideilor lor au folosit nu numai instigaţia şi
«predica* orală a celor mai fanatici dintre ei, ci şi scrisul, prin tipă
rirea, înainte de 1948, a unor broşuri stiliste cu titluri curioase. Au
introdus sistemul strângerii de fonduri, prin dajdia (zeciuiala) impusă
credincioşilor după practica sectantă. Unii au început să socotească
27. însuşi, stareţul Flavian ca mult» alţii, a avut condam nări. Pentru ce ?
răm âne de v ă z u t! După, 1999, foştii deţinuţi stilişti au acuzat de «colaboraţionism»
clerul şi ierarhia ofrtodoxă. Nu evită stiliştii să spună direct prin predici şi cate
heze p rin vizite şi slujbe în sobor că, cei care au schimbat calendarul s-au lepădat
de ortodoxie, au devnit «comunişti», iar pe stilişti numai «ortodocşii» i-au pârât
şi i-au urmărit până i-au condamnat la temniţă. De aceea ei sunt m artirii din epoca
totalitară !.
28. CăTăuză..., p. 174 ş.u.
29. In ultim ul timp, având în vedere că unii preoţi Ortodocşi şi chiar căluqări au intrat în afaceri şi politică, stiliştii au posibilitatea să-şi mărească obştea
citând asemenea
cazuri negative ale clerului ortodox Sf. Sinod al Bisericii O rto
doxe Rom âne şi-a spus cuvântul, dar nu s-a auzit de către to ţi...!
30. Pidalionul este o colecţie grecească a canoanelor Bisericii, alcătuită de
călugărul Nicodim A ghioritul — considerat sfânt — , tradusă în limba iromână şi
tipărită la M ănăstirea Neamţ, în 1844. Colecţia este depăşită şi de tim p (B.O.R,
«re autonomie, autocefalie şi Patriarhie) şi de interpretare. De ce nu se face apel
Irt traducerea lui N. M ilaş ?
«Recent»
s-a imprimat Carte foarte folositoare de suflet. Sfătuire către
duhovnici, de Sf. Nicodim A ghioritul, trad. din greceşte de Prof. A lexandru Elian,
Fditura M itropoliei Banatului, Timişoara, 1986, 183 p.
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sfinţirea bisericilor lor ca «taine» sau ridică la rangul de «taine» rituri
religioase străvechi ca, de exemplu, ritul spălării picioarelor, pe care
îl practică nu numai în Joia Mare, ci şi la alte ceremonii31.
2. CÂTEVA CONCEPŢII STILISTE.
ORIGINEA ŞI EXPLICAREA LOR.
CE SUSŢIN STILIŞTII?
;;

;

a)
Ca toţi ereticii: şi schismaticii, anacronici şi ignoranţi, stiliştii
se socotesc şi se mândresc a fi «Biserica cea adevărată» şi ,singura
păstrătoare a dreptei credinţe, câştigând adepţi creduli şi scăpătaţi dintre
firile bolnăvicioase psihic sau dintre cei certaţi cu preotul sau cu auto
ritatea bisericească.
Toate ideile pe care le susţin şi acuzaţiile pe care le aduc se ba
zează pe o falsificare a istoriei, a ştiinţei şi a adevărurilor legate de
problema calendarului32. Nepricepând defectul originar şi structural al
calendarului iulian (cele circa 11’ şi 14,02” de întârziere în fiecare an)
şi neînţelegând justeţea şi necesitatea îndreptării calendarului (pe care
Bisericile apusene’au înfâptuit-o încă din 1582), stiliştii susţin că sin
gurul calendar «bun» de care trebuie să ne ţinem este cel «vechi»,
deoarece el ar fi fost făcut de Sfinţii Părinţi de la Niceea (Sinodul I
ecumenic)33 şi că de aceştia trebuie să ascultăm, iar nu de părerile
astronomilor şi ale filosofilor timpului...
Or, se ştie că nu Biserica «face» calendarul, ci acesta este alcătuit
de Către specialişti (matematicieni, astronomi, cu aparate de calcul pre
cise)*^, calendarul roman fiind întocmit şi generalizat cu o jumătate
de veac înainte de Naşterea Domnului, anul 46 î. Hr., de către împăratul
roman Iuliu Cezar, cu ajutorul astronomului alexandrin Sosigene. S-a
impus şi generalizat. De asemenea, şi la traco-daci a existat o reformă
31. Spălatul picioarelor este o practică întâlnită mai ales la sectele advente
şi penticostale dar şi In rilu alu rile mozaice şi islamice. Cerem onialul, pentru a
impresiona pe m ulţi, este cu g rijă pregătit şi prezentat ca «întoarcere» la Hristos
a celor fie stil nou.
In comuna Cornu-Capirei, H ârlău, se organizează o adevărată manifestare
folclorică pentru întreaga M oldovă. După 1989 practica este folosită ca prilej de
propagandă chiar de către unii lideri politici.
32. îndreptarea calendarului s-a făcut tocmai pentru încadrarea corectă a
tim pului, nu îm potriva tim pului. Toate sărbătorile au rămas la aceeaşi dată. Astfel,
Sf. M . Mucenic Gheorghe se serbează la 23 Aprilie-precis (nu la 23 + 13 zile
adăugate in 1700 de ani, adică la 5 m a i? !) .
33. Este adevărat, sărbătorile legate de Sfintele Paşti sunt schimbătoare şi
serbate în acelaşi timp, de către toţi creştinii ortodocşi (— cu calendarul îndreptat
şi nelndreptat — ) şi după stilul vechi, pentru păstrarea unităţii canonico-liturgice
a Bisericii Răsăritului, însă toţi sunt convinşi că învierea Domnului este o săr
bătoare cosmică peste timp şi peste spaţiu, numai Paştile se pot «fixa» la dată
convenabilă în funcţie de necesităţile Bisericii creştine. N u afectează dogma.
31.
Miron, Cartea pastorală, în «B.O.R.», nr. 9/1924, p. 513— 515; Vartolomeu,
Carte pastorală, în «B.O.R.», nr. 1/1925; p. 105— 108; N icodim, Pastorală despre
Îndreptarea calendarului, în «B.O.R», nr. 10/1945, p. 409—411 ; P. Vintilescu, Câteva
consideraţii pentru Îndreptarea calendarului, în «Ortodoxia» (Ort.), nr. 1/1949;
A t. Negoiţă, Calendarul Bisericii creştine, în «M itropolia B anatului» (MB), nr.
1— 3/1964 şi 1— 3 şi 4— 6/1949. Şi mai ales A rhim. Ilie Cleopa, Cuvânt de lămurire
în legătură cu rătăcirile stiliştilor, în «B.O.R.», L X X II! (1955), nr. 3— 4, p. 251— 294.
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a «zodiacului», în epoca regelui dac Burebista şi a marelui preot Deeeneu, tot în acea perioadă, deoarece întotdeauna slujitorii adevăraţi
au făcut apel la cercetările astronomilor pentru alcătuirea sau îndrep
tarea calendarelor35. Ştiinţa, astronomia, datorită minţii, ne este dată
35.
Cea mai completă cercetare asupra «calendarului» universal, dar mai -ales
asupra <<măsurii» tim pului la strămoşii noştri, s-a făcut de către specialişti ln
materie. A se vedea : Şerban Bobancu, Emil Poenaru, Calendarul de la Sarmizegvtusa — Regia. Edrtura Academ iei, Bucureşti 1980 (şi precizările din recenzia
noastră, in B.O.R., C I (1986). nr. 5— 6, p. 4 14— 446),
Stiliştii, ca m ulţi alţii neîntelegând evoluţia calendarului şi precizarea tim 
pului, socotesc îndreptarea, ca toţi ereticii, oa ceva îm potriva Bibliei şi Legilor
D om nului. Anticalendariştii spun că ei nu s-au <<paipistăşit» (influenţă slavă) şi ţin
«ţx? româneşte» (influenţă atonită). Se ştie că atât calendarul, numirea anotim pu
rilor zodiacul hxnile au origine omenească — omul are nevoie de, îm părţirea şi pro
gramarea tim pului — nicidecum d ivină — Dumnezeu este atemporal şi s-a folosit
de timp pentru creaţie (Facere I. 1— 30). M ai degrabă m itologia, superstiţia etc.,
sunt departe de unele realităţi ale tim pului. Să cugete stiliştii că de fapt luna
i>coembrte (ultim a a anului, adică a 12-a) este a 10-a de 1800 de ani ? !
Iată cum arata astăzi evoluţia calendarului şi lunilor anului («zodiile») la
noi, cunoscut fiind faptul că fieca*re civiliz-atie şi fiecare popor şi-a avut şi Işi are
calendarul propriu. A s tfe l:
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tot de Dumnezeu, ca s-o folosim pentru cunoaşterea universului, pentru
cucerirea naturii şi pentru progresul omenirii
N um a Pomp iliu
<71'4— 67l
Î.Hr.). în tâiu l
reform. al ca
lendarului
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tembrie
21* O ctom 
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Luna a
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M
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•
Este alcătuită târziu. C hiar zilele săptăm ânii păstrează denumirea «zeilor»,
până astăzi: Luni (Luna), Marti (Marte), Miercuri (Mercur), Joi (Ju nno na ). Vineri
(Venus) şi Sâmbătă (Sabat), Duminică (Ziua Învierii, Ziua Luminii, Ziua Soarelui).
In cadrul liturgic, zilele sunt socotite «etape ale creaţiei...».
** De la babiloneni (sumerieni) s-au moştenit num irile planetelor in «Zodiac».
Rom anii, superstiţioşi şi pentru a câştiga pe supuşi, şi-au însuşit horoscopul «zo
diacal». Făcându-se reforma calendaristică de către Iulius Cezar (+ 44 l.H r.)— Ca/endarul iulian — şi de către papa Grigorie al XIII-lea (1582) — Reforma gregoriană,
Zodiacul persan a rămas şi el în urmă cu două săptăm âni şi mai m ult (chiar 40 zile)
fată de calenda*rul-civil astronomic. De aceea, In Tabela de m ai sus va apare,
pentru unii, neconcordanţă. iar pentru alţii nedum erire!
Este de reţinut şi faptul că, m ai ales după «descoperirea» A m ericii (1492), s-a
ţinut cont de «faţa Lumii noi» (cu 10— 12 ore diferenţă fată de Europa), şi do
com plicatul Calendar astral aztec sau al civilizaţiilor incaşe şi maya, ceea ce a
complicat calendelor !...»
N u trebuie neglijate nici «rezultatele» de m ilenii ale zodiacelor şi experienţa
acestora : indian şi chinez (fie cele indicate cu animale, fie cele cu vegetale sau cu
insecte sau alte vieţuitoare).
Astronomia modernă, trecând peste atâtea «practici astrologice», a reţinut
din
Zodiacul vechi «modernizat» prin horoscop
m inim um zece planete, sfidând
num ărul magic şi fatidic şapte, a n u m e : in afară de M a r te ; Mercur, Venus, Terra
(Pământ), Jupiter, Saturn, Unamis, N eptun, Pluto şi Selene (Luna). Pentru am ănunte
şi date elementare, a se vedea : M ăriuoa Marcu, Io n Moga, Dicţionar elementar
de ştiinţe. Matematică, fizică, astronomie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucu
reşti, 1978, p. 226— 227 ş.a. -f hărţi şi planşe de calcul al m işcării planetelor.
*** Prima lu nă în calendarul roman. «Eroare» de num ărătoare rămasă în calen
dar până acum — septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.
**** Dacă la romani, prim a lună a anului era Martie (Marte), lună consem
nată astăzi in calendar de către toate popoarele «neolatine», alte neamuri îşi păstrau,
«erele lor» (mozaicii, seminţiile germanice, grecii olim piadele şi «calendele»).
Este
cunoscut că In evuJ mediu, In apus anul în ce p e a , Ia 1 aprilie.
A bia regele francez, Carol al IX-lea (1550— 1574), duplă reeforma Iui Luhter din 1517,
a hotărât ca anul nou să încapă la 1 ianualrie, după revelion (31 Decembrie). Nici
anul special, bisect, n-a rămas în afara calculului. Acestuia i se adaugă echilibru :
o zi, din patru în patru a n i !
36.
Pr. Prof. D. Popescu, Teologie şi cultură, Editura Institutului biblic şi de
misiune al B.O.R., Bucutreşti, 1993, p. 95— 112.
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b)
Stiliştii pretind că, prin îndreptarea calendarului, s~ar fi schim
bat «dogmele» credinţei adevărate şi toate aşezămintele canonice ale
Sfinţilor P ărinţi:î7, că «stilul nou» sau calendarul îndreptat ar fi cel
catolic şi câ, prin adoptarea lui, ne-am fi dat cu catolicii, ne-am
«papistăşit»38. Prccum se vede, câte afirmaţii, tot atâtea neadevăruri.
Calendarul îndreptat adoptat de ortodocşi nu este tot una cu calendarul,
zis gregorian, folosit în Apus, ci este rezultatul unui alt sistem de în
dreptare a «erorii» iniţiale a calendarului iulian, sistem conceput de
astronomi şi teologi ortodocşi (printre care şi români) şi menit sa pre
întâmpine defectul structural al calendarului, pe o durată de timp mai
mare de aproape 10 ori (43.000 ani) decât cea asigurată prin sistemul
gregorian (circa 4.000 de an i):K).
De fapt un român, Dionisie cel Mic (Exiguul) ',0, sec. VI, a făcut
calculul «Erei creştine»- propunând ca anul Unu să fie anul naşterii
Mântuitorului Hristos',i. In acest sens, iniţiatorul cronologiei creştine

capra *'
«zeilor»,
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37. Este adevărat, postul Sfinţilor Apostoli are, uneori,câteva zile — îm po
triva canoanelor, rare prevăd cel puţin 8 zile de post — sau chiar suprimat prin
prăznuirea Paştilor după «stilul» nou, însă rânduiala Postului a fost fixată tot In
timp de către Biserică (Prof. V. Băncilă, Reiorma calendarului, In «Ideea europeană»,
nr. 159, 160, 161 şi 165/1924— 1925 etc.). Interesant că înşişi catolicii nu au fixat
«post» pentru Sf. Apostoli, deşi apusul se consideră patronat de ei.
A se vedea evoluţia problemei Ia P. Cuv. Arhim. Ilie Cleopa, Despre
calendar..., în op. cit., p. 255— 268; Vartolomeu, Carte pastorală. în «B.O.R.»,
nr. 1/1925, p. 105— 108.
38. Ruptura faţă de Biserica O rtodoxă Rom ână s-a mărit, stiliştii făcând — pe
lângă prozelitism în rândul credincioşilor ortodocşi care au înţeles calendarul
îndreptat — o propagandă de denigrare a statului şi Bisericii noastre uşurând unele
im ix tiuni străine în obştea românească. A şa se explică faptul că, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a lu at m ăsurile necesare in vederea opriri propagandei
stiliste, întărind parohiile unde se află credincioşi o sc ila n ţi: Rezoluţia cu privire la
problema «calendarului bisericesc», în «B.O.R.», L X V I (1948), nr. 11— 12, p. 652—
6 53 ; Dezbaterile Si. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (revenirea unor «stilişti»),
în «B.O.R.», L X IX (1951), nr. 10— 12, p. 459; Lucrările Sf. Sinod... (in legătufră cu
«proclamarea» de către stilişti a arhiereului-pensionar Galaction-Gordun în calitate
de conducător al lor, 5 aprilie 1955^ condamnarea şi caterisirea acestuia de către
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române), în «B.O.R.», L X X III (1955), nr. 5, p. 465—
469, 471— 473. Măsuri concrete..., p. 474; Reprimirea în sânul monahismului orto
dox a monahilor de la schitu-stilist «Stirigoiul» (Eparhia Rom anului şi Huşilor), în
«B.O.R.», L X X III (1955), nr. 10, p. 973.
Alte statistici şi măsuri în legătură cu grupările anticalendaristice, în
rev. citată nr. 1— 2/1958, p. 233; nr. 11— 12/1964; nr. 5—6/1967, p. 64&—649;
nr. 3— 5/1968, p. 517; nr. 11— 12//1968, p. 1448 etc.
39. A rhim . Ilie Cleopa, op. c it. ; p. 256— 260 George S tănilă, Sisteme calenda
ristice Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980; Ath. Negoiţă, Calendarul
Bisericii creştine, în «M.B.», X IV (1964), nr. 1— 3, p. 9— 26; X V (1965), nr. 1— 3,
p. 52— 90; X V (1965) nr. 4— 6, p. 299— 337.
40. Dionisie, «Smeritul» asupra Căruia şi-a orientat cercetările Pr. Prof. Gh.
Drăgulin, Dionisie... traduceri, in «M.O.», XXXIX(1987), nr. 1 în Întruniri ştiinţifice,
în «B.O.R.», C X (1992), nr. 4— 6 p. 48— 52.
41. Data ,aşa cum se ştie, este discutabilă, dar nu afectează cu nim ic eveni
mentul venirii în lumea a lui Mesia cel mullt aşteptat.
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a completat «Era mozaică» şi a temporizat «Era bizantină»
Calendarul
lui Dionisie nu a schimbat nimic din datele ştiinţifice cunoscute atunci,
însă calculul «Erei creştine» a fost binevenit şi s-a aplicat, mai întâi,
în Italia, în Anglia şi Franţa şi apoi în conţinentele anglofone şi francofone ',;l.
Calendarul îndreptat de către papa Grigorie al XlII-lea (1582) s-a
bucurat de atenţie în Ţările Române, aşa cum s-a văzut.
Cât priveşte «schimbarea» dogmelor sau aşezămintelor de cult şi
viaţa religioasă, orice om de bună credinţa ştie şi recunoaşte că nimic
nu s-a schimbat la noi in această privinţă, decât doar că sărbătorile cu
dată fixă (neschimbătoare) se serbează cu 13 zile mai înainte decât erau
după vechiul calendar, rămânând însă în aceleaşi luni şi la aceleaşi
date din lună ca mai înainte
Apoi, calendarul îndreptat corespunde
42. Părinţii de la Sinodul 1 «cruraenic n-au «fixat» calendarul ci au propus
unele repere astronomice ale Învierii Dom nului pentru a preciza data prăznuirii
Paştilor, anu m e : Paştile să se serbeze în prima zi a săptămânii (Duminica), după
Lună plină, după cchinoctiul de primăvară şi dacă acest lucru se va Întâm pla o
dată cu Pasha iudaică, să se am âne cu o săptămână... Datoria stabilirii datei o
avea episcopul Alexandriei. Aceasta hotărâre se respectă şi astăzi şi n-a mai fost
discutată de către alt sinod.
.
.
.
Precizăm to tu ş i:
1) Evreii prozeliţi au re/iuntat la 14 Nisan încă din veacul al IV-lea.
2) FixaTea «Pascaliei» este valabilă şi azi în platforma continentală eusroafro-asiatică. După «descoperirea» Lumii N oi (1492) s-a schimbat optica, fapt luat în
considerare de «reforma» calendarului din 15B2, Când era serbarea de dată fixă ?
Fusul orar prezenta diferente de ecuator, de meridiane etc. cu 2-^-4 dfc in fosta
lume gtreco-romariă şi cu 10— 12 oTe pe ccatată iată a globului...
3) S-au «serbat» Paştilo îm preună cu catolicii şi protestanţii de către o
parte din Bisericile Ortodoxe (1023— 1927) după calendarul îndreptat, dar pentru
păstrarea, repetăm,, a unităţii canonico-liturgice s-a revenit cu serbarea Paştilor, la
«stilul» vechi nealterându-se dogma ‘ învierii şi neabătându-se de la «calcule»
pascale (Moscova, 1948). (Noutăţi în indrumătorul... Buzău, 1988, passim). M ulte
precizări canonice şi reluări de probleme la Pr. Prof Nicoiae Dură, Data. serbării
Paştilor în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe, in «M.M.S.», L X III (1987),
nr. 4, p. 36— 68.
43. Dionisie cel M ic (Dobrogeanul) esle întâiu l care a Încercat stabilizarea
calendaristică a erei creştine — de la
Naşterea lui Hristos — adaptată
mai întâi
în Apus, iar în vreraa noastră de Liga
N aţiunilor şi O.N.U. (Pe larg, Pr.
prof. loan
G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromănă, Editura Institutului Biblic şi
de M isiune, Bucureşti, 1979; Dionisie cel Mic, erudit daco-roman, p. 268'— 280;
A l. I. Tăutu. Dionisie Românul... Ed. a
11-a, Roma, 1967, cit. ante. nr.
1, p. 268,
273— 274.
44. Stiliştii nu pricep nici faptul că rânduiala Laudelor bisericeşti — Calen
darul liturgic sau A nul bisericesc (cart* începe la 1 septembrie) nu schimbă nici
credinţa, nici dogma şi nu deranjează cu nim ic nici anul-civil — 1 ianurarie şi nici
anul nou-astronamic etc. Nu inai corespund nici «hotărârile» S inodului I ecumenic.
Cum mai întorc stiliştii Pidalionul să descopere «fixuri» când creştinii de la Polul
Nord şi Polul Sud au ierni «veşnice», fără echinoctiu... î cei din emisfera sudică ausolstiţiu de iarnă, iatr în emisfera nordică apare, oare, echinocliu de primăvară ... ?
C reştinii «din cer» — transportul aviatic — sunt stilişti sau papistaşi, rătăciţi s-au
o rtod oc şi! ? Dat cei în stare de im ponderabilitate (cosmonauţi etc.) după ce «pascalie» se conduc pentru a respecta calendarul şi a prăznui învierea D o m n u lu i! 1
fată doar câteva teme de m editaţie şi în acelaşi timp de cugetare calendaristică a
m isionarului de astăzi (Pr. A t. Negoită, Dc ce Paştile catolicilor este adesea cu o
săptămână înaintea celui ortodox, iar uneori cu o lună, in «G.B.»,
XLI (1989),
nr. 11— 12, p. 830— 836.
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datelor ştiinţifice şi este valabil pentru toţi creştinii de pe toate conti
nentele. Stiliştii acuză, eronat, că ortodocşii şi-au «schimbat» calen
darul deşi, în fond, nu este vorba de o schimbare a calendarului vechi
prin înlocuirea cu altul nou, ci doar punerea de acord cu mişcările
exacte ale aştrilor, cercetaţi de instrumentele astronomice de mare pre
cizie şi nu de pretenţii «papistaşe». Cu calendarul îndreptat s-a pro
cedat aşa cum face omul înţelept de astăzi : potrivirea propriului ceas
rămas in urmă sau cu schimbarea fusului orar de vară sau de
iarnă ',r*; cu noile mijloace de trai, de transport etc.
c)
Mai cred unii stilişti şi susţin, că Biserica Română ar fi singura
din Ortodoxie, care şi-ar fi «schimbat» caledamd, şi astfel a rămas
izolată ',6, rupând unitatea de credinţă cu celelalte Biserici Ortodoxe,
întrerupând legătura canonică cu acestea47. Apoi, dacă îndreptarea ca
lendarului este bună şi justificată
— mai pretind stiliştii — atunci de
ce ea nu a fost primită de toate Bisericile Ortodoxe ?
Este ştiut că, începând din anul 1924 până acum, majoritatea Bi
sericilor Ortodoxe naţionale (autocefale) au adoptat, rând pe rând, în
dreptarea calendarului, exemplul cel dintâi dându-1 însăşi Patriarhia
Constantinopolului (1923), iar în ultimul timp Biserica Ortodoxă Bul
gară (decembrie 1968). Singurele Biserici autocefale care păstrează până
acum calendarul iulian neindreptat sunt : Patriarhia Ierusalimului, Bi
serica Rusă (Patriarhia Moscovei) şi cea Sârbă (Patriarhia Belgradului).
Ele recunosc, în principiu, justeţea şi necesitatea îndreptării calendandui, dar n-au aplicat-o până acum de• teama schismelor şi rascolului
(a tulburărilor între credincioşi) şi aşteaptă momentul psihologic cel
mai favorabil pentru a o face. Cât priveşte «ruperea» legăturilor noas
tre canonice cu aceste Biserici, aceasta constituie o acuză neîntemeiată,
contrazisă de realitate, căci de atâtea ori, până acum, în vizitele reci
proce pe care ierarhii noştri şi le fac, sau la întâlnirile şi întrunirile
lor interortodoxe sau interconfesionale din cadrul consfătuirilor sau
întâlnirilor ecumeniste, ei coliturghisesc ca adevăraţi fraţi de credinţă,
45. Fusul orar (G.M.T.) a fost acceptat clin necesităti interne sau externe făVă
abateri de la credinţă, dogm ă sau cult. Biserica urmează rânduiala tim pului. Ea se
străduieşte (este luptătoare) pentru m ântuirea credincioşilor din tim pul nostru,
atocmiţi să lucreze in vie» nu după «ceasurile» de acum două m ii do ani ci după
orologiul vremii noastre.
46. Dim potrivă, între cele două războaie mondiale ca şi după aceea, ortodoxia
românească a iniţiat şi a organizat circuitul ecumenic creştin.
47. In această perioadă au avut loc diferite întruniri pentru întărirea unităţii
dogmatice, canonice şi cultice dintre Biserici, relua'rea unor legături tradiţionale
Intre .state etc.
48. Rezoluţia..., p. 652— 653; Pr. Prof. Petro Vintilesru, Câteva consideraţii Jn
legătură cu îndreptarea calendarului, în «Ort.» I (1949). nr. 1, p. 113— 129; Problema
unificării calendarului liturgic al Bisericilor autocefale otrtodoxe, In «Ort.», V II (1955),
nr. 2, p. 181— 216; Recenta discuţie despre «calendar» în şedinţa celei de-a 3-a
Conferinţe panortodoxe preconciliare pentru pregătirea M arelui Sinod al Bisericii
Ortodoxe, în «B.O.R.», C lV (1986), nr. 9— 10 , p. 38— 52 + Anexe (de mare impor
tanţă, trad. p. 53— 61) şi Hotărâri (p. 62— 73).
49. Atunci, ca şi astăzi, factori externi, calcule greşite, interese locale au
întârziat recunoaşterea adevărurilor şi îndreptarea calendarului.
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respectând calendarul Bisericii în cuprinsul căreia se afclă de fiecare
dată, conform înţelegerii mai dinainte stabilite (la Moscova, în 1948,
la Iaşi 1985 etc.) între toate Bisericile Ortodoxe (liturghisirea patriarhu
lui Diodor al Ierusalimului la Suceava, în iunie 1982 ş.a. şi în Bucureşti
la 16 noiembrie 1986) etc. Nu se aşteaptă trecerea sau înlocuirea celor
13 zile ! 50.
d)
O altă susţinere a stiliştilor este că Părinţii de la Miceea ar fi
alcătuit nu numai calendai'ul, ci şi o Pascalie perpetuă, în care se cu
prind datele Paştilor din toţi anii până la sfârşitul veacurilor şi pe
aceea trebuie să o respectăm (eroare bazată pe o subînsemnare intro
dusă tendenţios de un răuvoitor-tâlcuitor în textul Pidalionului — filele
7— 8 din traducerea românească — la canonul 7 apostolic). Adevărul
este, însă, că tabela pascală a stilului vechi de care vorbesc stiliştii e
de origine mult mai nouă, fiind alcătuită între secolele V III— XIV, iar
datele pascale din ea sunt întârziate cu 13 zile faţă de datele exacte
alte echinocţiului de primăvară şi cu 5 zile faţă de cele ale lumilor pas
cale (prima lună plină de după echinocţiu) — cele două date astronomice
pe baza cărora se stabileşte data schimbătoare a Paştilor din fie
care an 51.
Este adevărat că toate Bisericile Ortodoxe sărbătoresc, deocam
dată, Paştele după calendarul neîndreptat, ca să păstreze, aşa cum s-a
mai precizat, unitatea Ortodoxiei în această privinţă, dar se recunoaşte
că datele Pascaliei calendarului îndreptat nu sunt exacte şi se aşteaptă
ca şi cele trei Biserici Ortodoxe surori să treacă şi ele la îndreptarea
calendarului pentru ca, de atunci înainte, să se serbeze de către toţi
Paştele după datele calendarului îndreptat (in intervalul 22 martie —
25 aprilie), adică odată cu catolicii şi protestanţii, pentru ca «toţi să
fie una» (Ioan XVII, 21) măcar în ceea ce priveşte prăznuirea celei mai
mari sărbători a tuturor creştinilor învierea Domnului şi nu «Pascha»
iudaică.
Se ştie însă că toţi creştinii prăznuiesc anual învierea Domnului,
Paştele este doar evenimentul pascal ebraic în care s-a petrecut m i
nunea. Ciclul minunii este şi săptămânal şi Ziua Domnului (Duminica).
Or, se ştie că mozaicii au schimbat data serbării Paştilor pentru a nu
se mai aminti de judecata şi învierea lui Hristos (14— 16 Nisani,
an 33— 35).
La Sinodul de la Niceea (325), repetăm, Sfinţii Părinţi au recunos
cut rezultatele cercetării ştiinţifice de atunci, lăsând în seama «epis
copului de Alexandria» calcularea şi propunerea «datei» Paştilor, după
repere astronomice : a) în prima Duminică ; b) după Echinocţiul de
50. Vizita Prea Fericitului Patriarh Diodor al Ierusalimului In B.O.R. C (1982),
p. 759— 782 (slujba de la Suceava, p. 776— 777) şi Vizita Sanctităţii Sule Pimen,
Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii..., in «Idem», nr. 9— 10/1983, p. 628— 642.
Săvârşirea şi a altor slujbe in timp calendaristic, nu după « s tilu r i» !
51. Arhim . llio Cleopa, op. cit., p. 256; Prof. D. O yhitki, Normele cunonice ale
pascaliei ortodoxe şi problema datării Paştilor în condiţiile vremii noastre (pre
zentare in «ST», X X III (1971), nr. 5— C, p. 426— 427) ; Prof. T. N. Popescu, Problema
stabilizării datei Paştilor, în «Ort.», X V I (1961), nr. 3, p. 334— 441; Pr. Prof. Liviu
Stan, Pentru serbarea Sfintelor Paşti la aceeaşi dată de întreaga creştinătate, în
«ST», X X II (1970), nr. 5— 6, p. 368 -383).
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primăvară (21— 25 martie) ; c) după Lună plină... Hotărârea este vala
bilă şi astăzi52. Dar să sugetăm, creştinii, care trăiesc în anotimpul iernii,
când în Europa este primăvară, aşa cum am spus, ce fac ? Dar cei care
au nopţi «veşnice» şi n-au auzit de echinocţiu şi lună plină, de Ecua
tor etc., cum mai sunt socotiţi de pidalionişti ? Dar cei care serbează
învierea pe altă faţă a pământului (după 5— 6 ore, sau 10 ore diferenţă)
cum îi încadrează «tradiţionaliştii» stilişti ? Atâtea întrebări la care
Biserica a răspuns şi la care propagatorii stilişti nu s-au gândit ! ! !
învierea Domnului este minunea minunilor pentru cosmos, peste
timp şi peste calendar, este o dogmă.
e) Cât priveşte învinuirea stiliştilor că după datele noului calendar.
Pastele creştinilor ar coincide uneori cu cel al evreilor sau ar cădea
chiar înaintea acestuia, ea este contrazisă de însăşi regula serbării
Paştilor •*•', formulată sau consfinţită de Părinţii de la Niceea. Aplicarea
exactă implică totdeauna serbarea Paştelui creştin după cel al iudeilor,
deoarece ea este o Duminică după prima lună plină, următoare echi
nocţiului de primăvară, lună care coincide cu 14 Nisan din calendarul
evreilor, când ei îşi serbează Paştele tradiţional — Mielul pascal (în
ceputul săptămânii azimilor). Dar şi evreii din diaspora. cum s-a văzut,
nu mai respectă «ciclul nisan», pentru a evita coincidenţa pascală cu
creştinii. Ar fi imposibil să fie la aceeaşi dată când fiecare continent
îşi are specificul său calendaristic în funcţie de anotimpuri.
f) «Schimbarea» calendarului, spun stiliştii, suprimă Postul Sântpetrului, de parcă postul ar fi peste timp nu în timp. Postul a fost fixat
tot calendaristic, mult mai târziu, tot de către Biserică şi tot ea îi de
limitează vremea fără a afecta dogma sau canoanele Sf. Părinţi...
CAPITOLUL li

RA/VRATIRE ŞI PERSEVERARE IN RAU...
A. CAUZE VECHI, SITUAŢII NOI

1. Răspândirea şi starea actuală a stilismulul in ţara noastră
Regiunea cu cei mai mulţi adepţi stilişti a fost*de la început, şi este
şi astăzi, cea din nord-vestul şi sudul Moldovei, şi anume protopopiatele
52. Aceas<tă «revenire», o trâmbiţează stiliştii Încă de la îndreptarea răm ânerii
In urmă (Curente in Biscrica Ortodoxă Română, în «BOR», nr. 11/1931, p . 708— 716;
Strigăt contra celor cu •Biserica nouă» şi abuzul de tolerantă, în «BOR»,, nr. 5—6/
1933, p. 225-227. La a treia Conferinţă ortodoxă presinodală (Geneva, 1986), s-au
fixat pentru viitor num ai Patru teme de lucru : autonomiai, autocefalia, dipticele şi
diaspora, problema •datei, Paştilor iiind amânată... A treia Conferinţă Panortotloxă, în «BOR», C IV (1986), nr. 9— 10, p. 38— 52.
53. Prof. Todolr Săbev, Problema calendarului notă, în «ST», nr. 3— 4/1969, p.
1'92; A rupala Gheevarghis, Sărbătoarea Stintelor Paşti In cultul creştin, în «Ort.»,
X X IV (1972), nr. 2, p. 228— 244 ; A rhim . Scriban. Paştilc sărbătoare fixă, în «BOR»,
nr. 7/1928, p. 623—626; A.C. Cosma, Rătăcirea stilistă, in «Revista teologică» nr.
10/1938, p. 441— 443; Pr. Prof. Ene Branişte, Problema unificării calendarului biselicesc în Ortodoxie şi a datei comune pentru serbarea Paştilor de către toti creş
tinii. în «Ort.», X X X III (1981), nr. p. ... Idem, Noi paşi către unitatea creştină şi
serbarea Sfintelor Paşti. Ultimele consfătuiri
ortodoxe de la C ham b 6sy (1977 şi
1979), în «Idem», nr. 4/1982, p. 011-6 M
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Fălticeni, Tg.-Neamţ, Paşcani, Piatra Neamţ şi Hârlău, aparţinând de
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, ca şi în părţile Dunării de Jos, în
Deltă şi alte eparhii unde influenţa călugărilor din mănăstiri a fost
mai puternică. De asemenea s-au răspândit în toată ţara şi activează
sub influenţa lipovenilor sau strecuraţi în grupările «Oastei Domnului»
şi diferitelor Frăţii, Ligi şi Asociaţii creştine.
Centrul rezistenţei şi al propagandei lor îl constituie în Moldova
aşa-numita mănăstire stilistă de la Slătioara (lângă Fălticeni), cu un
personal adecvat, vieţuitori superiori şi aleşi. în evidenţa aşa-zisei obşti
se află şi cei răspândiţi în diferite părţi ale ţării, pentru unele «servicii»
religioase, pentru prozelitism, schimbându-se periodic cu cei din schit.
Aici îşi are sediul şi oficiază în sobor sinodul stilist, mitropolitul
Silvestru Onofrei, a decedat (1992 ?) iar în locul său a fost ales Mi
tropolitul Vlasie, care, la rândul său a numit o mulţime de ierarhi sti
lişti tineri.
Credincioşii stilişti vin la Slătioara pentru serviciile pe care le ofi
ciază aceşti preoţi. Aci se săvârşesc mai ales botezuri, cununii şi rugă
ciuni pentru pomenirea morţilor. Credincioşii aduc şi alimente sau di
ferite daruri şi sunt găzduiţi în dependinţele mănăstirii — destul de
numeroase şi spaţioase — sau, cu largul concurs al securităţii şi comu
niştilor înainte de ’89, în campingul amenajat la intrarea în incintă.
După slujbă, se serveşte masa comună ; toţi cei prezenţi sunt îndemnaţi
să treacă la stilism sau să persiste în păstrarea calendarului «românesc»,
adică neîndreptat. Slujitorii de acolo spun celor ce vor să-i creadă că,
la viitorul sinod general ortodox, toate Bisericile Ortodoxe vor reveni
la vechiul calendar. Ei umblă sfidător îmbrăcaţi în uniforme clericale,
oficiază slujbe ziua şi noaptea şi unii au, uneori, o atitudine agresivă
şi ofensatoare faţă de slujitorii canonici ai Bisericii Ortodoxe Române,
mai ales după reforma lui Gorbaciov în Rusia şi Revoluţia din Decem
brie ’89 în România.
în afară de mănăstirea principală de la Slătioara, stiliştii au multe
schituri de maici şi surori la : Cornu-Luncii (de lângă Rădăşeni) şi
Brădiţel (din comuna Grumăzeşti-Neamţ). Slujbele se fac cu şi fără
preot. Cele mai puternice centre de propagandă stilistă au devenit
mănăstirea Sf. Măria din Bucureşti-Militari, schitul Râpa Roşia ctc. Mai
există şi alte mici «aşezări» stiliste de călugări şi călugăriţe, ca cea de
la Dealul Mare, lângă Vânători-Neamţ şi de la Brusturi (jud. Neamţ)
iar în prezent au reuşit să organizeze unul pe lângă Piatra Neamţ (la
Săbăoani), unde activează
zeci de vieţuitoare. Un călugăr
ardelean
— Ghenadie Marciu — fost monah la schitul Râmeţ, şi-a organizat un
schit propriu (Teţui) pe raza comunei Sebeşel (lângă Sebeş). De ase
menea, se semnalează prozeliţi în Maramureş, Crişana şi Banat şi se
intensifică prozelitismul în Delta Dunării, în toată Dobrogea şi mai ales
în provinciile vecine cu ucrainienii şi sârbii. După Decembrie ’89 s-au
ridicat multe biserici stiliste, cu ajutorul străinilor, patronilor, colecte
lor publice, practicându-se chiar şi cerşetoria.
Un centru important de acţiuni anticalendaristiceeste, de asemenea,
Rădăşeni (lângă Fălticeni), unde stiliştii aveau mai înainte şi o mâ-
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năstire organizată de ei, iar acum au biserică cu mulţi preoţi care ofi
ciază mai mult noaptea.
De asemenea, la Drăguşeni este sediul unui aşa-zis protopopiat con
dus înainte de Gh. Pătrăcescu. Au mai multe topitorii de ceară şi ate
liere de lumânări, printre care unul la Boldeştii de Jos (jud. Neamţ)
şi altul la Zăneşti şi multe altele.
Mulţi credincioşi stilişti se adunau la sărbători, pe stil vechi, în
bisericile ortodoxe din parohiile de origine, apoi şi-au ridicat biserici
p ro prii: peste zece în protoieria Fălticeni (ca de exemplu, cele de la
Râşca şi Brădeţel) şi mai multe case de rugăciune construite cu fonduri
strânse din danii şi colecte publice (ca cea din Balş, pe lângă Hârlău,
ridicată în vremea lui Glicherie Tănase (în 1934) ; în ele oficiază cântă
reţi sau preoţi improvizaţi, iar din când în când călugări veniţi de prin
mănăstiri atonite sau de prin satele unde s-au statornicit după ieşirea
din mănăstirile ortodoxe. S-au oficiat nenumărate slujbe în sobor sau
arhiereşti (ca de exemplu : la 21 septembrie 1979, slujbă arhierească
în schitul stilist din Vânători-Neamţ, cu «arhiereii» Silvestru Onofrei.
Cozma Lostun şi cu protopopul Gh. Pătrăcescu şi cu sobor impresio
nant), cu îngăduinţa autorităţilor vremii. In unele locuri se adunau şi
prin case particulare, ca şi sectanţii. Fac prozelitism mai ales cu pri
lejul cununiilor şi înmormântărilor.
Au fost şi unele cazuri sporadice de revenire la Biserică (de exem
plu, cântăreţul din Moişa—-Suoeava şi mai ales fraţii Melinte, în
special Grigore, fost diacon-stilist al episcopului stilist Oţa, azi preot
ortodox).
De asemenea, acţiunea prozelitistă stilistă se face vădită în Eparhia
Romanului şi Huşilor, Eparhia Buzăului, Episcopia Dunării de Jos şi,
mai ales, în Arhiepiscopia Tomisului, unde stiliştii se confundă cu
staroverii (lipovenii). Stiliştii din aceste părţi sunt, în general, divizaţi
în două direcţii : unii numiţi calendarişti, care frecventează încă biseri
cile ortodoxe pentru asistenţă religoasă, deşi teoretic nu admit îndrep
tarea calendarului, iar alţii sunt dizidenţi, adică s-au dezbinat practic
de Biserică, rupând legătura cu ea, unii cerând asistenţă religioasă
clericilor de la mănăstirea lipovenească «Slava rusă», iar alţii, mai grav,
au trecut la neoprotestanţi sau secte.
Din regiunile de la poalele moldovene ale munţilor, stilismul s-a
extins şi în părţile Braşovului, unde şi-au fixat un centru de acţiune
pentru Ardeal, Banat şi chiar Oltenia.

2.
Mijloace şi metode pastoral-misionare
pentru readucerea stiliştilor la unitatea Bisericii54,
îndemnuri din partea autorităţii superioare bisericeşti55
Faţă de credincioşii stilişti, preoţimea ortodoxă trebuie să aibă o
atitudine de bunăvoinţă şi înţelegere cu adevărat creştinească56. Deşi,
54. Călăuza..., p. 174— 176.
55. Ibidem, p. 176— 177. Vezi şi «BOR», IV f i 936) nr. 9— 10.
56. Calendarul bisericesc şi stilismul, în îndrumări misionare, Editura Institu
tului biblic şi de misiune, Bucureşti, 1986, p. 698— 704, 711— 713.
B.O.R. — 20
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precum am văzut, mulţi dintre ei au împrumutat, între timp, o men
talitate şi practici sectare, totuşi au păstrat, în mare parte neschimbate,
credinţa şi cultul ortodox. Greşelile lor pleacă, de fapt, de la o înţele
gere eronată a problemei calendarului, din care ei au făcut baza propa
gandei vieţii lor religioase57. Rătăcirea lor, cauzată în parte de igno
ranţa unor călugări din mănăstirile ortodoxe şi de lipsa de veghe a
preoţilor din parohiile de care au aparţinut58, a fost alimentată de foşti
clerici şi călugări bigoţi, fanatici şi răuvoitori59, precum şi de cei care
atacă unitatea de credinţă, gând şi simţire românească a neamului
nostru.
1) Pentru a-i câştiga sufleteşte trebuie să-i tratăm, deci, ca pe nişte
fii ai Bisericii noastre, rătăciţi temporar, ca pe nişte victime nevinovate
ale neştiinţei lor, speculate prin propaganda nefastă a unor pseudo-clerici şi călugări, interesaţi şi amăgitori, certaţi cu ordinea bisericească.
Trebuie folosit mai mult contactul de la om la om. In relaţiile cu ei
trebuie să arătăm toată răbdarea, bunăvoinţa şi tot tactul pastoral de
care suntem capabili, şi să ne ferim cu toată grija de a-i ofensa, de a-i
jigni sau umili în vreun fel prin purtarea noastră faţă de ei ; să avem
în vedere întotdeauna scopul suprem al Bisericii, care este recâştigarea
oilor pierdute, pacea universală şi mântuirea tuturor, iar nu ura şi dez
binarea între oameni, pe care o produce răceala, indiferenţa, ura sau
vrăjmăşia ; să se evite angajarea in discuţii a persoanelor străine dc
activitatea parohială şi cu alte responsabilităţi. Adeptul stilist, aşa cum
e, este credincios al Bisericii.
2) întrucât stiliştii fac caz uneori şi de slăbiciunile, păcatele, de
fectele, compromiterea unor preoţi necorespunzători, pe care nu-i mai
recunosc ca păstori, se impune o comportare cât mai exemplară a preoţi
lor in societate pentru a nu oferi stiliştilor motive şi prilejuri de atacuri
şi cuvinte nechibzuite împotriva slujitorilor bisericeşti ;
3) Preoţii din regiunile afectate de stilism să dea mai multă atenţie
slujirii şi predicării, oficiind cu credinţă, cu grijă şi cu evlavie, pentru
a-şi păstra credincioşii şi a-i feri de influenţele clericilor şi predicatori
lor stilişti;
57. Prozelitismul şi situaţia grupării stiliste (în special Dările de seamă epar
hiale şi Hotărârile SI. Sinod), Teunei 112. 11H/1984; 111274/1966 şi m ai ales Temei nr.
12220/1987.
58. f Antonie, •Nu nesocotiţi harul care este în voi /», în îndrumător bisericesc
misionar şi patriotic, a nu l 136, Sibiu, 1968, p. 8— 24.
59. Prin dactilo sau xerox, stiliştii folosesc traduceri aitonite şi fac propa
gandă cu broşuri pline de erori calendaristice sau de otravă schismatică. în acelaşi
timp folosesc cărţuliile aşa-zisulud schim onah rom ân sfetagoret Arsenie Cotea de
la A th o s : Boldurile Slintel noasfre Biserici Ortodoxe de Răsărit (1925) j Biciu
împletit (1926)? Glasul adevărului credinţei ortodoxe de răsărit. Trâmbiţa sihaştrilor din SI. Munte al Aitonului (1931) etc. A utorii,
scrierile, ascultătorii ca şi
a d m ir a to r ii acestora sunt bine
încadraşi oapit. «Falsul m istic ism : încercare de
tipologie», în lucrarea Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, de A ntonie
Plăm ădeală, Sibiu, 1983, p. 360— 367.
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4) Preoţii din parohiile apropiate de stilişti sau de simpatizanţii
acestora au datoria să cunoască ei înşişi bine problema calendarului,
pentru a putea lămuri, la nevoie, pe credincioşi asupra justeţii şi necesi
tăţii îndreptării calendarului şi pentru a putea lămuri, în cunoştinţă de
cuază şi cu competenţă, susţinerile sau obiecţiile stiliştilor. Să se stăruie
mai mult asupra lipsei de importanţă a calendarului pentru m ântuire:
calendarul nu este nici dogmă, nici canon, ci o necesară împărţire a
tim pului(i0. Altele sunt cerinţele esenţiale pentru mântuire ! ;
5) Preoţii pot avea discuţii, organizate din timp sau întâmplătoare,
cu credincioşii stilişti şi chiar dialog public cu agitatorii stilişti, pentru
lămurirea problemei calendarului şi pentru combaterea rătăcirilor sti
listice ; aceste confruntări să fie însă calme, obiective şi senine, să nu
irite susceptibilitatea partenerilor şi să nu degenereze în certuri sau
izbucniri violente ;
6) In anumite cazuri, preoţii pot recomanda sau pot pune la în
demâna celor iniţiaţi cărţi şi broşuri de înţelegere şi popularizare a
problemei calendarului sau literatura necesară (bisericească sau ştiin
ţifică) pentru informare sau lămurire, convingere şi acceptare fa calen
darului îndreptat;
7) La bisericile din parohiile cu adepţi stilişti, preoţii pot să abor
deze mai des, în predicile şi catehezele lor, subiecte în * legătură cu
problema calendarului, pentru apărarea unităţii Bisericii şi pentru
spulberarea zvonurilor şi a insinuărilor lansate de propagandiştii stilişti
împotriva Bisericii, a ierarhiei şi a clerului sau a credincioşilor ortodocşi.
In acelaşi scop, se poate folosi orice prilej, când se adună mulţi credin
cioşi (hramuri şi sfinţiri de biserici, vizite arhiereşti, vizite ocazionale
în casele credincioşilor, sărbătorile mari din cursul anului bisericesc :
Crăciunul, Boboteaza, învierea ş.a.), făcându-se slujbe solemne şi ţinându-se predici, convorbiri, discuţii ;
8) Credincioşii ştilişti, care menţin legătura cu preoţii şi frecven
tează biserica, pot să fie angajaţi la o participare mai activă la slujbe,
fiind invitaţi la cor sau cântarea omofonă, dându-li-se să citească Apos
tolul, Tâlcuirea Evangheliei sau Cazania ş.a.m.d., iar cei care apelează
la preoţi pentru diverse servicii să nu fie refuzaţi, ci să li se satisfacă
cererea cu toată bunăvoinţa, folosindu-se, pe cât posibil, asemenea ocazii
pentru discuţii lămuritoare cu credincioşii respectivi, sau chiar se vor
ţine scurte precizări de învăţătură ;
9) Să se evite izolarea sufletească a credincioşilor stilişti, căutându-se şi creându-se momente de strângere a legăturilor sufleteşti dintre
ei şi preoţi, folosindu-se orice fel de relaţii personale, familiale sau so
ciale dintre preoţi şi păstoriţi, pe de o parte, iar pe de alta, dintre ere60. Pr. C om eliu Sârbu, Natura şi valoarea timpului. în «Revista teologică»,
nr. 2— 4/1942. 7— 8 şi 11— 12/1943? Pr. A th. Negoită,
Consultaţia de la Geneva
asupra datei Paştilor, în «BOR», L X X X V III (1970), nr. 3—4, p. 300— 311.
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dincioşii stilişti şi cei nestilişti : botezuri, cununii, ajutorare reciprocă
la caz de nevoie etc. Cităm ca exemplu pe preotul Bârliba din comuna
Brusturi, protoieria Tg.-Neamţ, care a readus pe mulţi dintre stilişti, cunuriându-i sau botezându-le copiii, ca naş, fraţii Melinte şi rudele lor
etc. Mulţi dintre adepţii stilişti pot fi cointeresaţi la lucrări obşteşti
pentru îngrijirea, repararea, înzestrarea şi înfrumuseţarea bisericilor, ca
pelelor, mănăstirilor şi a cimitirelor. Cei reveniţi şi verificaţi pot fi
cooptaţi în consiliile şi comitetele parohiale, dându-li-se sarcini de răs
pundere ;
10) întrucât, în mare parte, spiritul de fanatism şi de izolare sec
tară a stiliştilor este întreţinut de anumiţi indivizi, care fac şi propagandă
stilistă printre credincioşii Bisericii, preoţii ortodocşi din parohiile care
au credincioşi de stil vechi sunt datori să fie vigilenţi şi să-şi apere
credincioşii de propaganda stilistă, să folosească cercul misonar pa
rohial, demascând în faţa credincioşilor ignoranţa acestor agitatori, ati
tudinea lor în general dubioasă ;
v
11) Influenţei dăunătoare, exercitată de călugării şi călugăriţele sti
liste asupra credincioşilor, să se răspundă printr-o activitate mai intensă
şi dirijată a călugărilor noştri'din mănăstirile moldovene pentru lămuri
rea credincioşilor cu care au discuţii şi pentru combaterea rătăcirii sti
liste. Remarcabilă, în acest sens, este contribuţia P. Cuv. Părinte Arhim.
Ilie Cleopa, de la mănăstirea Sihăstria, Gherasim Cocoşel (azi arhiereuvicar la Rădăuţi) de la mănăstirea Putna, cursurile organizate şi activi
tatea intensă iniţiate de chiriarhii locurilor în legătură cu problema ca
lendarului şi mai ales de ridicarea de biserici, cum este cazul activităţii
Părintelui Bostan, care, sub îndrumarea Î.P.S. Mitropolit Teoctist al
Moldovei şi Sucevei, a construit o biserică de parohie (1985), în poarta
mănăstirii Slătioara.
In concluzie. în privinţa calendarului, ca unitate de măsură şi utili
zare a timpului, nu există stil «nou» sau stil «vechi», ci se constată o
înţelegere justă a calendarului de-a lungul vremii (îndepărtările sau
reformele) şi, în sens, rău, o îndărătnicie din cauza lipsei de înţelegere
şi de supunere faţă’ de autoritatea bisericească şi rezultatele calculelor
matematice, astrofizice (separare, neascultare, ignoranţă, obscurantism).
1. Fără să prezinte o dificultate doctrinară, calendarul a devenit o
problemă actuală pentru faptul nedorit că unele Biserici Ortodoxe su
rori, cu tradiţie şi autoritate (Patriarhia Ierusalimului şi Patriarhia
Moscovei) n-au putut găsi prilejul îndreptării calendarului din cauze de
ordin local..,Pentru aceasta, tema îndreptarea calendarului este înscrisă
în agenda de lucru a Marelui Sinod ortodox, în pregătire...
2. O dată cu îndreptarea calendarului şi acceptarea acestei îndrep
tări în funcţie de poziţia continentală sau de meridianele globului pe
care se află unele Biserici Ortodoxe (şi care au primit autocefalie şi
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autonomie de la Patriarhiile rămase cu «stilul» vechi), atunci «se va
rezolva şi serbarea Paştilor împreună c u ' toţi creştinii.
3. Înfăptuite cele două speranţe (Calendarul îndreptat şi serbarea
Paştilor la aceeaşi dată), uşor se va reface unitatea canonică şi cultică
a Ortodoxiei şi se va rezolva, nădăjduim, şi problema stilistă. Pentru
soluţionarea în timp calendaristic a acestor dificultăţi este necesar un
efort sporit din partea ierarhiei luminate ortodoxe, din partea preoţilor
misionari şi mai ales pregătirea prealabilă a credincioşilor stilişti pen
tru a înţelege evenimentele şi actul îndreptării calendarului. In acest
fel se vor evita unele separări sau grupări, se vor înlătura cauzele ten
dinţelor centrifuge, se vor acoperi eventuale feţe ale «rascolului».
4. Aşa cum se ştie, primul pas făcut spre ajutorul fraţilor de peste
Prut, a avut lo c ; întinderea mâinii sigure spre bucurie către cei cu
«stil vechi» s-a înfăptuit prin revenirea la Biserica mamă şi Casa co
mună» (Patriarhia Română) a Mitropoliei Basarabiei. Ierarhii, clerul
şi credincioşii dintre Prut şi Nistru au rămas în starea creată şi impusă,
după 1944, adică la calendarul neîndreptat. Şi pe măsura timpului, ei
înşişi vor chibzui asupra corectării mai ales că din 1924 şi până în 1944
au ţinut sărbătorile pe «nou». Datorită însă impunerii jurisdicţiei Pa
triarhiei Moscovei şi a ierarhilor străini de neam şi de obiceiuri strămoşteşti asupra Basarabiei şi Bucovinei, s-a reintrodus şi stilul vechi.
Nimeni nu se opune adevărului şi toţi înţeleg calendarul, dar este
greu să se ia o hotărâre.
Timpul le va rezolva pe toate.
Diac. prof. PETRU DAV1D

ERA CREŞTINA. METODA CALCULĂRII
ŞI POSTERITATEA EI ŞTIINŢIFICA
1. întrebări şi ipoteze asupra începutului cronologiei creştine
Istoria creştinismului constată cu nedumerire că Evangheliile nu
arată date cronologice precise, în felul nostru modern, pentru viaţa şi
activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Situaţia aceasta se datorează
existenţei a cel puţin trei categorii de cauze.
în «logica» tainică a întrupării din Antichitate, începutul Bisericii
creştine nu se socotea data naşterii Domnului, ci ieşirea Lui la propovăduire, botezul cu arătarea tuturor persoanelor Prea Sfintei Treimi. Se
ştie de asemenea că în veacurile primare în planul înalt al evlaviei
creştinilor se situa învierea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului este
mai nouă şi anume de pe la sfârşitul veacului al III-lea, cum ne infor
mează mai târziu istoricul bizantin Nichifor Calist.
'
Pe de altă parte, sărbătorirea morţii şi a învierii Domnului prevala
asupra amintirii zilei Sale de naştere.
Începutul erei creştine a fost legată multă vreme de persecuţia lui
Diocleţian din 303— 313.
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Separarea celor două sărbători creştine — Crăciunul şi Boboteaza —
s-a făcut la Antiohia în jurul anului 375 4. In felul acesta prăznuirea
Naşterii Domnului s-a fixat la 25 decembrie, diată care a prevalat astfel,
asupra altora.
Modelul calculării erei creştine a permis învăţaţilor să formuleze
variate şi contradictorii speculaţii. Astfel un istoric contemporan neagă
de la început că astronomul străromân a putut pomi de la utilizarea
datelor evanghelice asupra timpului naşterii Mântuitorului. In această
privinţă el afirmă cu vădită preconcepţie : «Pe baza unor consideraţii
arbitrare, pur speculative, potrivit calculelor lui Dionisie, naşterea lui
Hristos ar fi avut loc în anul 754 de la «întemeierea Romei». Acest
an a şi fost adoptat ca fiind primul an al erei creştine. Menţionăm în
primul rând faptul că însăşi data «întemeirii Romei» era pur conven
ţională, întrucât nimeni nu o cunoştea exact» 2.
La fel de arbitrar procedează şi alţi istorici din vremea noastră.
Ei pornesc de la numărul 532, considerat oarecum enigmatic, format
adică din alte două numere mai mici. Primul ar fi 284, începutul dom
niei lui Diocleţian, iar celălalt ar indica răstimpul scurs de atunci până
la Dionisie Sm eritul3.
Alţii, cronologişti îndeosebi, au în vedere mai întâi anul alcătuirii
operei dionisiene, format din începutul domniei amintitului împărat şi
din anii următori înregistraţi. «Naşterea lui Hristos a avut loc cu 525 de
ani în urmă, scrie unul dintre ei, adică în 284 al erei lui Diocleţian
(284— 241 — 525), sau anul 753 de la întemeierea Romei» 4.
Notăm în continuare încercările explicative ale exegeţilor, care
pornesc de la datele evanghelice ale Sfântului Luca : «Dacă Sfântul
Ioan Botezătorul a început să predice în anul 15 al lui Tiberiu şi dacă
se presupune, până într-un an de zile, intervalul Intre ieşirea la propovăduire a Inaintemergătorului şi aceea a lui Iisus, Acesta din urmă
avea 30 de ani în al 16-lea al lui Tiberiu ; dăm înapoi 30 de ani şi
vom fi în anul 754 al R o m e i; naşterea este deci de situat la 25 decem
brie 754, care devine anul 1 al erei celei noi. Dionisie nu a fost oprit
în calculele sale de nici una din dificultăţile pe care le-am întâlnit noi,
simplu pentru că el nu admitea posibilitatea contrazicerii între Evan
ghelii ; şi, pentru că nu avea mijloacele de a fixa exact, în afară de
1. Pr. Prof. Dr. Ene
Branişte, Liturgica
generală, Bucureşti,
1985, p. 107.
2. K. L. Voropaeva, A trăit oare Hristos ? Bucureşti, 1960, p. 50. Comp. Sterie
Diamandi, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, voi. I. Bucureşti, 1942, p. 439: «C ălu gă
rul scit Denys cel M ic (Dionysius Exiguus), lntemeindu-se pe datele furnizate de
Luca, a dedus data naşterii lui Iisus».
3. Prof. Dr. Doc. Dum itru Tudor, Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti,
1982, p. 237.
4. S. I. Seleşnikov, Istoria kalendaria i hronologhiia. Moscova, 1972, p. 188.
în schimb alt istoric porneşte de la data răstignirii, socotind că ea a avuit loc la
vârsta de 30 de ani, iar învierea la 25 martie. «C ăutând în tabelele sald anu l cel
mai apropiat de tim pul in oare 25 martie coincide cu dum inica pascală, a aflat
că aceasta s-ar produce peste 38 de ani, adică In anu l 279 al erei lui Diocleţian,
ceea ce corespunde cu anu l 563 E.n. Scăzând 532 — pascalia perpetuă — , Dionisie
a stabilit că Hristos a învia t la 25 m artie anul 31 E ji. şi, deci, că S-a născut
în anul 1 E.n.» (George S tănilă, Sisteme calendaristice, Bucureşti, 1080, p. 123).
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ele, data morţii lui Irod şi aceea a recensământului, el a crezut aceste
două evenimente anterioare lui 754» 5.
Un calcul, cu raportări la alte evenimente evanghelice, conchide
de asemenea : «Dacă socotim că Ioan Botezătorul îşi începe activitatea
în al 15-lea an al domniei împăratului Tiberiu şi că Iisus vine câteva
luni mai târziu să Se boteze de către Ioan în apele Iordanului, având
pe atunci vârsta de 30 de ani, şi că de Paştele acelui an Iisus plecase
la Ierusalim să cureţe templul de zarafi şi negustori şi câ templul se
găsea în al 46-lea an de rezidire... şi cum anii de domnie ai lui Tiberiu
trebuie să se calculeze din anul 765 a. U.C. (12 p. Hr.) — de când August
îl luase coregent «so-cius imperii» — ... şi cum Irod Idumeul începuse
rezidirea templului în al 18-lea an al domniei sale, adică în anul 734
a.U.C. (20 p. Hr.), iar dacă atunci Iisus avea cam 30 de ani, nu putea
să Se nască decât — cel mai devreme — pe la finele anului 754 a.U.C.
(5 a. Hr.) sau cel mai târziu la începutul anului 750 a.U.c. (4 a. Hr.)» 6.
Faţă de preocupările învăţaţilor amintiţi, desigur că nu putem decât
să aprobăm strădaniile lor. Orice iniţiativă de stabilire a datelor naş
terii Mântuitorului trebuie, să pornească, în primul rând, de la notaţiile
istorice cuprinse în Sfintele Evanghelii.
Anumite elemente ale Sfintei Tradiţii le şi utilizase, cu prioritate,
până atunci. Amintim că în grija sa de a pune în comparaţie datele
biblice cu marile evenimente ale umanităţii vechi, Sextus Iulius Afri
canul meditase asupra lor. Cum acesta socotea botezul Mântuitorului
în anul 783 sau chiar la sfârşitul lui 782, se putea afla anul în care
El S-a născut. Prin scăderea numărului 30 se obţinea aproximativ
începutul anului 753 a.U.C. 7.
Totuşi preocupările acestea, numai în forma amintită, se dovedesc
unilaterale şi deci incomplete. Ele nu ţin seama şi de criteriile Pascaliei.
Mai ales, în urma hotărârilor Sinodului I ecumenic, acestea au dobândit
o experienţă şi o formă exactă, ştiinţifică. In puţine alte cazuri, ca în
computul pascal alexandrin, şi-au dat concursul învăţaţii astronomi cu
marii teologi ai epocii.
O
dată cucerit Egiptul, de către romani, s-a pornit pe calea omo
logării datelor calendaristice ale celor două lumi. Cu trecerea timpului
au apărut chiar felurite tabele de corespondenţe, latino-egiptene. Ofi
cial, în veacul al Vl-lea, era în uz «era lui Diocleţian» (284— 305). Din
cultura egipteană se ştie că îndeosebi preoţii lui Isis se serveau de
această eră8. Numele ei, de rezonanţă păgână, nu jenase nici pe pa
triarhii Teofil şi Chirii ai Alexandriei, preocupaţi îndeosebi de corecta
zi a prăznuirii Domnului.
De la o vreme s-a realizat ceva şi în privinţa părăsirii numelui
acestui împărat păgân în cronologia cea nouă. I s-a zis era martirilor,
după consensul teologic general că sângele vărsat pentru Hristos întă
5. Gh. Guignebert, J&sus, Paris, 1933, p. >lil 0.
6. Em anuel Copăcianu, Iisus din Nazaret, Bucureşti, 1090, p. 29.
7. I. Mihălcesou, Anul
naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, în «Biserica
Ortodoxă Rom ână», X X X V III .1914), nr. 9, p. 916.
8 . H. Leclercq, Bre, în Dictionnaire d'archăologie chrttlenne et de liturgie
(F. Cabrol), voi. V /l, Paris, 1922, col, 362.
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reşte temelia Bisericii Sale. Dar fuga creştină de stafia persecuţiilor de
odinioară purta cu sine şi un nonsens. începutul numitei perioade era
data de 29 august 284 după Hristos, iar martirii pe care persecuţia i-a
produs au apărut cam cu două decenii în urmă.
Au existat şi alte pregătiri ale apropierii de pascalia alexandrină
de care a beneficiat intuiţia dionisiană, cum vom vedea.
Mai întâi, de la călugărul egiptean, Anian, se încetăţenise pe ma
joritatea meridianelor creştine noţiunea ciclului mare pascal. Acesta
era o unitate de 532 de ani, după care elementele Pascaliei se reiau
în aceeaşi ordine de la început. In practică se recurgea însă la Pascalia
mică. Ea cuprindea numai 95 de ani, repartizaţi pe cinci cicluri de
câte 19 ani.
In primele decenii ale veacului al Vl-lea, planificarea sărbătoririi
Paştelui o calculase Sfântul Chirii al Alexandriei, pentru anii 153— 247
ai erei lui Diocleţian (436/7 — 531 după Hristos). După scurgerea pe
rioadei respective se punea problema întocmirii ei, cu completarea ani
lor bisecţi, şi pentru anii 532— 626. Cu întinsele sale cunoştinţe de
astronomie, matematică, exegeză şi istorie, ieromonahul Dionisie Sme
ritul a putut duce la bun sfârşit această misiune. El a propus însă o
răsturnare genială a obişnuinţelor de până atunci.
In locul începutului domniei lui Diocleţian amintit ca tiran, a pus
evenimentul unic al întrupării lui Hristos. Pentru a determina data
acesteia, savantul străromân a înlocuit anul 248 al lui Diocleţian cu
anul 532. «Anul 532 de la naşterea lui Hristos
este anul 1285
«ab Urbe condita». Fiindcă 19 X 28 = 532 de ani, este evident că
1285 — (532 — 1) — 753 a.U.C. Anul 753 de Ia fondarea Romei îi coincide
primului an al ciclului de 19 a n i ; în acest an, după părerea lui Dionisie,
a urmat Bunăvestirea (zămislirea lui Hristos). Probabil că pentru
Dionisie întrebarea despre anul naşterii lui Hristos, care coincide lui
753 a.U.C. cu anul întâi al ciclului de 19 ani, se şi rezolvă. La baza
numărătoarei lui nu erau date ştiinţifice despre anul naşterii lui Hristos.
El a presupus că Pascalia alexandrină este precisă. Ea s-a condus după
mişcarea Lunii şi în anul 532 trebuia să se încheie ciclul de 19 ani.
Totuşi după socoteala lui, el se termină nu în anul 532, ci în anul 531,
de aceea este evident că Dionisie a început numărătoarea nu de la naş
terea lui Hristos, ci de la Bunavestire. Era lui Dionisie Smeritul — de
la naşterea lui Hristos (a noastră) — în felul acesta nu are însemnătatea
ştiinţifică obiectivă. Ea se deosebeşte ca precizie numai aproximativ.
In numărătoarea lui, Dionisie se bazează pe datele Pascaliei şi nu ale
istoriei» 9.
Am reprodus acest citat dezvoltat dintr-un reputat specialist orto
dox, pentru a putea accentua câteva consideraţii pe care cronologia
dionisiană le-a avut cu precădere în vedere.
9.
Prof. V. V. Boiotov, Lecţii de istoria Bisericii vechi, voi. 1, Sankt-Petersburg,
1907, p. 87. Pentru însemnătatea sim bolism ului şi a concordantei celor trei eve
nimente : facerea lumii, zăm islirea şi imoartea Domnului, vezi Pr. N icolae Nicolescu-Leordeni, Contribuţii la clarificarea originii sărbătorii Crăciunului, In «Studii
teologice», X X X IX (1987), nr. 4, p. 38.
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întemeiată integral pe tradiţia pascaliografică alexandrină, aceasta
a preluat de aici ciclul pascal perpetuu de 532 de ani ca rezultat al
înmulţirii ciclului lunar cu cel solar. Ajutat de cele două cruguri şi
de indiction, cuviosul Dionisie a coborât pe tabela pascală până a aflat
anul în care toate cele trei elemente amintite aveau numărul 1.
Să se observe că operele sale de justificare a cronologiei creştine
pe care o iniţiau, fac uz de astfel de elemente de Pascalie : se propune
un alt an de început din ciclul sfântului Chirii moştenit, se ia în calcul
anul 532, nu 284 al domniei lui Diocleţian, coincidenţa anului sistemu
lui său cu data naşterii lui Iisus Hristos şi cu anul 1 al ciclului de
19 ani şi cu 753 a.U.C. ; începe numărătoarea nu de la naşterea Dom
nului, ci de la Bunavestire etc.
Altă preocupare a învăţatului străromân a mai fost aceea de a
face să meargă data naşterii lui Hristos, omologată de el, atât cu
anul 753 de la întemeierea Romei cât şi cu anul I al ciclului decemnovenal, aşa cum am mai amintit. Un istoric modern redă toate aceste
intenţii cronologiste atunci când precizează, de asemenea, că Dionisie
a conceput în aşa fel, ciclul său, încât '«primul lui an are drept carac
teristici ciclul solar 10, cel lunar 2 şi indictionul roman 4, proclamând
astfel, identitatea lui cu anul 4714 al perioadei iuliene, care, iarăşi,
coincide cu al patrulea an al celei de a 194-a Olimpiade, şi cu 753 de
la întemeierea Romei» 10.
Ca şi cum nu ar încăpea în istorie, data evenimentului unic al
întrupării nu a fost fixată precis nici prin cronologia dionisiană. Cu
timpul, învăţaţii au conchis, în general, că Domnul nostru Iisus Hristos
s-a născut cu aproximativ 4—6 ani mai înainte. «Beda observă, primul,
că perioada dionisiană era cu doi ani în eroare asupra adevăratei epoci
a naşterii lui Iisus Hristos, sau că anul exact al naşterii Mântuitorului
era cu doi ani anteriori erei creştine» 11.
S-a pus de asemenea problema prelungirii ei în trecut. Era creştină
câştigă în precizie, dacă reglementările sale în raport cu întemeierea
Romei sunt precedate de anul zero, corespunzător lui 753 a.U.C. Măsura
aparţine lui Jacques Cassini, «un astronom francez mort în anul 1756.
«El (Dionisie) a uitat anul 0, care ar fi trebuit să fie inserat între
I î.E.n. şi A.D.l», după precizarea lui Wemer Keller, din care vom mai
cita aici.
Adoptarea ei s-a impus pentru a se observa că datele anterioare
erei dionisiene trebuie să fie socotite mai mici cu o unitate. De ase
menea inserarea istoriei creştinismului în cadrul universal al devenirii
umane dobândeşte o evidenţă desăvârşită. In felul acesta preocupările
unui Sextus Iulius Africanus ( f după 240), ale episcopului Eusebiu al
Cezareii, ca şi ale Fericitului Augustin, din Apus, recapătă o continuare
necesară şi evidentă.
Oricum, intuiţia şi calculele marelui străromân — în ciuda defi
cienţelor semnalate — au dobândit o recunoaştere universală. Ele s-au
10. W . Smith and H. W ace, A Dictionary ol Chrstian Blography, voi.
London, 1877, p. 853.
11. Ferdinand Hoefer, Histoire de {'astronomie, Paris, 1873, p. 251.
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impus opiniei publioe ştiinţifice din toate continentele, punându-le la
dispoziţie un instrument de lucru indispensabil în mersul lor spre civi
lizaţie, unitate şi progres. Din veacul al Vl-lea până astăzi, savanţi de
diferite formaţii şi etnii îi verifică bazele pe care se întemeiază, confirmându-i şi întregindu-i concluziile obţinute cândva cu mijloace atât
de Simple.

2. Discuţii ale învăţaţilor asupra anului şi a zilei
de naştere a Domnului
Din argumentaţia celor care au reluat studiul indicaţiilor dionisiene
noi vom cita trei argumente ale istoricilor, trei ale exegeţilor şi în urmă
trei ale astronomilor.
In Evanghelia după Matei 2, 1 se precizează că naşterea lui Iisus
a avut loc «în zilele regelui Irod». Este vorba de marele idumeu, urmat
la domnie de cei trei fii ai săi : Arhelau, Irod Antipa şi Filip. Irod a
prigonit pe Mântuitorul, care nu a putut să-i cadă victimă o dată cu
miile de prunci ucişi din ordinul lui. Magii din răsărit chiar l-au ru
şinat, ocolindu-1 la plecarea lor acasă.
Pentru a feri pe Pruncul de curând născut, părinţii s-au refugiat
în Egipt.
După concluziile istoricilor de astăzi, Irod cel Mare a murit în
anul 750 a.U.C. şi anume după 37 de ani de la primirea decretului
senatului roman de împuternicire a sa. Moartea tiranului a fost prezisă
de o eclipsă de Lună. Dintre cele trei fenomene de acest gen cunoscute
în epocă, astronomii o datează pe aceasta la 12 martie 4 a. Hr.
Pentru precizările cronologice care ne interesează aici, transcriem
ştirea lui Iosif Flaviu că Irod a murit în anul amintit. Dacă se pune
la socoteală că el şi-a trăit ultimele luni la băi, apoi la Ierihon, şi că
magii l-au vizitat la Ierusalim, trebuie să acceptăm cam 5— 6 ani între
naşterea Domnului şi sfârşitul pământesc al regelui n .
Altă dată cronologică viu disputată de către cercetători este aceea
a recensământului înfăptuit pe când Quirinus era guvernator al Siriei.
Mirarea învăţaţilor că acest eveniment nu este pomenit de către autorii
profani nu trebuie să surprindă. Scrierile pe care ei le-au alcătuit au
ajuns până la noi doar sub formă de fragmente sau pur şi simplu s-au
pierdut. In schimb celebra inscripţie a lui August de la Ancira, vorbeşte
de trei recensăminte realizate din ordinul lui.
12.
Damiel-Rops, Jesus en Son temps, Paris, 1955, p. 125. «Finea anului pre
cedent 749 a. U. C. sau 5 î.d.H. este, aşadar, u ltim u l termen, când a putut să se
nască M ântuitorul. Deci dacă ad ăug ăm la anul 749 a.U.C. sau 5 I.d.h. 30 de ani,
adică vârsta D om nului Ilsus Hristos în m omentul botezului Său, noi ajungem cam
la finea anului 779 a.U.C. sau 26 d.H. sau cel m u lt la începutul a nu lu i următor
780 a.U.C. sau 27 d.H. Acest an trebuie să fie, aşadar, anul când D om nul a primit
botezul din partea lui Ioan Botezătorul şi Şi-a început
activitatea Sa mesianică»
(Dr. Vasile Gheorghiu, Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos, Cernăuţi,
1925, p. 16). Comp. Aurora Inoan, Anul naşterii lui Hristos — după Ch. Lancelin,
în voi. Cartea ştiinţelor oculte, Bucureşti, 1992, p. 166: «După istorie, Irod a murit
în anul 749 şi se ştie rolul pe care el l-a avut la maşterea lui Hristos. Era noastră
ar începe deci la anul 740 al Romei».
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Acela, care pentru Luca 2, 2 a devenit primul, este un recensământ
local, poruncit doar pentru subordonaţii lui Quirinus, trimis în acest
scop de la Roma. «Observăm că Tertulian numeşte pe Satuminus, pe
când Sfântul Luca numeşte pe Quirinus» i3.
«Ca şi Irod, Quirinus este o personalitate istorică şi se ştie cu
certitudine că el a fost numit guvernator al Siriei în anul 6 al erei
noastre. Intre moartea lui Irod şi numirea lui Quirinus este un interval
de 10 a n i» 14. Concluziile acestea neconcordante privind datele vieţii
celor doi demnitari nu trebuie privite decât într-un sens larg. Expresia
evanghelică «în jur de treizeci de ani» ai Mântuitorului îndreptăţeşte
această generalizare prudentă.
După Luca 3, 1, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul a început
«pe când Ponţiu Pilat era procurator al Iudeii». In această privinţă,
un cercetător ortodox contemporan conchide : «Ponţiu Pilat a fost, aşa
dar, destituit încă înainte de Paştile anului 36 d. Hr. Şi cum procu
ratura sa a durat 10 ani, rezultă că el a fost în funcţiune de la începutul
anului 26 d. Hr. şi până la începutul anului 36 d. Hr. Anul 779 a.U.C.
sau 26 d. Hr., în care Ioan Botezătorul îşi începe activitatea sa, este,
aşadar, totodată anul prim al procuratorului Ponţiu Pilat. El îşi va fi
luat această funcţiune în primire după obiceiul de pe atunci, încă în
primăvara acelui an» 15.
La contribuţia istoricilor la care ne-am referit mai sus, exegeţii
din zilele noastre au adus clarificări importante. Astfel, este cazul cu
«ieşirea» în public a Sfântului Ioan Botezătorul. De la această dată
Iisus a început să predice aproximativ la un an după activitatea acestuia,
din «anul al cincisprezecelea al lui Tiberiu împăratul» (Luca 3, 1). In
raport cu istoria romană, precizarea de mai sus se potriveşte cu
anul 754 a.U.C.
Mai trebuie să observăm că ea nu se calculează de la moartea lui
August, din 19 august 767 a.U.C. sau 14 după Hristos, ci din ziua aso
cierii lui Tiberiu la conducerea Imperiului roman, din anul 765 a.U.c.
sau 12 după Hristos. Preferând această cronologie după anii de domnie
ai împăratului, Sfântul Luca se dovedeşte un «oriental». Datarea ofi
cială preluată se făcea îndeobşte după consulii aleşi anual în funcţie 16.
Cei 15 ani ai domniei lui Tiberiu «cad între 19 august 28 şi 18 au
gust 29» şi aceasta presupune că Mântuitorul trebuie să fi avut atunci
33 de a n i17.
O altă dată cronologică o constituie aceea mijlocită de Sfântul Ioan.
Faţă de acţiunea de izgonire a vânzătorilor din templul din Ierusalim, fa
riseii îl chestionează asupra autorităţii cu care El face aceasta. Domnul
le răspunde cu proorocia morţii şi a învierii Sale după trei zile. Este
13. Pr. Constantin Dincescu, Mic dicţionar al Noului Testament, Bucureşti.
1929, p. 79.
14. K. L. Voropaeva, op. cit., p. 23. In timrpul recensăm ântului lui Quirinus,
Iisus avea cam 30 de ani (Prof. I. G. Savin, In «Studii teologice», (1960), nr. 7,
p. 607).
1'5. Dr. Vasile Gheorghiu, op. cit., p. 23.
16. Ibidem, p. 10.
17. Ch. Guignebert, op. cit., p. 190.
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contrazis, în sensul imposibilităţii afirmaţiei, deoarece «în patruzeci şi
şase de ani s-a zidit templul acesta...» (Ioan 2, 20).
Vechiul templu al lui Zorubabel a început să fie construit din nou
de către Irod Idumeul in al 18-lea an al domniei sale. Acest răstimp
corespunde anului 734/735 a.U.C. siau 20/19 înainite de Hristos. Faptul
este confirmat şi de istoricul Dio Cassius. «Adăugând la data aceasta
suma de 46 de ani, ajungem la anul 734 + 46 =780 a.U.C. sau anul 27
după Hristos. Acesta trebuie să fie deci anul când Domnul Iisus Hristos
a avut, cu sinedriştii din Ierusalim, discuţia de mai sus, cu prilejul
curăţirii templului» 18.
Din Evanghelia după Luca 1, 5 se ştie de originea preoţească a Sfân
tului Ioan Botezătorul. Se cunoaşte de asemenea care era ceata preo
ţească de rând la templu în momentul cuceririi Ierusalimului de către
Titus. Cum Inaintemergătorul era mai vârstnic decât Iisus, ,se conchide
că Domnul S-a născut pe la 749, adică înaintea datei erei creştine cu
4— 5 a n iI9.
Data învierii din morţi a Mântuitorului a constituit de asemenea un
element de cronologie a vieţii Sale. In intenţia descoperirii zilei şi a
anului naşterii, învăţaţii au avut în vedere uneori durata activităţii răs
cumpărătoare de 30 de ani, alteori pe aceea de 33 de ani. în ambele
cazuri se cere însă multă acrivie faţă de notaţiile scripturistice. Ne
respectate întocmai, ele pot duce la concluzii eronate, ca în citatul ur
mător : «Ştim, după evanghelişti, că în anul Răstignirii, Paştele evrei
lor a căzut într-o zi ce corespundea cu joia noastră. însă fixarea aces
tei zile era subordonată, în urma prescripţiei legale, anumitor condiţii
care pentru ca Paştele să cadă într-o joi, nu se putea întâlni decât în
anul 784, ceea ce, admiţând că Iisus a murit în vârsită de 33 de ani,
fixează naşterea Sa în 751» ‘20.
Referitor la răstignirea lui Iisus nu ni s-a păstrat nici un fel de
document oficial, în afară de inscripţia de pe cruce. Când se condamnau
iudeii la moarte prin chinuire nu se întocmea de către procurator vreun
act în pretoriu. Dar chiar dacă acesta ar fi existat, el trebuia să se ba
zeze pe o singură cronologie a anilor, pentru a putea circula şi pentru
a fi înţeleasă de generaţiile următoare, îndeosebi de cele romane. Apos
tolii însă se bazau pe certitudinile credinţei, nu pe fundamentele con
stituite prin cunoaştere. «în primele timpuri se părea că este de ajuns
să se ştie că El a murit în vremea activităţii unor arhierei şi a lui
Ponţiu Pilat» 21.
Acesta din urmă a fost procurator în Iudeea timp de zece ani. Sfâr
şitul activităţii lui aici s-a încheiat în preajma morţii împăratului Tiberiu, survenită la 16 martie 720 a.U.C. sau 37 după Hristos.
Pe de altă parte, Domnul a înviat într-o zi de duminică. La acest
punct demonstraţia noastră trebuie să uzeze de o atenţie maximă, de
18. Dr. Vasile Gheorghiu, op. ci/., p. 18.
19. Dr. Otto Zockler, Handbuch der theologischen
Horblingen, 108I5, p. 546.
20. Aurora Inoan, op. cit., p. 186.
21. Prof. V. V. Bolotov, op. cit., p. 89.
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oarece răsăritenii socotesc data de 14 nisan ca zi de răstignire în timp
ce apusenii o rânduiesc în data de 15 nisan. Cei dintâi păstrează cu
fidelitate prescripţiile vechitestamentare privitoare la răstimpul sacrifi
cării Mielului pascal. Reamintim că ieromonahul Dionisie Smeritul a
făcut îndelungate cercetări pentru aflarea începutului primei luni pas
cale de după echinocţiul de primăvară, nisan.
în continuare, precizările astronomico-calendaristice vor determina
— în limitele domniei lui Ponţiu Pilat — anul în care duminica a căzut
în ziua de 16 nisan. Aceasta este anul 30 al erei noastre, adică 783 a.U.C.
■El nu putea considera ca pascală prima lună din nisan, deoarece
era prea timpurie. Nu tot aşa au stat lucrurile şi cu cea de a doua, adică
din 22 martie. «Anul 29— 30 al iudeilor este deci, iarăşi, un an ordinar
regulat. Paştele anului 30 d.H. cad cu 14 zile mai în urmă, aşadar, în
ziua de 7 aprilie a calendarului iulian. Aceasta este o zi de vineri. Ea
este cea dintâi şi, după cum ne vom convinge din expunerile ce mai
urmează, şi unica zi, care poate şi trebuie să fi fost ziua cea mare a
morţii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos» 22.
La milenara discuţie asupra fundamentării erei creştine a luat parte
şi învăţaţii astronomi. Aceste preocupări sunt îndreptăţite, de data
aceasta, pe notaţiile lui Iosif Flaviu, istoric care a trăit în preajma îm
păratului Vespasian şi a consemnat numeroase şi precise ştiri şi mora
vuri ale poporului evreu. în cazul de faţă poate fi folosită ştirea lui că
înainte de moartea regelui Irod a avut loc o eclipsă de Lună. Dintre cele
trei fenomene similare, eclipsa văzută sigur la Ierusalim a fost aceea
din 12— 13 martie 750 a.U.C. Amănuntul astronomic are însemnătate,
pentru că, fiind vorba de uciderea pruncilor, Iisus va fi avut poate
vârsta de doi ani. «Aceasta înseamnă că enumerarea pe care o între
buinţăm noi nu este cea adevărată, ci merge cu câţiva ani (5— 6)
înainte» 23.
Cât priveşte steaua magilor, s-a crezut la început necesar să se
păstreze textul evanghelic. în cazul unei singure stele, cum se preci
zează acolo, aceasta nu putea fi decât ori o cometă ori o nouă stea.
Lumina puternică şi neaşteptată din cer care o învăluia, îndreptăţea in
terpretarea de mai sus.
Cometele au fost socotite întotdeauna că prevestesc evenimente
deosebite. După asasinarea lui Iuliu Cezar şi înainte ca Nero să se sinu
cidă s-au văzut astfel de fenomene îngrozitoare.
Nu au lipsit ipoteze care vedeau în steaua de la naşterea Mântui
torului apariţia cometei Halley, presupunându-se un astfel de fenomen
pentru anul + 12 2/‘. «Aceasta ar fi dat prea mult înapoi începutul erei
noastre şi Kepler crezu că această stea strălucitoare putea fi mai cu
rând o conjuncţie de planete»25. Astronomul amintit a fost influenţat
de opera scriitorului rabinic Abarbanel, convins că Mesia va veni la
22.
23.
24.
25.

Dr. Vasile Gheorghiu, op. cit., p. 135.
Prof. V. V. Bolotov, op. cit., p. 89.
Ch. Guignebert, op. cit., p. 104, nota 3.
A urora Inoan, op. cit., p. 187.
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alăturarea lui Saturn cu Jupiter în constelaţia Peştilor. De altfel şi
Tacitus socotea această zeitate un protector al lui Israel26.
Fiind complicată cu unele consideraţii mistice, ipoteza lui Kepler
a fost curând dată uitării. Din această stare a ieşit numai în anul 1925.
Atunci au fost descifrate foiţele cuneiforme ale Şcolii de astrologie de
la Sippar din Babilonia. Nesfârşitele serii de date şi observaţii astro
nomice din acest document au confirmat conjuncţia explicată cândva
de Kepler în constelaţia Peştilor şi datată de el în anul 7 înainte de
Hristos. «Pe 4 decembrie pentru a treia şi ultima oară a avut loc o în
tâlnire mai apropiată a planetelor Jupiter şi Saturn... La sfârşitul lui
ianuarie din anul 6 înainte de Hristos, planeta Jupiter a ieşit din Peşti
în zodia Berbecului» 27.
Mai reţinem din concluziile savantului citat că expresia biblică
«la răsărit» este redată cu «anatoli» (dvatoX-ij), la singular, dar altădată
se întâlneşte forma de plural grec — «anatole» (dvatoXat). Cea dintâi
sugerează fenomenul înălţării stelei la o anumită oră, aşa-numita «miş
care heliacalâ».
După credinţa astrologilor chaldei, constelaţia Peştilor constituia
semnul vestului, ţările mediteraneene, dar în tradiţia evreiască ea re
prezenta semnul lui Israel, semnul lui Mesia. Iosif Flaviu chiar notează
că după un an de la amintita conjuncţie se răspândise zvonul că Dum
nezeu a hotărât încetarea stăpânirii romane asupra evreilor. Ei urmau
în sfârşit să dobândească un rege din neamul lor. Din nefericire Irod
se trăgea din seminţia idumeilor.
Mai reţinem aici că astfel de apropieri ale planetelor amintite în
constelaţia Berbecului sunt extrem de rare şi anume o dată la o mie
de ani. Ele ar prevesti întâmplări neobişnuite, faţa de cele din con
stelaţia Peştilor, oare ar fi urmate de unele nenorociri mai m ărunte28.
De remarcat faptul că şi învăţaţii meteorologi au contribuit la elu
cidarea unor aspecte determinate în verificarea erei dionisiene. Rela
tările Evangheliei după Luca ale evenimentului naşterii Domnului evocă
un anotimp al primăverii, de vreme ce păstorii din Betleem dormeau
pe câmp în timpul nopţii. Pe urmă drumurile de transhumanţă erau
deschise, cum dovedeşte însăşi călătoria magilor dintr-un Orient enig
matic la Ierusalim,29.
Mulţi învăţaţi moderni fac greşeala de a lua ca bază a calculelor
lor cronologice data de 25 decembrie. Dar nu trebuie uitat celălalt stil,
ziua Buneivestiri, de la care poate începe socotirea anilor de la naşterea
lui Iisus Hristos. «Dar obiceiul creştin cuprindea în evul mediu diferite
forme [sau indicţiuni] care variau după punctul de la care pornea nu
mărarea anilor. Se începea fie de la 1 martie, fie de la 25 martie, sau
de la zămislire, de la 1 septembrie, de 1a 25 decembrie, sau de la naştere
26. W erner Keller, Steaua Bethleemulul, tn voi. The Bibîe as History conflrms
the Archeology. Translated from the Germ an by W illia m N ell, London, 1957,
p. 330.
27. Ibidem, p. 331.
28. I. Mihălcescu, Steaua magilor, In
(1915), nr. 10, p. 1041.
29. W erner Keller, op. cit, p. 332.
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şi de la 1 ianuarie, adică de la circumciziune [şi stilul anului pascal,
adică de la un pleniuluniu din martie până la celălalt]»
începutul anului la 1 septembrie, din Orient, are o origine târzie.
Adoptarea indictionului de provenienţă egipteană a provocat mutarea
începutului anului, civil şi bisericcsc, de la 23 la 1 septembrie.
Totuşi, după tradiţia iudaică şi după cea creşttină, îndeosebi în în
ţelegerea misticilor, Lumea ar fi fost creată la 25 martie. Tot atunci
a avut loc zămislirea lui Iisus. In această zi, El ar fi şi murit.
La stabilirea zilei liturgice a Crăciunului au prezidat aceleaşi reguli
de comput pascal. Acestea erau întărite şi de credinţa că viaţa Mân
tuitorului a avut un număr rotund de ani, fără fracţii, şi că El a murit
la data aniversară a Întrupării. Aşadar, scăzându-se nouă luni, de la
7 aprilie, se obţine data de 6 ianuarie, iar de la 25 martie, data de
25 decembrie.
Dacă, încă de la început, Răsăritul creştin sărbătorea Crăciunul
în ziua arătării Domnului, 6 ianuarie, Apusul îl prăznuia la 25 decem
brie. «Ea nu s-a fixat, la Roma, şi probabil în primul sfert al veacului
al IV-lea, decât după lungi ezitări. Ipolit, la începutul secolului al III-lea,
o ţinea deja : dar, aproape în acelaşi timp, Clement Alexandrinul se
pronunţa pentru 19 aprilie ; se propuneau, de asemenea, 18 aprilie, 29
mai şi 28 martie» 31.
O contribuţie oarecare la prevalarea datei de 25 decembrie în Apus
va fi adus predominarea acolo a mithraismului. Amintirea zeităţii lui
principale era legată de ziua solstiţiului de iarnă după calendarul ro
man. Pentru creştini însă, opţiunea se fundamenta pe făgăduinţa Proo
rocului Maleahi 3, 20 : «Iar pentru voi, cei care cinstiţi numele meu,
râsări-va Soarele dreptăţii, aducând tămăduire pe aripile lui».
Fixarea răsăriteană a prăznuirii naşterii Domnului la 25 decembrie
se datorează îndeosebi Sfântului Ioan Gură de Aur. Au urmat apoi
aportul Marilor Capadocieni şi al unor imnografi, manifestat în catavasiile şi în troparele întocmite.

3. Durata activităţii de propovăduire a Mântuitorului
Cercetătorii au observat că era creştină, aşa cum a calculat-o Cu
viosul Dionisie, utilizează cronologia scurtă a vieţii lui Iisus, socotită
uneori în număr de 31 de ani. Versiunea lungă, adică de 33 de ani, se
întâlneşte la Eusebiu al Cezareii.
Deosebirile celor două variante amintite s-ar baza pe dezacordul
dintre sinoptici şi Evanghelistul Ioan referitor la durata activităţii me
sianice a Domnului. în primul caz, ea ar dura un singur an şi s-ar fi
încheiat o dată cu Paştele morţii Mântuitorului.
Opinia aceasta au acceptat-o în primele veacuri ereticii alogi, gnos
ticii, Sfântul Ipolit Romanul şi alţii, Dar exegeţii de astăzi au adâncit
cerceftările şi s-au străduit să arate că, chiar după sinoptici activitatea
30. George Coşbuc, Comentariu la *Divina comedie» I. Tavolta tonda. Text
stabilit, traducere şi studiu introductiv de A lexandru Dutu şi Titus Pârvulescu,
un cuvânt-înainte de A lexandru Balaci, Bucureşti, 1963, p. 31.
31. Ch. Guignebert, op. cit., p. IM . Pentru explicarea ultim elor date, vezi
Pr. N . Nicolescu-Leordeni, op. cit., p. 41 şi 45.

3 20

BISERICA ORTODOXA ROMANA

mesianică a numărat mai mulţi ani. Astfel, în urma întemniţării Sfân
tului Ioan Botezătorul, Iisus vizitează Nazaretul, se coboară la Capernaum, completează numărul apostolilor şi săvârşeşte mai multe mi
nuni. Toate -aceste acţiuni cer un timp mai îndelungat de realizare32.
Pe de altă parte, izgonirea negustorilor din templu (Ioan 2, 13—22)
are loc în anul 780 a.U.C. sau 27 după Hristos. Ea nu s-a produs decât
în primul an de activitate a Domnului
Elocventă este şi ironia fariseilor : «nu ai nici cincizeci de ani şi
l-ai văzut pe Avraam ?» (Ioan 8, 56— 57). Cu drept cuvânt, exegeţii
remarcă înfăţişarea matură a Mântuitorului. «După textul lui Ioan, Iisus
ar fi trebuit să aibă atunci 45 de ani, ceea ce-L face să Se fi născut
către anul 739» y*.
Sarcina cercetătorului modern este însă foarte mult uşurată de pre
cizările patristice ale problemei. încă din veacul al II-lea, Sfântul Irineu
a argumentat varianta mare a activităţii Domnului prin prezentarea ce
lor patru sărbători de Paşte la care a participat Iisus, descrise în Evan
ghelia după Ioan.
Am intim că acest Sfânt Părinte răsăritean este ucenicul Iui Policarp al Smirnei, în linia Apostolului Ioan. Sfântul Irineu afirmă «că
Hristos a luminat cu venirea Sa pe pământ toate vârstele vieţilor ome
neşti» :i\ întrebându-se dacă unui bărbat de treizeci de ani i se potri
veşte substantivul de TtpeSfStkepoS, , acelaşi ierarh îi atribuie Domnului
o activtate pământească de 40 de ani, aşa cum reiese din Evanghelia
după Ioan.
Servindu-se de date astrologice, Prof. Colin Humphrey de la Uni
versitatea Cambridge a reluat de curând studierea problemei. El a pornit
de la discuţia asupra stelei magilor pe care a socotit-o o cometă, aşa
cum a rămas consemnat în documentele antice chineze. De aceea a con
chis că data naşterii Domnului s-ar situa între 13 şi 27 aprilie din anul 5
înainte de era creştină. După aceeaşi ipoteză, ziua răstignirii este în
3 aprilie 33, Domnul atingând atunci vârsta de 38 de ani şi nu de 33,
cum s-a crezut până acum ;i6.
Alte ipoteze, presupunând versiunea lungă a cronologiei hristice,
sunt de părere că Mântuitorul a atins pe pământ vârsta de 45 de ani 37.
Pe de altă parte, un cercetător recent crede că Domnul nostru Iisus
Hristos a murit cam la 50 de ani de viaţă 38.
Mai consemnăm că în decursul istoriei, Dante a exprimat şi ipoteza
că «Iisus ar fi trăit 81 de ani»
32. Vezi Dr. Vasilc Gheorghiu, op. cit., p. 32 ş .u .; Em anuel C opăcianu, op. cit.,
p. 31. Comp. Clement A lexandrinul, Scrieri, voi. II, Bucureşti, 1982, p. 9 5: «...că
Dom nul trebuia să predice nuanai un an».
33. Dr. Vasile Gheorghiu, op. cit., p. 31u
34. A urora Inoan, op. cit., p. 166.
35. Prof. V. V. Bolotov, op. cit., p. 91.
36.
Cf. E. M. Press, O nouă ipoteză asupra datei naşterii Iui Hristos, în
«Expres magazin», V (1994), nr. (191) 14, 13 apr., p. 10.
37. Aurora Inoan, op. cit., p. 167.
38. Iosif Constantin
Drăgan, Mileniul
imperial al
Daciei, Bucureşti, 1986,
p. 84. Acelaşi istoric mai consemnează că «în Caşmir, Iisus ar fi tr ă it până la
adânci bătrâneţi, m urind cu adevărat de moarte naturală...» (p. 85).
39. George Coşbuc, op. cit., p. 73.
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4. Concluzii
1. Primii creştini nu se interesau de problemele de cronologie le
gate de viaţa Mântuitorului. Ei se mulţumeau sâ ştie că Domnul a
murii: în timpul unor arhierei şi a procuratorului Ponţiu Pilat, fără să
aibă o dată clară a răstignirii.
2. Indiciile puţin controlabile ale Evangheliei au creat cu timpul
nedumeriri cronolgice. «Când au voit totuşi să ştie, ei au fost obligaţi
să-şi creeze singuri certitudinile lor şi, cum era inevitabil, ele au dus
la divergenţe câteodată mai considerabile decât ne lasă să o credem
lectura Evangheliilor noastre canonice. Pare, de exemplu, că presbiterii
din Asia, luând literal textul Evangheliei lor ioaneice (8, 57), duceau
înapoi moartea lui Hristos până în timpul lui Claudiu (41— 54); alţii
o împingeau până în anul 58, care cade sub Nero, şi acceptau anul 9
pentru naşterea D om nului; alţii, în schimb, puneau răstignirea în 21.
Cei dintâi uitau că Pilat pierduse guvernarea sa în anul 36, iar cei de
al doilea, că el nu o primise decât în 26» 40.
3. Majoritatea savanţilor moderni (în special catolici) greşesc atunci
când socotesc că iniţiatorul cronologiei creştine a pornit exclusiv de la
textele Evangheliilor (şi de la data de 25 decembrie), căci tradiţia ca
nonică alexandrină o cercetase şi-i dăduse demult o anumită armonizare.
4. Ieromonahul Dionisie Smeritul s-a orientat sigur după Pascalia
alexandrină, dată fiind înclinarea lui către tradiţia teologică egipteană,
şi în special după contribuţiile lui Iuliu Africanul, ale lui Anatolie al
Laodiceii, ale Sfântului Chirii ş.a.
5. Neglijarea acestor criterii canonice şi ecumenice afectează nu
numai discuţiile asupra datei serbării Paştelui (cu precizarea zilelor in
care au avut loc Cina cea de taină şi răstignirea) ci şi pe acelea privind
durata activităţii mesianice.
6. Faţă de aceste idealuri şi cerinţe, realizarea canonică şi cu totul
originală a Ieromonahului Dionisie Smeritul dobândeşte o importanţă
unică şi universală. Propunând criteriul întrupării la baza cronologiei
creştine, Mântuitorul lumii a pătruns pe deplin în istoria ei, sfinţind-o
şi deschizându-i calea spre o înţelegere şi o propăşire nelntâlnită.
7. Exegeţii, istoricii, astronomii şi alţi învăţaţi, care şi-au propus
să verifice, fiecare din domeniul specialităţii sale, bazele ştiinţifice ale
erei creştine, au fost numeroşi în istorie. Acestea nu au făcut decât să-i
reliefeze genialitatea realizării, dincolo de aproximativ zece ani care o
îndepărtează de exactitatea dovedită ulterior.
8. Chiar dacă anul, ziua naşterii şi durata activităţii mesianice nu
au putut fi precizate, totuşi ştiinţa, credinţa şi perseverenţa marelui
învăţat străromân se impun peste veacuri ca un merit nepieritor şi un
rezultat pozitiv firesc al celor şase veacuri de dreaptă-credinţă apostolică
ale creştinismului românesc.
Pr. Conf. Dr. GH EORGHE I DRAGU LIN
40.
B.O.R. — 21

Ch. Guignebert, op. cit., p. 110.

V ICIN A IN LUMINA CERCETĂRILOR ISTORICE M A I N O I
Intre problemele încă neelucidate ale istoriografiei româneşti,
Vicina a atras atenţia într-un mod cu totul deosebit. Denumire geo
grafică pentru port, cetate şi mitropolie, această «Troie românească»1,
a fost cercetată de numeroşi istorici, arheologi, geografi etc., care i-au
dedicat o seamă de studii şi articole2. în cele ce urmează vom încerca
1. Ion Dumitriu-Snagov, Borgiana V şi Borgiana VIII. Două hărţi italiene din
Renaştere şi localizarea Vicinei pe Dunăre, în «Revista de
Istorie», tom. 32,
nr. 10/1979, p. 1941.
2. Iată câteva dintre acestea: Barnea Ion, Ştefănescu Ştefan, Din istoria Do•
brogei, voi. III, Bucureşti, 1971, p a s s im ; Bănescu, N., Vechi legături ale ţărilor
noastre cu genovezii, în «Închinare Iui Nicolae Iorga», C luj, 1930, p. 32— 3 7 ;
Idem, Les duchts byzantine de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie, Bucarest,
1946; Brătianu, Georges I, Vicina. Contribution ă l'histoire de la domination by
zantine et du comerge g&nois on Doubroua, în «Bulletin historique de l'Acadâmie
Roumalns», X (19123), p. 113— 190 ; Idem, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă,
Bucarest, 1935 ; Idem, Recherches Nouvelles contributions ă l’histoire de la Dobrougea au M oyen Age, în «Revue historique du Sud-Est europâen», X X I (1944).
p 77— 80; Idem, Vicina ÎI. Nouvelles recherches sur l'histoire de la toponimie

mtdi&vale du litoral roumain de la Mer

Noire.

A propos des •Miscellanies» de

M. J. Bromberg, în «Revue historique de Sud-Est europ 6en», X IX (1942), nr. 1,
p. 133— 175 j Idem, Les Roumains aux bouches du Danube ă l'ăpoque des premiers
Palţologues, în «Revue Historique du Sud-Est europ^en», X X II (1945), p. 199— 203;
Idem, Encore une viile lantome: Une mention de Vicina au XVl-e sfecle, în
«Revue des Etudes Roumaines» IX — X, Paris, 1965, p. 34— 38; Idem La M er Noire.
Des origines ă la conquâte ottomane, în «Acta
Historica», IX (1969), M iin c h e n ;
Ciobanu, R., Genovezii şi rolul lor In Dobrogea în secolul al XFV-lea, în «Pontica»,
2, (1969), p. 401— 413; Idem, Aspecte ale civilizaţiei portuare In Dobrogea la sfârşitul secolului al Xlll-lea şi in secolul al XlV-lea, în «Pontica», 3 (1970), p. 297— 389;
Cihodaru, C., Litoralul de Apus al Mări Negre şi cursul
inferior al
Dunării in
cartografia medievală (secolele X II — XIV), în «Studii», X X I (1968), nr. 2, p. 217 j
Decei, A „ O nouă Încercare de a localiza Vicina, în «Studii. Revistă de istorie»,
X X V I (1973), nr. 4, p. 846— 849; Diaconu, P., Despre localizarea Vicinei, în «Pon
tica», 3 (1970), p. 275— 295; Idem, Păcatul lui Soare — Vicina, în «Byzantina»,
Thessalonique, t. 806 (1976), p. 409— 447 ; Idem, Iarăşi despre localizarea V icinei,
în «Revista de istorie», tom. 34, nr. 12/1981, p. 2311— 2316; Idem, Istoria Dobrogei
în unele lucrări străine recente (VI), în «Revista de istorie», tom. 36, nr. 7/1973,
p. 723— 728; Dujcev, J., Medioevo
bizantino-slavo, Roma, voi. I, p. 44G; D um i
triu-Snagov, Ion, Ţările române in secolul al XlV-lea — Codex Latinus Parusinus,
Bucureşti, 1979; Idem, Borgiana V şi Borgiana VIII, în «Revista de istorie», tom. 32,
nr. 10/1979, p. 1941— 1947; Edrisi,
Geographie (Traduite
de 1arabe en franţais
par P. Amedb Jaubert), Paris, 1842; Eskenasy, Victor, Izvoarele cartografice me
dievale despre teritoriul românesc. Observaţii

pe marginea unei lucrări

recente,

in «Revista de istorie», tom. 33, nr. 4/1980, p. 759— 766; Giurescu, Constantin C.,

Pentru descoperirea Vicinei, în «Revista istorică rom ână», X I— X II (1941— 1942),
p. 530u ; Idem, întemeierea mitropoliei Ungrovlahiei, în «Biserica Ortodoxă Română»,
LXX (1959), nr. 7— 10, p. 673— 679; Grăm adă, N., Vicina. Izvoare cartografice.
Originea numelui. Identificarea oraşului, în «Codrul Cosm inului», I (1924),
p. 437— 549; Idem, La Scizia M inornelle carte nautiche del medio-evo. Contri
butions alia topografia istorica della Dobrogea, în «Ephemeris Dacoromana», IV
(1<930); Iliescu, Octavian, Cu privire la o hartă parţială a sud-estului Europei
datând din preajma bătăliei de la Nicopole, în «Studii şi materiale de istorie
medie», IX (1978), p. 193— 197; Iorga, N., Istoria
biesricii româneşti şi a vieţii
religioase a românilor, Bucureşti, 1929 ; Kuzev, Al., Zur Lolcalisierung der Stadt
Vicina, în «Etudes balcaniques», X III (1973), nr. 3, p. 123u; Laurent, V., Un dvâchd
fantome ou la Bitzina taurique, în «Echos d'Orient», X X X V III (1939), nr. 193— 194,
p. 91— 194; Idem, Le metropolit de Vicina Macaire et lă prise de la viile par les
Tartares, în «Revue Historique du Sud-Est Europ^en», Bucarest, 1946, p. 225— 232;

DOCUMENTARE

323

să reliefăm efortul cercetătorilor pentru localizarea acestei însemnate
cetăţi medievale de pe teritoriul ţârii noastre 2*
Prima atestare scrisă a localităţii Vicina o avem din «Alexiada»,
opera Annei Comnena, fiica împăratului bizantin Alexios I Comnenul
(1081— 1118). Aceasta ne spune că în jurul anilor 1085— 1086, Vicina,
împreună cu alte localităţi din thema Paristrion3 se aflau sub stăpâni
rea a doi conducători locali numiţi Seuthes şi Satzas (Sacea). Textual,
Anna Comnena spune: «Un oarecare neam scitic, prădat zilnic de
sauromaţi (populaţie nomadă turcmenă din stepele de răsărit ale
Ucrainei), părăsindu-şi locuinţele, a coborât către Dunăre. Cum era însă
nevoie să intre în înţelegere cu cei care locuiau la Dunăre, toţi fiind
de aceeaşi părere, au dus tratative cu conducătorii acestora şi anume
cu Tatu, numit şi Chalis, cu Sesthlav şi Satza... unul din ei stăpânind
Disttra, iar ceilalţi Vicina şi celelalte»
Aceştia conduceau, după
N. Iorga5, primele formaţiuni politice româneşti independente la
Dunărea de Jos, organizate după modelul ducatelor bizantine de fron
tieră, idee preluată şi de N. Bănescu6. Chiar dacă ocârmuitorii acestor
Le Quien, M ichael, O riens
Christianus in quator
episcopatus digestus. Bitzine
A laniae ut videtur civitas fuit, t. I, Paris, 1740, p. 1349— 1350; Lerian, M., Şi dacă
totuşi e... Vicina? în «România literară», V (1972), nr. 33, p. 27; Idem, In legătură
cu ipoteza Vicina — Somova. Câteva observaţii pe marginea unor lotograme ale
zonei Somova f, în «Biserica O rtoooxă Rom ână», X C I (1973), nr. 3— 5, p. 469— 474;
Konrad, Miller, Karta
Rogeriana-Weltkarte des Idrisi vom Jahr 1154 n.
Chr.,
Stuttgart, 1926; Idem, Arabische Welt-und Landkarten, Stuttgart, 1927— 1901;
Năsturel, Petre, Şt., Aşezarea oraşului Vicina şi ţărmul de apus al Mării Negre
in lumina unui portulan grec, în «Studii şi cercetări de istorie veche», V III (196 )
nr. 1 — 6, p. 295— 303; Idem, Les iastes bpiscopaux de la metropole de Vicina,
în «Byzantinisch-neugriechische Jahrbiicher»,
X X I (971), Athen, 1972, p. 34— 39;
Popescu-SpLneni, M.. România In istoria cartografică până la 1600, voi. L, Bucu
reşti, 1938, p. 429— 440; Rădulescu, A drian, Bitoleanu, Ion, Istoria românilor dintre
Dunăre şi Mare — Dobrogea, Bucureşti, 1979, p. 165— 179; Richard, Jean, La
papaute et les missions d'Orient au M oyen Age (XIII-XVe sikcles), Paris, 1977;
Todorova, Elisabeta, More about Vicin and the West Black Coast, în «£tudes
baloaniques», Sofia, nr. 2/1978, p. 124— 138.
2 a. Pentru si'tuatia bisericească v e z i: Pr. Prof. Ion
Răm ureanu, Mitropolia
Vicinei şi rolul ei în păstrarea ortodoxiei In ţinuturile româneşti, în «De la Dunăre
ia Mare, M ărturii istorice şi m onumente de artă creştină», Galaţi, 1977, p. 149— 169.
3. Despre thema Paristrion (Paradunavon), v e z i: Ion Barnea şi Ştefan Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, voi. III, Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de
Jos, Bucureşti, 1971, p. 71— 76.
4. Anne Comnene, Regne de l'empereur Alexis I Comnene, (1081— 1118), VI,
14, 1 . Texte etablit et traduit par Bernard Leib, t. II, Paris, 1943, p. 72— 81 ; Fontes
Historiae Daco-Romanae
(Izvoarele istoriei României), t.
III. Scriitori bizantini,
publicate de Alex. Elian şi Nic.-Şerban Tanaşoca, Bucureşti, 1975, p. 89.
5. N. Iorga, Cele dintâi cristalizări de stat ale românilor, în «Revista istorică»,
V (1919), p. 103— 113; Idem, Les premi&res cristalisation d'Etat des Roumains, în
«Bulletin de la Section Historique de l’Academie Roumaine», I (1920), p. 33— 46;
Idem, Istoria românilor, tom. III, Ctitorii, Bucureşti, 193*7, p. 61— 73.
6. N. Bănescu, Les duch&s byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de
Bulgarie, Bucarest, 1946; Idem, Bizanţul şi romanitatea de la Dunărea de Jos,
Academia Rom ână. Discursuri de recepţie, L X X II, Bucureşti, 1938; Idem, Fentaisies

et r£alites historiques. Reponse aux *Toponymical and historical Miscellanies»,
de
M. J. Bromberg, în «Byzasntion», X III (1938), p. 73— 9 0; Idem, Ein ethnographisches Problem am Unterlaul der Donau aus dem XL Jahrhundert, în «By-

zantion», VI (1931), p. 297— 307.
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formaţiuni erau străini — cum remarcă unii istorici — populaţia locală
supusă era urmaşa vechii populaţii traco-getice romanizate şi a colo
niştilor romani care au continuat să trăiască pe aceste meleaguri, în
ciuda condiţiilor istorice deosebit de grele din timpul migraţiei popoare
lor 7. Faptul acesta ne este confirmat de însăşi expresia Annei Comnena
care arată că «ei, având oarecare linişte, au făcut arături şi au semănat
mei şi grâu»8, deci este vorba de o populaţie sedentară şi în nici un
caz migratoare. Aceştia erau aşadar, urmaşii vechii populaţii geto-dacoromane de la Dunărea de Jos, din ducatul Paristrion sau Paradunavon
(Dobrogea). Din punct de vedere bisericesc, acest ducat s-a aflat din 971
până la jumătatea secolului al XlII-lea sub jurisdicţia Patriarhiei ecu
menice din Constantinopol şi avea o mitropolie la Dorostolon (DeistraSilistra). Aceasta era continuatoarea vechii episcopii de Durostorum,
cunoscută în epoca romano-bizantină.
Istoria acestor ţinuturi s-a împletit cu aceea a Imperiului bizantin,
întrucât stăpânirea bizantină a continuat să existe aici până târziu.
Astfel, în jurul Vicinei — deci în nordul Dobrogei — împăratul Isac
al II-lea Anghelos (1185— 1195) domnea chiar şi după răscoala fraţilor
Petru şi Asan. Bucurându-se de autonomie, forţele locale din aceste
ţinuturi au rămas totuşi credincioase Bizanţului creându-se, în nordul
Dobrogei, un «mic Bizanţ provincial» 9. Prin cucerirea Constantinopolului de către cavalerii cruciadei a IV-a (13 aprilie 1204), cu ajutorul papei
Inocenţiu III (1198— 1216) s-a creat Imperiul latin de Constantinopol
care a durat din 1204 până la 1261. In această situaţie, grecii refugiaţi
din Constantinopol au creat pe coasta Asiei Mici Imperiul grec de la
Nioeea (1204— 1261). Apoi, datorită persecuţiilor latinilor, după 1204,
o parte din notabilităţile, negustorii şi familiile greceşti s-au refugiat
în oraşele de la gurile Dunării şi în cele de pe Dunărea maritimă, spo
rind astfel numărul localnicilor 10. Nu au fost însă scutiţi nici aici de
suferinţe căci marea invazie tătară din 1241 a pârjolit şi thema Pa
ristrion (Dobrogea). Dar la scurt timp provincia s-a refăcut, mai ales
în nordul ei, datorită traficului comercial din porturile dunărene. Tot
odată, după eliberarea în 1261 a Constantinopolului de sub stăpânirea
latinilor, de către împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul, ţinuturile
dunărene şi-au intensificat legăturile cu bizantinii. 'Intre 1262— 1264,
thema Paristrion intră din nou sub stăpânirea bizantină. Credincioşii
din aceste părţi au reuşit să obţină, pentru nevoile lor religioase,
crearea unei arhiepiscopii, apoi mitropolii, cu sediul la Vicina sau
Dicina, cu nume grecesc Ditzina 11 depinzând la început de Patriarhia
7. Ion Barnea şi Ştefan Ştcfănescu, op. cit., p. 74 şi 146; Pr. Prof. Ion R ă
mureanu, art. cit., p. 1646— 1656.
8. Anna Comnena, Alexiada, V I, 14, 1, ed. cit., p. 82.
9. Barbu Câmpina, Le problkme de l'apparition des btats Ibodaux roumains,
In «Nouvelles 6tudes d'histoire», Bucarest, 1955, p. 1811
— 207} Idem, L'inlluence

byzantine sur le Bas-Danube ă Ia lumtere des recherches r&centes elfectu6es
en Roumanie, în «Revue Roum aine d'histoire», I (1962), nr. 1 , p . 18; Pr. Prof. Ion
Rămureanu, art. cit., p. 160.
10. Pr. Prof. Ion Rămureanu, Ioc. cit.
l'l. V. Laurent, Compte rendu: Gh. I. Brătlanu, Recherches sur Vicina et
Cetatea Albă, Bucarest, 1*935, în «Echos d'Orient», X X X IX (1936), nr. 181, p. 115— 117.
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ecumenică de la Niceea şi apoi, după 1261, de Patriarhia ecumenică din
Constantinopol n . întrucât nu există o dată precisa a înfiinţării acestui
scaun episcopal, după numeroase dispute s-a acceptat atestarea sa la
1249— 1250 13, perioadă propusă de G. Brătianu 14 şi completată cu pre
cizările lui Petre St. Năsturel15 şi Jean Richard l6.
înflorirea la care a ajuns Vicina este consemnată de izvoarele con
temporane. Ea are mulţi locuitori şi un teritoriu fe rtil; scoate venituri
mari din comerţul său — preciza pe la 1150 călătorul arab Edrisi.
Acest comerţ sporeşte şi mai mult graţie genovezilor, care întemeiază
aici un important centru de afaceri. Registrul unui singur notar genovez
din Pera, Gabriel Predono, — mai erau încă 20 de asemenea notari
în acest cartier din Constantinopol — arată, în răstimpul 1 iulie —
16 august 1281, un număr de 27 de contracte de comandită pentru
Vicina, în valoare de 4100 de hiperperi bizantini de aur şi 10 carate
şi jumătate.
Comerţul Vicinei cu Pera depăşea pe acela al Caffei, puternica
cetate genoveză din Crimeea, cu Pera. Spre 1300, mitropolia din Vicina
era una dintre cele mai bogiate : venitul ei anual — provocând invi
die — atingea 800 de monede aur. Titularul ei are şi legături politice
cu împăratul bizantin ; în 1300, el mijloceşte primirea în împărăţie a
unui grup de 16.000 de alani 16a. Dar în prima jumătate a secolului al
XlV-lea, însemnătatea şi puterea Vicinei încep să scadă. Tătarii, câtă
vreme trăise Nogai, ginerele împăratului Mihail al VlII-lea Paleologul,
şi chiar câtăva vreme după aceea, au cruţat oraşul de la Dunăre. După
aceea însă, îl atacă, îl ocupă şi fac să scadă înfloritorul său comerţ.
In harta lui Dulcert (1339), şi în aceea a lui Soleri, Vicina este înfă
ţişată ca o posesiune tătărască, având deasupra zidurilor ei steagul res
pectiv, cu «tamga» şi semiluna. Mitropolitul de aici începe să nu mai
stea bucuros în cuprinsul oraşului. Noul titular, Macarie, în momentul
învestirii sale (1337— 1338), se angajează faţă de patriarh, prin scri
soare, că nu-şi va părăsi reşedinţa din Vicina, nici nu va cere altă
eparhie. El va participa, ca titular al eparhiei sale la şedinţele sinodu
lui patriarhicesc, în răstimpul dintre 1341— 1348, şi anume în mai 1341,
în aprilie 1343 şi în septembrie 1348. Lui Macarie îi urmează Iachint,
care va fi chemat de voievodul Nicolae-Alexandru Basarab să păs
torească Ţara Românească 17.
12. Pr. Prof. Ion Rămureanu, art. cit., p. 161.
13. C. Pick, Neues zu den Notitlae episcopatuum und zurklrchlichen
graphie von Byzanz, în «Zeitschrift der Saviqn A bteilung», X IX , W eim ar,

Geo1930,
p. 674— 679.
14. V. Laurent, art. cit., p . HQ— 117.
15. Petre Şt. Năsturel, Ie s fastes eplscopaux de la metropole de Vicina, în
«Byzantinisch-meugriechische Jahrbucher», X X I (1071), Athen, 1972, p. 34— 35.
16. Jean Richard, La papautb et Ies missions d'Orient au Moven Age
(X lll—X V -e sikcles), Paris, 1977, p. 90, 230, 236— 237.
16a. C. C. Giurescu, Probleme controversate în istorioqralia română, Bucureşti
1977, p. 146.
17. C. J. Tuulio (Tallgren), De nouveau sur Idrisi, Section VII-3 şi VII-5, în
«Stu-dw O rientalia», Helsinki, V I (1936), nr. 3? Kanrad M iilor, X I, Karta Rogeriana,
WeJtkarte des Idrisi vom Jahre 1154 n. Chr., Stuttgart, 1926; Edrisi, Gkographie,
trad. de I'aTabc an franţrais par A m 6d 6 Jaubert, Paris, 1836 (I), 1842 (II), p. 386;
N Grăm adă, Vicina..., în «Codrul Cosaninului», I (1924), p. 437— 549.
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Deşi atât de vestită, Vicina nu a putut fi localizată încă cu pre
cizie, disputele în jurul acestei chestiuni continuând şi astăzi. întrucât
Anna Comnena nu a precizat locul unde s-ar afla această localitate,
cercetătorii au recurs la izvoare şi informaţii ulterioare. Astfel, cea
mai veche atestare a Vicinei se află în portulanul geografului arab
Edrisi, din anul 1154 care, descriind drumul comercial de-^a lungul
Dunării, începând de pe teritoriul Serbiei către vărsare, ajungând la
Deristra (Dristra-Silistra), continuă descrierea astfel : «De la Deristra
(Silistra), prin stepă, până la oraşul Berisklafisa (neidentificat), aşezat
pe malul unui râu, şi aproape de o mlaştină, sunt patru zile de mers
până la Disina (Vicina)». «Oraş cu resurse abundente şi ou împrejurimi
roditoare». în altă parte, Edrisi spune : «De la Disina (Vicina), locali
tate aşezată nu departe de gura Dunării până la mare, 40 mile» 18.
Prin urmare Vicina ar trebui căutată undeva la Dunăre.
Cu totul diferit însă, localizează Vicina istoricul Michael Le Quien,
care afirmă că aceasta s-ar afla undeva în Alania, pe râul Cuban, între
Crimeea şi Caucaz19. ,La fel, geograful german W iltch20, precum şi
cunoscutul istoric H. Gelzer21 socoteau că numele de Vicina este o
deformare a numelui Bizonda din hărţile medievale, aflată pe acelaşi
mal al Cubanului şi purtând mult timp numele de Sotiriopolis. Poziţia
acestora a fost temeinic combătută de către V. Laurent22. G. A. Rallys
şi M. Potlis identifică eronat mitropolia Vicinei cu mitropolia Vidinului 23, părere pe care a preluat-o şi E. Hurm uzaki24. Istoricul Al. Xenopol
localiza Vicina tocmai în A lbania25. Toţi aceşti istorici, care localizau
Vicina în Cuban sau în Albania uitau însă că atât Anna Comnena, cât
şi geografii arabi şi portulanele italiene şi greceşti, pomenesc de Vicina
oa fiind undeva port la Dunăre, în thema sau în ducatul Paristrion.
Spre deosebire de aceştia, filologul austriac W. Tomaschek aşeza
Vicina pe locul Mâcinului de a s t ă z ilo c a liz a r e
acceptată şi de
18. C. C. Giurescu, Probleme controversate..., p. 146— 152.
19. M ichael Le Quien, Oriens Christianus in quator episcopatus digestus t. I,
Paris, 1740, p. 1349— 1350.
20. W iltch, Handbuch der kirchlichen Geographie und Statistik, Bd. II, Berlin,
1P46, p. 352,
la Gh. I. Brătlanu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Bucarest.
1935, p. 11.
21. H. Gelzer, Ungcdruckte und ungeniigend veroflentlichte Texte der Notitiae
cpiscopatuum, în «A bhandlung der Koniglichen Bayerischen Akadem ie der Wissensrhaften zu M unchen», Philos-phil. Classe, X X I (1901), 2, p. 595; Idem, Ungedruckte
und wenig bekannte Bistilmerverzeichnisse der orientalischen Kirche, în «Byzantinische Zeitschrift», Bd. I (1892), p. 255.
22. V. Laurent, Un iv&che fantome de la Bitzine taurique, în «Echos d’Orient»,
X X X V III (1939), nr. 193— 194, p. 91— 103.
23. G.
A. R ally şi M.
Potli, livzayv-a tmv Oetwv xal Upwv xavovwv t. V.,
Athen, 1855,
p. 494} vezi şi
H. Gelzer, Ungedruckte und ungeniigend verolfentlichte Texte..., p. 600.
24. E. Hurm uzaki, Fragmente zur «Geschichte der Rumănien, I, Bukarest, 1878,
p. 206.
25. Al. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia traiană, ed. a IlI-a, t. III, Bucu
reşti, f. a., p. 196.
26. W . Tomaschek, Zur Kunde der Hămus-Halbinsel, II, în «Sitzungsberichte
der W iener Akademie, Phil. Hist. Classe», W ien, Bd. C X III (1887), p. 301— 303.
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K. Jirecek 27, N. Dobrescu 28, J. Bromberg 29 şi de bulgarii P. Mutafcief 30
şi Boris Nedkov31. Geograful român N. Brătescu aşeza Vicinia la Niculiţel32, idee acceptată, cu unele rezerve şi de Răzvan Theodorescu33.
în urma cercetării unor portulane italiene, N. Iorga considera câ Vicina
trebuia căutată undeva pe Dunăre, între Isaccea şi Tulcea34, părere
acceptată şi de istoricul Aurel Decei35. Un alt istoric, Gh. Brătianu,
localiza Vicina pe braţul Sfântul Gheorghe, la M ahm udia36. Aşezată
ceva mai jos de Măcin, Isaccea a atras şi ea atenţia specialiştilor.
Asupra ei s-au oprit N. Grăm adă37, Pr. Gh. Moisescu, Pr. Şt. Lupşa,
Prof. Al. Filipaşcu ^ N. Bănescu ^ Constantin C. Giurescu 40, C. Cihodaru 41 ş.a. în urma analizei unui portulan grec, istoricul P. St. Năsturel
27. K. Jirecek, Jastrov, «Jahresberichte», III (1897), p. 63 5 N. Iorga, Studii
iiiortce asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Bucureşti, 1900, p. 48.
28. N. Dobrescu, întemeierea mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţară.
Bucureşti. 1906, p. 45 şi în «B.O.R.», X X IX (1905— 1906), nr. 4, p. 424 şi nr. 5,
p. 542— 544.
29. J. Bromberg, Toponymical and historical Miscellanies on medieval Dobrogea, Bassarabia and Moldo-Walachia, In «Byzantion», X II, (1937), 2, p. 471
şi X III (1938), 1, p. 20. Vezi şi N. Bănescu, Fantaisies et r&alit&es historiques...,
p. 73— 90.
30. M utafiiev, Bulgaras et Roumains dans
ihistoire des pays dannubiennes.
Sofia, 1932, p. 181— 183.
31. Boris N edkov, Bulgaria i sesednite i zemi prez XU-vok, Sofia, 1960, p. 135?
P. Diaconu, Păcuiul lui Soare-Vicina, în «Byzantina»,
t. 800, Thessalonique, 1976,
p. 428, n. 67 ;> Pr. Prof. Ion Răm ureanu, art. cit., p. 152.
32. Aceasta, întrucât localitatea purta în secolul al XlI-lea numele de M ăn ăs
tirea, Cf. C. Brătescu, Dobrogea în secolul al XlI-lea, în «Analele Dobrogei» I (1920),
p. 30. Ideea este respinsă de Pr. Prof. Ion Rămureanu,
întrucât distanta N iculitelului
de Dunăre este de peste 15 km. Cf. Pr. Prof. Ion Răm ureanu, art. cit., loc. cit.
33. Răzvan Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos, Bucureşti.
1976, p. 219, 222, n. 20; C. Moisescu, Un monument feudal dobrogean necunoscut
(sec. X II — XIII), în «Muzeul de Istorie al R. S. România. Sesiune ştiinţifică de co
m unicări, 13— 14 decembrie, 1'974, Rezumatele
comunicărilor», Bucureşti, 1974,
p. 39— 40.
3-4. N. Iorga, Chilia şi Cetatea A lbă, Bucureşti, 1899, p. 47— 48, n. 5? Idem,
Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a 2-a, Bucureşti, 1929,
p. 29— 30.
35. A. Decei, O nouă încercare de a localiza oraşul Vicina, în «Studii. Revistă
de istotrie», 26 (1973), nr. 4, p. 846— 849.
36. Gh. I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Bucarest, 1935,
p. 69 şi 89— 92 ? Idem, Vicina II. Nouvelles recherches sur l’histoire et la toponymie
medievale du littoral roumain de la Mer Noire. A propos des • Miscellanies» de
M. J. Bromberg, Bucarest, 1940, tirage â part şi în «Revue historique du Sud-Est
europ^en», X IX (1942), rtr. 1, p. 133— 135 şi153— 154? Idem, Encore une
viile
lantomc: Une mention de la Vicina au XVI-e sfecle, în «Revue des Etudes Rouroaines» IX — X, Paris, 1965, p. 34— 35.
37. N. Grăm adă, Vicina..., p. 456.
38. Pr. Prof. Gh. I. Moisescu, Pr. Prof. Ştefan Lupşa şi Prof. Alex. Filipaşcu,
Istoria Bisericii Române, t. I, Bucureşti, 1957, p. 139— 144.
39. N. Bănescu, Fantaisies et rtalites historiques..., p. 73— 90.
* 40. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, Bucureşti,
1974, p. 134, 136, 139, 226, 228— 229, 234— 235, 243? C. C. Giurescu, Întemeierea
mitropoliei Ungrovlahiei, în «B.O.R.», L X X V II (1959), nr. 7— 10, p. 678— 685. Idem,
Probleme controversate..., p. 143— 152.
41.
C. Cihodaru, Litoralul de Apus al Mării Negre şi cursul inferior al Dunării
In cartografia medievală (secolele X II — XIV), în «Studii. Revistă de istorie», 21 (1968),
nr. 2, p. 229.
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considera că prin gura Chiliei (Lycostoma) se ajungea la Vicina, con
statare ce înlătură opinia lui Gh. Brătianu că Vicina ar fi fost aşezată
pe braţul Sfântal Gheorghe, la Mahmudia, denumită Betesina, într-o
hartă a Congresului din Viena (1814). Două hărţi din secolul al XlV-lea,
una din 1318 iar cealaltă a genovezului Vesconte, din 1327, înscriu
denumirile de «flumen de Vicina vel de Danubio» sau «flumen de Vi
cina, vel Danubium, vel Danoia», înainte de desfacerea Dunării în
D eltă42. De aceea, P. St. Năsturel aşeza Vicina la Isaccea (Noviodunum),
pe vechiul vad pe unde se trecea din Dobrogea în Bugeac, în stânga
Dunării, pe unde au trecut nenumărate popoare în drumul lor către
Bizanţ, vechiul Noviodunum aflându-se doar la 2 Km în aval de Isaccea
El consideră că este posibil ca Vicina să se fi aflat în acest loc sau pe
o insulă situată în vecinătatea Isaccei, la vest de oraş, fapt pentru care
ea a fost numită Vicina-Vecina, fie prin deformare de la Ditzina, fie
pentru că era «vecina» Isaccei. Vârful răsăritean al acestei insule este
folosit drept port al Isaccei, în zilele noastre. Este posibil ca genovezii
să-^i fi avut aici un emporium (comptoar)43. Această localizare a fost
însă respinsă de către Petre Diaconu, întrucât pe insula amintită nu s-a
găsit nici o urmă arhiologică din secolele X I— X V 4'1. O altă localizare
propusă de Mircea Lerian, şi anume Somova45 a fost respinsă datorită
distanţei relativ mare de Dunăre. Comuna Somova, aşezată în apropierea
gârlei cu acelaşi nume, care leagă fluviul de lacul Parcheş, este la 4 km
distanţă de Dunăre, iar între gârlă şi fluviu se întinde balta. Documen
tele, portulanele şi hărţile existente aşază Vicinia ca port la Dunăre
chiar pe fluviu 46.
Un efort deosebit pentru localizarea Vicinei revine eminentului
arheolog Petre Diaconu. Acesta a localizat Vicina pe Dunăre, în insula
Păcuiul lui Soare, la 18 km în aval de Silistra, unde bizantinii întemeiaseră o puternică cetate între anii 972— 976 care, cu unele întreruperi
s-a menţinut până la jumătatea secolului al XV-lea. D-sa îşi întemeiază
ipoteza pe faptul că Vicina se afla pe o insulă, înconjurată de Dunăre
iar Păcuiul lui Soare corespunde cu locul unde bizantinii construiseră
în 972 cetatea amintită. Descoperirea a numeroase monede bizantine
— hyperperi — atât în jurul cetăţii, cât şi pe o arie mai largă în stânga
Dunării, denotă o intensă circulaţie monetară. Apoi, la 2 km în aval de
Păicuiul lui Soare se află o mică vale numită Licina sau Valea Licinei
care, după părerea lui Petre Diaconu, ar fi o deformare a numelui
42. Petre St. Năsturel, Aşezarea oraşului Vicina şi ţărmul de Apus al Mârii
Negre în lumina unui portulan grec, în «Studii şi cercetări de istorie veche», VIII
(1957), nr. 1— 6 , p. 297— 298; Gh. I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă,
p. 62— 63; N. Grăm adă, art, cit., p. 437— 459.
43. Petre St. Năsturel, art. cit., p. 296— 305 ? A rm ând Dellate, Les portulans
grecs, Liâge — Paris, 1947; Idem, Les portulans grecs, III, Complements, Bruxelles
1958.
44. Petre Diaconu. Păcuiul lui Soare-Vicina, în rev. cit., p. 429— 440.
45. Mircea Lerian, Şi dacă totuşi e... Vicina ? In «Rom ânia Literară», V
nr. 33 din 10 august, p. 2 7 ; Idem, In legătură cu ipoteza V icina-Somova.
consideraţii pe marginea unor iotorame ale zonei Somova, în «B.O.R.», X C I
nr. 3— 5, p. 472— 474.
46. C. C. Giurescu, Probleme controversate în istoriograiia română, p.
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Vicina '*7. In ciuda argumentelor invocate, «sursele literare sunt mute»,
iar din cetatea de la Păcuiul lui Soare nu se mai păstrează decât a şasea
parte, restul fiind înghiţit de apele Dunării, încât nu s-au putut afla
nici fundaţia bisericii mitropolitane, nici vreo altă inscripţie care să
ateste existenţa ei în acest loc.
Ipoteza localizării Vicinei la Păcuiul lui Soare este negată de
C.
C. Giurescu în lucrarea «Probleme controversate în istoriografia ro
mână», care localizează Vicina la Isaocea. Aceasta consideră că localizarea ei la Păcuiul lui Soare nu se potriveşte nici cu indicaţiile portulanelor, nici cu mărturia lui Edrisi care arată că de la Silistra la Vicina
sunt opt zile de mers pe Dunăre 48. La fel ca şi P. St. Năsturel, C. C. Giu
rescu se bazează în primul rând pe portulanele navigatorilor italieni.
0 serie de astfel de portulane, cum este acela al lui Marino Sanudo,
alcătuit pe la 1320, sau acelea ale lui Pietro Vesconte (1318), aşază
Vicina pe Dunăre, la vest de Deltă, şi anume cam în dreptul Isaccei sau
spre răsărit de această localitate 49. în general, ea este pusă pe malul de
sud al Dunării — ca în harta lui Dulcert50, în aceea a lui Soleri (sec. XIV)
şi în aceea a lui Mecia de Viladestes (1413) — însă uneori numele ei
este scris pe malul de nord, ca în portulanul lui Sanudo şi Vesconte 51.
Din cauza aşezării Vicinei în această regiune, Dunărea dintre Galaţi şi
Deltă poartă într-o serie de portulane şi de hărţi, numele de «flumen
Vicine» sau «flumen de V icina»52. Acelaşi nume îl poartă şi braţul
Chilia al Deltei într-un portulan grec care reproduce, probabil, pe unul
veneţian 5S. Aceasta înseamnă — conchide Giurescu — că pe acest braţ,
făcându-se escală la Chilia, se mergea spre Vicina. Se înlătură astfel
identificarea acestei ultime localităţi cu Mahmudia, întrucât într-un ast
fel de caz, drumul corăbiilor ar fi fost prin braţul Sfântul Gheorghe,
nu prin acela al Chiliei 54. Pentru localizarea Vicinei la Isaccea ar vorbi
şi existenţa străvechiului vad pe unde se poate uşor trece de pe un mal
pe altul al Dunării şi pe unde au trecut de mii de ani oştile, negustorii
şi călătorii. Atât la vest, până în dreptul Galaţilor şi Brăilei, cât şi la
est de ea, până la Tulcea, se întindeau bălţi care nu îngăduiau stabilirea
pe malul Dunării, a unei aşezări chiar modeste, sat sau cătun, necum a
47. P. Diaconu, Păcuiul lui Soarc-Vicina, rev. cit„ p. 427— 447; Idem, Despre
localizarea Vicinei, In «Pontica», III (1970), p. 275— 295; Idem, Cetatea bizantină
din insula Păcuiul Iui Soare, In «Buletinul Com isiunii M onum entelor Istorice», XL
(1971), nr. 1 , p. 15— 17; Petre Diaconu şi Dumiflru Vâlceanu, Păcuiul lui Soare I.
Cetatatea bizantină, Bucureşti, 1972. Vezi şi Radu Popa, Păcuiul lui Soare. O aşezare
dunăreană cu trăsături urbane în veacurile X III — XIV, Jn «Studii. Revistă de Is

al Mdrii
che», V III
î tea Albă,
portulans

torie», X V II (1964), nr. 1, p. 107— 109.
48. C. C. Giurescu, Probleme controversate..., p. 147.
49. Academia R. S. România. Atlasul Dimăncescu, l. 6 m ijloc, Gh. 1. Brătianu.
Hecherches sur Vicina..., pl. III— I V ; C. C. Giurescu, Probleme controversate...,

Bruxelles,

p. 148.

V (1972),

a. Câteva

:CI

(1973).

p. 146—7.

50. Vezi Gh. I. Brătianu, Recherches sur Vicina..., pl. V — V III.
51. Ibidem, pl. III— IV.
52. Ibidem, pl. V I— V I I ; Grăm adă, op. cit., p. 9 ; Studii istorice asupra Chiliei
$1 Cetăţii Albe, p. 47.
53. Petre St. Năsturel, Aşezarea oraşului Vicina..., p. 296— 297 ; Arm ând Delatte,
ir s portulans grecs II, Complement, Bruxelles, 1958.
1
54. C. C. Giurescu, Probleme controversate..., p. 148.
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unui oraş ca Vicina55. Obiecţiunea ce se poate aduce acestei localilzări
este faptul câ acest oraş apare, în secolul al XlV-lea, sub două nume
deosebite : Isaccea, în izvoarele arabe, şi Vicina, în cele greceşti, în
hărţi şi portulane. Aceasta este socotită de către C. C. Giurescu fără im
portanţă, întrucât nu este singurul caz, ci multe alte localităţi au câte
două sau chiar trei nume 56.
La aceeaşi ipoteză a localizării Vicinei la Isaccea s-a oprit şi Pr.
Prof. Ioan Rămureanu care, pe lângă reluarea argumentelor care con
verg în acest sens, mai adaugă faptul că dacă s-ar accepta localizarea
Vicinei în cetatea bizantină de la Păcuiul lui Soare, cu greu s-ar putea
explica existenţa a două mitropolii atât de apropiate, una la Durostorum
(Silistra) şi alta la 18 km distanţă, la Păcuiul lui Soare. Aceasta întru
cât Patriarhia ecumenică, de care aparţinea mitropolia de Durostorum
n-ar fi încuviinţat existenţa simultană a două mitropolii atât de apro
piate 57.
O părere cu totul deosebită este aceea a cercetătorului Ion Dumi
triu-Snagov. Pornind de la faptul că pe harta unei părţi din nord-estul
Europei, care începe de la nord la sud, din Banat şi Carpaţii Meridio
nali, redactată în preajma luptei de la Nicopole (25 septembrie), in
clusă în Codex Latinus Parisinus 7239, f. 113v— 114r, şi publicată mai
întâi de V. A. Urechia, se marchează pe o insulă din mijlocul Dunării,
înainte de desfacerea ei în Deltă, un castel cu o incintă circulară şi un
turn la centru, având pe zidul de vest al castelului un drapel cu o
cruce. Ion Dumitriu-Snagov localiza aici Vicina. Localitatea, nenumită,
era indicată prin termenul de «baradigo» (baraj, prag)58.
Ţinând seama că pe harta amintită se află marcate între Silistra
şi Licostoma alte două cetăţi, dintre care una poartă numele de Maivexin, Octavian Iliescu localiza Vicina în acest loc, socotind că aceasta
provine de la Malvexin, după a doua parte a numelui : Vexin, Vexina,
Vicina 59.
Revenind asupra problemei, Ion Dumitriu-Snagov a publicat
apoi două hărţi italiene, cunoscute sub numele de Borgiana V şi Borgiana V III, ambele păstrate în Biblioteca Vaticană, în baza cărora punea
ipoteza localizării Vicinei într-un alt loc decât Păcuiul lui Soare(K).
Oprindu-se mai întâi asupra Borgianei V, executată în atelierul lui Fra
Mauro, pe la 1450, şi completată de un anonim din Veneţia, Ion Du
mitriu-Snagov atrage atenţia că — dincolo de câteva insule dunărene,
de mărime mijlocie, dantelate de unele canale ale Dunării în amonte
de deltă — în această hartă se observă încă o insulă mai mare decât
55. Ibidem, p. 149.
56. Ibidem, p. 152.
57. Pr. Prof. Ion Rămureanu, art. cit., p. 154— 155.
58. Ion Dumitriu-Snagov, Codex Latinus Parisinus 7239, in «Revista Arhivelor»,
LII (1975), t. X X X V II, p. 201— 210; Idem, Dobrogea în arhivele lumii, în «Tornis»,
9 (1974), nr. 3 (113), p. 6— 7.
59. O ctavian Iliescu, Cu privire la o hartă a Sud-Estului Europei datând din
preajma bătăliei de la Nicopole (1396), în «Studii şi materiale de istotrie medie»,
IX (1977).
60. Io n Dumitriu-Snagov, Borgiana V şi Borgiana VIU, două hărţi italiene din
Renaştere şi localizarea Vicinei, în «Revista de Istorie», 32 (1979), 10, p. 1941— 1947.
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celelalte. în cuprinsul ei este înscris toponimicul Pecui, In două locuri
de pe insulă cartograful a desenat o biserică şi, respectiv un castel (ce
tate) 61. De asemenea, mai la vale de Pecui şi imediat înainte de despăr
ţirea fluviului în braţele deltei sale, este desenată silueta unei cetăţi
numită Torre. Aici localizează Ion Dumitriu-Snagov Vicina, în urma
comparării Borgianei V cu Borgiana VIII.
în Borgiana V III se vede clar conturul unei cetăţi, cu numele Vi
cina, situată pe malul drept al fluviului. Considerând că Vicina din Bor- '
giana V III este plasată în acelaşi spaţiu geografic în care este plasată
şi Torre din Borgiana V, autorul concluzionează că există posibilitatea
interpretării ca fiind una şi aceeaşi localitate0-. Totodată, propune iden
tificarea toponimicului Pecui cu localitatea Păcuiul lui Soare, studiată
de Petre Diaconu 63.
Reluând problema, Petre Diaconu respinge ipoteza propusă de Ion
Dumitriu-Snagov, considerând că simpla comparare a celor două hărţi
îndreptăţeşte la aceasta. Şi anume, în timp ce marginea vestică a contu
rului oraşului Vicina se sprijină pe insula Sirmia (Sirmium), marginea
estică a aceluiaşi oraş se opreşte la o oarecare distanţă de Deltă. Această
distanţă — socoteşte Petre Diaconu — corespunde tocmai teritoriului
Dobrogei, teritoriu în care nu se află V ic in a R e fe rin d u - s e apoi la
toponimicul Pecui din Borgiana V, Petre Diaconu găseşte noi temeiuri
pentru localizarea Vicinei pe insula Păcuiul lui Soare. Şi anume, admi
ţând că toponimicul Pecui este o realitate istorico-geografică, se ridică
întrebarea : prin toponimicul Pecui este indicat numele insulei şi al lo
calităţii de pe teritoriul ei, sau numai numele insulei ? Acceptând va
labilitatea primei posibilităţi, trebuie să admitem că «cetatea» Pecui
era în acelaşi timp un puternic centru ecleziastic, sediul unei episcopii
sau al unei mitropolii. De’ altfel,. Pecui este scris în dreptul unei biserici,
ceea ce înseamnă că acolo exista o episcopie sau o mitropolie. Cum însă
numele de Pecui este complet necunoscut documentelor ecleziastice, este
exclus ca prin numele de Pecui din Borgiana V să se indice o localitate.
Rămâne atunci să se admită că Pecui din Borgiana V desemnează nu
mele unei insule în care se află o cetate şi o localitate biserică cu nu
mele necunoscut. în acest caz «se dovedeşte nu netemeinicia tezei că
Vicina se aflu la Păcuiul lui Soare ci, mai degrabă, că insula pe care
se afla Vicina se numea Pecui (Păcui) încă din veacurile de mijloc»6r>.
în sprijinul localizării Vicinei la Păcuiul lui Soare, Petre Diaconu aduce
un argument nou, şi anume : portulanul din secolul X III, publicat de
B. Motjo în 1947, în care sunt indicate distanţele dintre porturile aflate
pe ţărmurile mărilor. în portulan se face o largă prezentare a gurilor
Dunării. La un moment dat suntem informaţi că vasele italieote pot
ajunge la Vicina prin cele patru guri ale Dunării : Sf. Gheorghe, Aspera,

şi Pr.
î conlizarea
putea
itorum
întruitorum
aproDumid-estul
leridioe), intâ mai
lunării,
i şi un
1 cu o
uimită,
Silistra
e Malaceasta
Vexina,

itănd din
e medie»,

iliene din
941— 1947.

331

61. Petre Diaconu, Iarăşi despre localizarea Vicinei, In «Revista de Istorie»,
31 (1981), 12, p. 2311.
62. Ion Dumitriu-Snagov, Borgiana V şi Borgiana VIII..., p. 1946.
63. Ibidem.
64. Petre Diaconu, Iarăşi despre localizarea Vicinei..., p. 2313.
65. Ibidem, p. 2315.
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Sulina şi Licostoma, precizându-se însă că mai accesibile sunt primele
două. Tot acolo se arată că de la gura Aspera şi până la Vicina sunt
200 mile — desigur genoveze, deoarece partea din portulan privitoare
la bazinul Mării Negre a fost alcătuită de un genovez. 200 de mile
genoveze înseamnă circa 347 km. Or, aşezarea de pe insula Păcuiul lui
Soare se află azi la o distanţă de 365 km faţă de gura braţului Sulina.
Considerând că diferenţa de 9 km între distanţa din portulanul lui
Motzo şi distanţa actuală reprezintă porţiunea de deltă sedimentată în
mare de apele Dunării, în ultim ii 600— 700 de ani, avem distanţa pre
scrisă în portulan 66.
Tot la Păcuiul lui Soare este localizată Vicina şi de Bojidar Dimitrov67, iar Sergiu Isopescu consideră că localizarea aceasta, «astăzi are
poate cele mai multe şanse să se dovedească îndreptăţită»68.
Localizarea Vicinei la Păcuiul lui Soare a fost nu de mult timp
contestată de către autorii unui tom editat la Sofia şi care se ocupă cu
«oraşele şi .cetăţile de la Dunăre şi Marea Neagră»f>9. Astfel, deşi
indirect, Al. Kuzev, socotind că cetatea de la Păcuiul lui Soare se
numea Mundraga şi că era o cetate bulgărească, neagă localizarea Vi
cinei în acest loc 70. împotriva acestei opinii a luat poziţie Petre Diaconu
care aduce o serie de argumente prin care dovedeşte netemeinicia
afirmaţiilor lui Al. Kuzev71. Acelaşi arheolog român ia poziţie şi faţă
de o serie de afirmaţii eronate ale Elisavetei Teodorova 72, colaboratoare
la tomul deja amintit. Vorbind despre Vicina, cercetătoarea sofiotă so
cotea că localizarea acestui vestit centru urban de la Păcuiul lui Soare
nu poate fi acceptată, în pofida precizării din portulanul Hamilton
(anul 1296) cum că de la gurile Dunării, mai exact de la Aspera şi
până la Vicina sunt, pe firul apei, în sus, 200 de mile, ceea ce echi
valează cu distanţa actuală de circa 350 km de la gurile fluviului până
la Păcuiul lui Soare. Ea aduce trei obiecţii, şi anume : 1. Nu se ştie
cât măsura mila pisană folosită în portulanul H am ilton; 2. Nu se ştie
precis unde se afla braţul Aspera al Dunării ; 3. Nu se ştie cum au
fost făcute măsurătorile pe firul apelor curgătoare73. Acestor obiecţii
le-a răspuns P. Diaconu, şi anume : 1. Mila pisană folosită în portulanul
Hamilton — pentru bazinul Mării Negre — era mila genoveză care
măsura ceva peste 1700 m ; 2. Braţul Aspera se afla între braţele
66. Ibidem, p. 2316 j B. Motzo, II compaso di navigare, in «A nnali della Facolta
di Lettere e di FilosofLa della; U niversitâ di Cagliari», 8 (1947), ip. 130.
67. In «Arheologia», X X I (1979), 1, p. 26— 28, apud P. Diaconu, Iarăşi despre
localizarea Vicinei..., p. 2316, n. 41.
68. Sergiu Isopescu, Despre unele controverse a/e istoriei medievale româneşti,
în «Revista de Istorie» 32 (1979), nr. 10, p. 1974, n. 126.
69. Bulgarski srednovekovni gradove i kreposti, tom. 1. Gradove i kreposti po
Dunav i Cernomore (Oraşe şi cetăţi la Dunăre şi Marea Neagră), Sofia, 1981. Sub
redacţia lui Al. Kuzev şi Vasil Ghiuzelev. Cf. Petre Diaconu, Istoria Dobrogei In
unele lucrări străine recente (VI), în «Revista de Istorie», 36 (1983), nr. 7, p. 723.
70. Al. Kuzev, Bulgarski srednovekovni gradovs, p. 197— 198, la Petk-e Diaconu
Istoria Dobrogei... (VI), p. 724.
71. Vezi întreaga discuţie La Petre Diaconu, Istoria Dobrogei... (VI), p. 723— 725.
72. E. Teodorova, Bulgarski srednovekovni gradove, p. 217— 243, apud Petre
Diaconu, Istoria Dobrogei... (VI), p . 727.
73. Ibidem.
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Sf. Gheorghe şi Sulina, aşa cum se precizează în portulanul Hamilton
şi în cele mai vechi hărţi medievale, ale lui 'Pietro Visconti şi Marino
Sanudo ; 3. Măsurătorile pe cursul apelor curgătoare s-au făcut plecându-se de la media rezultată din timpul de navigaţie în susul şi în
josul apei, verificată apoi cu mersul pe uscat de-a lungul malurilor74.
Deşi numele de Vicina (Vecina) este de evidentă origine românească,
E. Teodorova contestă originea românească a acestuia, pentru simplul
motiv că numele respectiv apare în izvoarele bizantine sub forma
Ditzina sau Bitzina75. Se ştie însă că schimbarea literei iniţiale cu o
altă literă — Ditzina în loc de Vicina — este un fenomen des întâlnit
în practica înregistrării numelor de localităţi şi ape, mai ales în evul
mediu. Chiar şi în zilele noastre unii pronunţă Mesembria, iar alţii
Nesembăr, fără ca aceasta să însemne că suntem în faţa a două loca
lităţi. In ceea ce jriveşte forma Bitzina, se vede uşor că aceasta nu
este decât transliterarea exactă a numelui Vicina.
Cât priveşte localizarea Vicinei, cercetătoarea sofiotă renunţă la
părerile susţinute de ea înainte, că această cetate s-ar fi aflat la Cer
navodă, Capidava sau Hârşova76, mulţumindu-se să afirme că «Vicina
se află la Dunărea de Jos» 77. Ea recunoaşte însă existenţa la Vicina
a unei mitropolii bizantine. Or, o mitropolie bizantină nu putea exista
într-un teritoriu aparţinând celui de al doilea ţarat bulgar şi deci, ad
miţând că Vicina se găsea în Dobrogea, trebuie să se admită că această
regiune se afla, în veacurile X III— X IV (cât timp a funcţionat mitropo
lia Vicinei) sub jurisdicţia Imperiului bizantin78. înlăturând toate obiec
ţiile lui Al. Kuzev şi ale Elisavetei Teodorova, Petre Diaconu demon
strează din nou că Vicina trebuie localizată la Păcuiul lui Soare, ipoteză
care câştigă tot mai mulţi aderenţi. Adeverirea incontestabilă sau
infirmarea acesteia rămâne însă pe seama cercetărilor ulterioare.
Pr. IOAN-VASILE LEB

74. Ibidem.
75. Ibidem, p. 728.
76. E. Teodorova, More about Vicina and the West Blach Sea Coast, In «Etudes
bnlcaniques», X IV (1978), 2, p. 124— 138.
77. Idem, Bulgarski srcdnovekovni gradove, p. 226, aipud Petre Diaconu,
, k*c. cit.
78. Petre Diaconu, Joc. cit.

LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI
(Sumarul
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1994)

în conformitate cu prevederile art. 21, 22 şi 30, lit. «a» din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art.
59— 71 din Regulamentul organelor centrale şi pe temeiul convocării
nr. 3834/1994, membri clerici şi mireni delegaţi ai celor douăzeci şi
una de eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române în Adunarea Naţională
Bisericească pentru perioada anilor 1994— 1998 s-au întrunit în şedinţă
de constituire în ziua de 12 iulie 1994, în sala de şedinţe a reşedinţei
patriarhale.
La orele 8,30 s-a oficiat slujba Te-Deum-ului în catedrala patriar
hală, de către un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu P.S. Arhiereu
Ioachim Vasluianul, vicarul Episcopiei Romanului şi Huşilor, la care
au asistat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, II PP SS şi PP SS
membri ai Sfântului Sinod, membrii delegaţi în Adunarea Naţională
Bisericească, consilieri patriarhali şi credincioşi aflaţi în catedrala pa
triarhală.
La ora 9 începe şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Biseri
ceşti sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Potrivit prevederilor statutare, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist propune, în vederea constituirii Secretariatului provizoriu, pe
P.C. Protopop Alexandru Hotăran — Episcopia Aradului, pe Dl. Av.
Ioan Morariu — Arhiepiscopia Sibiului şi pe Dl. Av. Mihai Sălcuţan —
Episcopia Buzăului.
Plenul Adunării Naţionale Bisericeşti aprobă, în unanimitate, com
ponenţa secretariatului provizoriu al şedinţei de constituire.
în continuare, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Preşedinte, P.C.
Preot Alexandru Hotăran, secretarul cleric al Adunării, face apelul no
minal, fiecare membru depunând mandatul la secretariat.
Constatând prezenţa majorităţii membrilor, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, declară deschisă şedinţa de constituire a Adunării
Naţionale Bisericeşti, după care rosteşte cuvântul de deschidere.
în cuvântarea Sa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată că
prezenţa membrilor delegaţi ai Adunărilor eparhiale din cuprinsul Pa
triarhiei Române în această istorică sală, din reşedinţa patriarhală,
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«este rezultatul voinţei clerului şi credincioşilor ortodocşi români, din
cuprinsul Patriarhiei Române, exprimat cu prilejul constituirii noilor
organe bisericeşti deliberative şi executive în toate unităţile bisericeşti
pentru perioada 1994— 1998, în conformitate cu prevederile statutare
şi regulamentare bisericeşti».
Subliniind că, «prezenţa la un loc, în acest for bisericesc, a ierar
hilor, a membrilor clerici şi mireni este expresia sobornicităţii şi uni
tăţii Bisericii Ortodoxe Române, cei aleşi având un important rol în
împlinirea lucrării Sfintei noastre Biserici într-o lume în continuă
schimbare, cu probleme cărora trebuie să li se dea răspunsurile potri
vite, conform cu învăţătura de credinţă şi cu tradiţiile ortodoxe stră
bune». Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist urează tuturor bun
venit şi spor în lucrarea la care au fost chemaţi.
In acest context, Prea Fericirea Sa a continuat spunând că «Bi
serica este chemată să împlinească rosturi mari în istoria universală,
dar parcă omenirea n-^a trecut niciodată prin valuri atât de ameninţă
toare ca cele de astăzi, care nu ocolesc nici neamul nostru românesc,
nici viaţa societăţii noastre. De aceea, Biserica noastră se străduieşte
să le facă faţă şi să aveţi încredere că Sfântul Sinod este însufleţit de
cele mai sfinte gânduri, de cele mai alese disponibilităţi pentru a sluji
societatea, pentru a împlini vionţa Mântuitorului Iisus Hristos, pentru
a fi întotdeauna, cu cuvântul şi cu fapta, acolo unde nevoile se ivesc
în viaţa credincioşilor noştri, aşa cum a şi arătat, de altfel, după do
bândirea sfintei libertăţi din decembrie 1989».
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată
«bucuria pentru împlinirea Bisericii Ortodoxe Române din ultimii ani,
pe linia consolidării organizării bisericeşti prin reînfiinţarea sau înfiin
ţarea de noi eparhii, a reorganizării învăţământului teologic, a promo
vării vieţii religioase a clerului şi credincioşilor, dar şi amărăciunea că
încă multe dorinţe ale Bisericii nu au fost realizate, cum ar fi salari
zarea integrală a personalului bisericesc de la bugetul de stat, redobân
direa bunurilor şi proprietăţilor bisericeşti, alocarea de fonduri sporite
de la bugetul de stat pentru restaurarea, repararea şi întreţinerea monu
mentelor bisericeşti şi multe altele».
Urând încă o dată, spor bun în lucrarea pentru care membri
Adunării Naţionale Bisericeşti sunt chemaţi în acest for, Prea Fericitul
Părinte Patriarh dispune continuarea lucrărilor de constituire a Adună
rii Naţionale Bisericeşti.
Din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Preşedinte,
P. C. Pr. Alexandru Hotăran dă citire prevederilor art. 63—67 din
Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română privind pro
cedura de urmat în vederea examinării şi validării mandatelor membri
lor delegaţi ai adunărilor eparhiale în Adunarea Naţională Bisericească,
după cum urmează :
A. Secţia I (a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei) examinează
mandatele secţiei a Il-a, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;
B. Secţia a Il-a (a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei) examinează
mandatele secţiei a IlI-a, a Mitropoliei Ardealului ;
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C. Secţia a IlI-a (a Mitropoliei Ardealului) examinează manda
tele secţiei a IV-a, a Mitropoliei Olteniei ;
D. Secţia a IV-a (a Mitropoliei Olteniei) examinează mandatele
secţiei a V-a, a Mitropoliei B anatului;
E. Secţia a V-a (a Mitropoliei Banatului examinează mandatele
secţiei I, a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dispune ca mandatele să
fie încredinţate preşedinţilor fiecărei secţii, care în pauză vor proceda
la alegerea biroului secţiei compus din : preşedinte, vicepreşedinte şi
raportor.
După primirea de către preşedinţi a mandatelor pe secţii, Prea
Fericitul Părinte Preşedinte suspendă şedinţa în vederea examinării
acestora în secţiile respective şi pentru întocmirea cuvenitelor referate.
La reluarea lucrărilor Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită
pe raportorii secţiilor să prezinte referatele asupra examinării manda
telor în vederea validării lor de către plenul Adunării Naţionale Biseri
ceşti, după cum urmează :
A. P. C. Protopop Corneliu Irod, raportorul secţiei I (a Mitropo
liei Munteniei şi Dobrogei), având ca preşedinte pe Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist, iar ca vicepreşedinte pe
P. C. Protopop Dumitru Andone, prezintă
referatul prin care
se propune validarea mandatelor membrilor Secţiei a II-a, a
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;
B. P. C. Protopop Râul Roşniţă, raportorul Secţiei a II-a (a Mi
tropoliei Moldovei şi Bucovinei), având ca preşedinte I.P.S. M i
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, iar ca vicepreşedinte
pe P. C. Pr. Mandache Ciobotaru,
prezintăreferatulprin care
se propune validarea mandatelor membrilordin Secţia a IlI-a,
a Mitropoliei Ardealului ;
C. P. C. Pr. Augustin Vasile, raportorul Secţiei a //7-a (a Mitropopoliei Ardealului), având ca preşedinte pe I.P.S. Mitropolit An
tonie al Ardealului, iar ca vicepreşedinte pe P. C. Protopop
Ilarie Benchea, prezintă referatul prin care se propune valida
rea mandatelor membrilor din secţia a IV-a, a Mitropoliei Ol
teniei ;
D. P. C. Pr. Dumitru Păunescu, raportorul Secţiei a IV-a (a Mitro
poliei Olteniei), având ca preşedinte pe Î.P.S. Mitropolit Nestor
al Olteniei, iar ca vicepreşedinte pe P. C. Protopop Ioan P'lorescu, prezintă referatul prin care se propune validarea man
datelor membrilor din secţia a V-a a Mitropoliei Banatului ;
E. P. C. Protopop Alexandru Hotăran, raportorul Secţiei a V-a (a
Mitropoliei Banatului), având ca preşedinte pe I.P.S. Mitro
polit Nicolae al Banatului, iar ca vicepreşedinte pe P. C. Pr.
Ioan Lăpuşte, prezintă referatul prin care se propune validarea
mandatelor membrilor secţiei I a Mitropoliei Munteniei şi Do
brogei ;
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După citirea referatelor celor cinci secţii, şi la propunerea Prea
Fericitului Patriarh Preşedinte, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti
hotărăşte :
Validează mandatele celor şaizeci şi ti'ei (63) de membri dele
gaţi ai adunărilor eparhiale din cuprinsul Mitropoliei Munteniei
şi Dobrogei, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a Mitropoliei
Ardealului, a Mitropoliei Olteniei şi a Mitropoliei Banatului în
Adunarea Naţională Bisericească.
Urmare validării mandatelor membrilor Adunării Naţionale Biseri
ceşti, Prea Fericitul Părinte Preşedinte declară Adunarea Naţională
Bisericească constituită legal şi definitiv, pentru o nouă perioadă de
patru ani (1994— 1998).
In continuare, Prea Fericitul Patriarh Preşedinte dispune să se
dea citire prevederilor art. 20 din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe privind atribuţiile Adunării Naţionale Biseri
ceşti, după care, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul
organelor centrale, se procedează la constituirea definitivă a Secretariatidui Adunării Naţionale pe perioada 1994— 1998, compus dintr-un
cleric şi doi mireni după cum wmează :
P. C. Protopop Alexandru Hotăran — Episcopia
Aradului
— secretar general
Dl. Av. Ioan Morariu — Arhiepiscopia Sibiului — secretar
Dl. Av. Mihai Sălcuţan — Episcopia Buzăului
— secretar
In urma supunerii la vot,
hotărăşte :

plenul

Adunării

Naţionale Bisericeşti

Aprobă Secretariatul Adunării Naţionale Bisericeşti pentru
perioada 1994— 1998, în următoarea componenţă : P. C. Protopop
Alexandru Hotăran — secretar general, dl. av. Ioan Morariu şi
Dl. av. Mihai Sălcuţan, secretari.
Potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul interior al Adunării
Naţionale Bisericeşti şi art. 68 din Regulamentul organelor centrale
se procedează apoi la alegerea comisiilor permanente de lucru ale
Adunării Naţionale Bisericeşti, pentru o nouă perioadă de patru ani
(1994— 1998).
In urma votului exprimat, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti,
aprobă, în unanimitate, componenţa comisiilor permanente ale acestui
for central bisericesc deliberativ pentru perioada 1994— 1998, după cum
urmează :
I. COMISIA DE VALIDARE ŞI PETIŢIUNI
1. Pr. Râul Roşniţă, protopop, Episcopia Ro
manului şi Huşilor
— preşedinte
2. Pr. Ilarie Benchea, protopop, Episcopia
Alba Iuliei
— raportor
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3. Pr. Dumitru Andone, protopop, Arhiepisco
pia Tomisului
4. Pr. Emanoil Branişte, Episcopia Argeşului
5. Dl. Dr. Nicolae Suciu, Arhiepiscopia Si
biului
6. Dl. Jurist Va sile Găru, Arhiepiscopia Craiovei
7. Dl. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Bârlea, Ar
hiepiscopia Târgoviştei
8. Dl. Dr. Pantelimon David, Episcopia Râm 
nicului
"
9. Dl. Prof. Mihail Cojocaru, Episcopia Dună• rii de Jos
10. Dl. Dr. Sorin Costina, Episcopia Aradului
11. Dl. Jurist Horia Vasilescu, Episcopia Ca
ransebeşului

ROM ÂN A

• membru
■membru
• membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru

II. COMISIA ORGANIZATOARE
1. Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca, Arhi
episcopia Sibiului
2. Pr. Augustin Vasile, consilier administrativ,
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
3. Pr. Ioan Pop, protopop, Episcopia Oradiei
4. Pr. Constantin Găne, protopop, Episcopia
Covasnei şi Harghitei
5. Dl. Conf. Univ. Dr. Dan Gălea, Arhi
episcopia Iaşilor
6. Dl. Prof. Univ. Dr. Andrei Marga, Arhi
episcopia Clujului
7. Dl. Avocat Tiberiu Hălăiicescu, Episcopia
Romanului şi Huşilor
8. Dl. Prof. Gheorghe Ionescu, Episcopia Bu
zăului
9. Dl. Judecător Gheorghe Ciulei, Episcopia
Caransebeşului
10. Dl. Notar Vasile Dragoş, Episcopia Mara
mureşului şi Sătmarului
11. Dl. Judecător Victor Ignat, Episcopia Slo
boziei şi Călăraşilor

- preşedinte
- raportor
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru

III. COMISIA BISERICEASCA
1. Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Galeriu,
' Arhiepiscopia Bucureştilor
2. Pr. Ionel Ene, protopop, Episcopia Buzăukii

- preşedinte
- raportor
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3. Pr. Ioan Antistescu, protopop, Arhiepisco
pia Iaşilor
—
membru
4. Pr. Corneliu -Irod, protopop, Episcopia Slo
boziei şi Călăraşilor
—
membru
5. Dl. Prof. Univ. Dr. Acad. Virgil Cândea,
Arhiepiscopia Bucureştilor
—
membru
6. Dl. Prof. Univ. Dr. Teodor Maghiar, Epis
copia Oradiei
—
membru
7. Dl. Avocat Ioan Rus, Episcopia Alba Iuliei — membru
8. Dl. Prof. Univ. Dr. Paul Blidarii, Arhi
episcopia Bucureştilor
—
membru
9. Dl. Avocat Ioan Morariu, Arhiepiscopia Si
biului
1—
membru
10. Dl. Prof. Univ. Dr. Adrian Rădulescu,
Arhiepiscopia Tomisului
—
membru
11. Dl. Prof. Nicolac Bârzache, Episcopia Slo
boziei şi Călăraşilor
' — membru
IV. COMISIA CULTURALA

’ *'
i

1. Pr. Ioan Florescu,
protopop, Episcopia
Râmnicului
2. Pr. Lect. Univ. Dr.. Marin Stamate, Epis
copia Dunării de Jos'
3. Pr. Ioan Lăpuşte, Episcopia Caransebeşului
4. Dl. Prof. Univ. Dr. Acad. Teodor Pompiliu,
Arhiepiscopia Clujului
5. Dl. Inginer Ioan Dom Voşloban, Episcopia
Covasnei şi Harghitei
6. Dl. Lect. Univ. Dr. Viorel Prelici, Arhi
episcopia Timişoarei
7. Dl. Prof. Univ. Dr. Mihai Iacobescu, Arhi
episcopia Sucevei şi Rădăuţilor
8. Dl. Prof. Univ. Dr. Serafim Duicu, Epis
copia Alba Iuliei
9. Dl. Prof. Radu Stâncii, Episcopia Argeşului
10. Dl. Prof. Sergiu Cociu, Episcopia Aradului

:i ;:i

— preşedinte
— raportor
— membru
— membru
—■membru
— membru
— membru
— membru
— membru
— membru

V. COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
1. Pr. Mandache Ciobotar, consilier adminis
trativ, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
2. Pr. Alexandru Hotăranu, protopop, Epis
copia Aradului
3. Pr. Eugen Popescu, Arhiepiscopia TârgovUştei
.
.
4. Dl. Prof. Univ. Dr. Dumitru Răduceanu,
Arhiepiscopia Iaşilor

— preşedinte
— raportor
— membru
— membru
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5. Dl. Prof. Tudor Nedelcea, Arhiepiscopia
Craiovei
6. Dl. Ing. Dr. Gheorghe Ciuhandu, Arhi
episcopia Timişoarei
7. Dl. Economist Nicolae Rădulescut Episcopia
Râmnicului
8. Dl. 'Inginer Ioan Puiu Păuna, Episcopia
Argeşului
9. Dl. Prof. Ionel Cândea, Episcopia Dunării
de Jos
10. Dl. Jurist Ioan Solomon, Episcopia Oovasnei şi Harghitei
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— membru
— membru
— membru
— membru
— membru
— nvemhru

VI. COMISIA BUGETARA
1. Pr. Dumitru Păunescu, consilier adminis
trativ, Arhiepiscopia Craiovei
2. Pr. Ioan Dâmbu, protopop. Arhiepiscopia
Clujului
3. Pr. Ioan Pociump, Arhiepiscopia Timi
şoarei
4. Dl. Inginer Nicolae Pascu, Episcopia Ro
manului şi Huşilor
5. Dl. Avocat Mihai Sălcuţan, Episcopia Bu
zăului
6. Dl. Inginer Mihai Grozavu, Arhiepiscopia
Sucevei şi Rădăuţilor
7. Dl. Judecător George Chilea, Arhiepiscopia
Tomisului
8. Dl. Arhitect Victor Torcica, Arhiepiscopia
Târgoviştei
9. Dl. Economist Valeriu Chisiu, Episcopia
Oradiei
10. Dl. Inginer Cornel Morariu, Episcopia Ma
ramureşului şi Sătmarului

— preşedinte
— raportor
—■membru
— membru
— membru
— membru
— membru

.

— membru
— membru
— membru

Continuându-se lucrările, în conformitate cu prevederile ort. 20
lit. «/» din Statut şi art. 59 Ut. «/» din Regulamentul organelor cen
trale, se procedează la alegerea membrilor Consiliului naţional biseri
cesc, în oare scop, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dă citire
propunerilor privind componenţa acestui organ central bisericesc.
în urma prezentărilor făcute de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist fiecărui membru propus pentru Consiliul naţional bisericesc
şi a votului exprimat, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte :
Alege pe membrii Consiliului naţional bisericesc, pentru pe
rioada 1994— 1998, după cum urmează :
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A. MEMBRII CLERICI
1. P. C. Pr. Prof. Univ. dr. Constantin Galeriu, Arhiepiscopia
Bucureştilor.
2. P. C. Arhid. Prof. Univ. Dr. loan Floca, Arhiepiscopia Sibiului.
3. P. C. Pr. Dumitru Păune seu, consilier eparhial, Arhiepiscopia
Craiovei.
B. MEMBRII MIRENI
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dl. Prof. Univ. Dr. Paul Blidai'u, Arhiepiscopia Bucureştilor.
Dl. Prof. Univ. Dr. Adrian Rădidescu, Arhiepiscopia Tomisului.
Dl. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Bârlea, Arhiepiscopia Târgoviştei.
Dl. Av. Mihai Săleuţan, Episcopia Buzăului.
Dl. Prof. Mihail Cojocaru, Episcopia Dunării de Jos.
Dl. Judecător Victor Ignat, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

Apoi, pe temeiul prevederilor art. 205, din Regulamentul de pro
cedură, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist face propuneri pentrn
alegerea membrilor Consistoriului central.
Examinându-se propunerile, supună ndu-le la vot, plenul Adunării
Naţionale Bisericeşti hotărăşte :
Aprobă componenţa Consistoriidui central
perioada 1994— 1998, după cum urmează :

bisericesc pentru

A. MEMBRII TITULARI
1.
2.
3.
4.
5.

Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

loan Gagiu
Mihail Colotelo
loan F. Stănculescu
Vasile Axinia
Marin Sava

—
—
—
—
—

Parohia
Parohia
Parohia
Parohia
Parohia

«Sf. Treime» — Bucureşti
«Sf. împăraţi» — Ploieşti
«Sf. Pantelimon» — Bucureşti
«Boteanu» — Bucureşti
«Sf. Ioan-Piaţă» — Bucureşti

B. MEMBRII SUPLEANŢI
1. Pr. Octavian Iaian
2. Pr.
3. Pr.
4. Pr.
5. Pr.

— Parohia «Sf. Vasile Polonă» — Bucu
reşti
Dr. Dumitru Gaina — Parohia «Sf. Gheorghe» — Bucureşti
Prof. Florin Boitan — Parohia
«Delea Veche» — Bucureşti
Costache Stămdeţ — Parohia
«Parcul Domenii» — Bucu
reşti
loan Popescu
— Parohia «Icoana» — Bucureşti

Constatându-se îndeplinirea tuturor prevederilor statutare şi regu
lamentare bisericeşti în legătură cu validarea mandatelor noilor membri
ai Adunării Naţionale Bisericeşti, alegerea Secretariatului Adunării,
alegerea comisiilor permanente de lucru, a membrilor Consiliului na
ţional bisericesc şi a membrilor Consistoriului central bisericesc, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist propune componenţa comisiei pen
tru verificarea şi semnarea proceselor-verbale ale şedinţelor acestui for
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bisericesc pe perioada 1994— 1998, pe care Adunarea Naţională Biseri
cească o aprobă, după cum urmează :
1. Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Galeriu, Arhiepiscopia Bucu
reştilor.
2. Pr. Corneliu Irod, protopop Olteniţa, Episcopia Sloboziei şi
Călăraşilor.
3. Dl. Academician Virgil Cândea, Arhiepiscopia Bucureştilor.
4. Dl. Prof. Univ. Dr. Paul Blidarii, Arhiepiscopia Bucureştilor.
Mulţumind, apoi tuturor ierarhilor, membrilor clerici şi membrilor
mireni pentru solicitudinea cu care au răspuns, participând la lucrările
şedinţei de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti, organ central
deliberativ care-şi Va desfăşura activitatea pe perioada 1994— 1998,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată că «întâlnirea noastră,
rugăciunea noastră şi gândurile pe care le-am împletit în aceste' zile
trebuie să ne dea curaj tuturor, şi nouă ierarhilor Bisericii, şi dumnea
voastră, credincioşilor. Ea trebuie să ne ajute să ne întregim cunoştinţele
şi preţuirea reciprocă, şi pc noi, ca slujitori ai sfintelor altare, şi pe
dumneavoastră, în calitate de credincioşi, de sprijinitori ai Bisericii
noastre strămoşeşti. De aceea se impune tot mai mult în vremea de
azi, din partea tuturor slujitorilor şi credincioşilor Bisericii noastre, ca
în smerenie şi ou dragoste să apărăm unitatea de credinţă pentru care
s-a rugat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această cerinţă a zilelor
noastre trebuie să fie prezentă neîncetat în sufletele noastre, în lucră
rile noastre, în râvna şi strădaniile pe care le depunem fiecare, la altar,
la catedră, în ogorul muncii, în societate sau în familie».
Adresându-se, în încheiere, membrilor Adunării Naţionale Biseri
ceşti, Prea Fericirea Sa subliniază că «astăzi, când se ivesc continuu
noi probleme în viaţa omenirii şi în viaţa Bisericii, trebuie să le facem
faţă la toate şi de aceea, avem nevoie de minţi luminate şi devotate
credinţei noastre strămoşeşti. Atât la Patriarhie, cât şi ia centrele
eparhiale, cu toţii ne preocupăm intens de asistenţa religioasă a cre
dincioşilor, de viaţa clerului, de învăţământul religios şi de cel teologic,
de problemele social-caritative şi filantropice. împreună, avem menirea
să apărăm drepturile Bisericii şi unitatea de credinţă, care, peste toate,
ne este o datorie scumpă. Să păzim drepturile de credinţă ale Orto
doxiei şi pe cele ale Bisericii noastre în aceste momente. Apelul meu
se îndreaptă către dumneavoastră, credincioşii noştri, care cu multă
dragoste, cu râvnă şi cu înţelepciune aţi fost prezenţi la lucrările acestei
Adunări bisericeşti».
Se rosteşte rugăciunea : «Cuvine-se cu adevărat!».
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

A NA

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(Sumarul şedinţei de lucru din 13— 14 iulie 1994)
tilor.

>rilor
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ntral
1998,
astră,
' zile
rineainţele
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sericii
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multă
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în zilele de 13 şi 14 iulie 1994, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române s-a întrunit în şedinţa ordinară de lucru, şedinţă convocată,
potrivit prevederilor statutare de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist.
Menţionăm că, în acelaşi timp, în ziua de 12 iulie 1994, au avut
loc, la reşedinţa patriarhală din Bucureşti, lucrările şedinţei de consti
tuire a Adunării Naţionale Bisericeşti, în urma alegerilor din primă
vara anului 1994, pentru perioada 1994— 1998, precum şi şedinţele a
trei colegii electorale bisericeşti, pentru alegerea titularilor a trei
episcopii ale Bisericii Ortodoxe Române : Episcopia Covasnei şi Harghi
tei, nou înfiinţată, Episcopia Caransebeşului, reactivată în acest an,
după mai multe decenii de la desfiinţarea ei şi Episcopia Dunării de
Jos, al cărei titular Î.P.S. Antim Nica, a decedat la începutul lunii
mai 1994.
Lucrările propriu-zise ale Sfântului Sinod au început în ziua de
13 iulie 1994, la reşedinţa patriarhală.
După îndeplinirea obişnuitelor formalităţi statutare in legătură cu
prezenţa membrilor Sfântului Sinod, cu componenţa comisiilor sinodale
şi cu ordinea de zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist a dispus
repartizarea pe comisii a dosarelor cu lucrările înscrise în ordinea de
zi aprobată, după care şedinţa a fost suspendată pentru a se da posi
bilitate membrilor comisiei să studieze aceste lucrări şi să-şi formuleze,
în referate, atitudinea faţă de problemele respective.
Joi, 14 iulie 1994, la reluarea şedinţei Sfântului Sinod, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a dispus prezentarea rapoartelor Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină, invitând pe raportorul acesteia,
P. S. Episcop Calinic al Argeşului sa prezinte referatele.
1.
Temei nr. 3833/1994 — Procesul verbal al Colegiului electoral
bisericesc din 12 iulie 1994, pentru alegerea titularului în scaunul va
cant de episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei şi cercetarea şi
examinarea canonică a alegerii.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină informează Sfântul
Sinod că
alegerea titularului în scaunul de cpiscop al
Episcopiei
Covasneişi Harghitei s-a săvârşit potrivit
prevederilor
statutare
bisericeşti.
De asemenea informează că, procedând la cercetarea şi examinarea
canonică a noului ales, a constatai că P. Cuv. Arhim Ioan Selejan în
truneşte condiţiile canonice prevăzute de art. 129 din Statut pentru a fi
ridicat la treapta arhieriei ;
Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune la vot rezultatul
examinării şi cercetării canonice a alegerii, iar membrii Sfântului Sinod
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îşi exprimă în unanimitate acordul cu alegerea P. Cuv. Arhim. Ioan
Selejan ca episcop al Covasnei şi Harghitei.
Ca urmare, pe temeiul prevederilor art. 130 şi 131 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi la pro
punerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Ia act că alegerea P. Cuv. Arhim. Ioan Selejan, în scaunul va
cant de episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, s-a făcut cu
respectarea dispoziţiilor art. 130 din Statutul penti'u organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul electoral bi
sericesc, în ziua de 12 iulie 1994, a P. Cuv. Arhim. Ioan (Ionel) Se
lejan ca episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, urmând a se
face demersurile cuvenite către autorităţile de stat competente.
Aprobă ridicarea la treapta arhieriei a P. Cuv. Arhim. Ioan
(Ionel) Selejan, potrivit rânduielilor canonice şi statutare ale Bi
sericii noastre.
2. Temei nr. 3832/1994 — Procesul verbal al Colegiului electoral
bisericesc din 12 iulie 1994, privind alegerea de episcop al Episcopiei
Dunării de Jos şi examinarea şi cercetarea canonică a alegerii.
Procedând la examinarea şi cercetarea canonică a alegerii, Comi
sia canonică-juridică şi pentru disciplină informează Sfântul Sinod, câ
aceasta s-a săvârşit potrivit prevederilor statutare bisericeşti.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune la vot rezultatul
cercetării şi examinării canonice făcute de comisie, iar membrii Sfântu
lui Sinod îşi exprimă, în unanimitate, acordul cu alegerea P.S. Arhiereuvicar Casian Gălăţeanul, ca episcop al Episcopiei Dunării de Jos.
Ca urmare a rezultatului votării şi pe temeiul prevederilor art. 130
şi 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, precum şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru
disciplină Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act că alegerea Prea Sfinţitului Arhiereu-vicar Casian Gă
lăţeanul în scaunul vacant de episcop al Episcopiei Dunării de Jos
s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 130 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul electoral bi
sericesc în ziua de 12 iulie 1994 în persoana Prea Sfinţitului Ar
hiereu-vicar Casian (Costică) Crăciun Gălăţeanul, ca episcop al
Episcopiei Dunării de Jos, urmând a se face demersurile cuvenite
către autorităţile de stat competente.
3. Temei nr. 3831/1994 — Proces-verbal al Colegiului electoral bi
sericesc pentru alegerea titularului în scaunul vacant de episcop al Epis
copiei Caransebeşului şi cercetarea şi examinarea canonică a alegerii.
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Procedând la examinarea şi cercetarea canonică a alegerii, Comisia
canonicâ-juridicâ şi pentru disciplină informează Sfântul Sinod că
aceasta s-a săvârşit potrivit prevederilor statutare bisericeşti.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune la vot rezultatul
examinării şi cercetării canonice făcute de comisie, iar membrii Sfân
tului Sinod în unanimitate îşi exprimă acordul cu alegerea P.S. Arhiereu-vicar Emilian Arădeanul, în postul de episcop al Episcopiei
Caransebeşului.
Ca urmare a rezultatului votării şi pe temeiul prevederilor art. 130
şi 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, precum şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru
disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act că alegerea Prea Sfinţitului Arhiereu-vicar Emilian
Arădeanul in scaunul vacant de episcop al Episcopiei Caransebeşu
lui s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 130 din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul electoral bi
sericesc în ziua de 13 iulie 1994 în persoana Prea Sfinţitului Arhiereu-vicar Emilian (Ioan) Birdaş, ca episcop al Episcopiei Caran
sebeşului, urmând a se face demersurile cuvenite către autorităţile
de stat competente.
4. Temei nr. 4844/1994 — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor
nr. 4638/1994, pentru aprobarea atribuţiilor P.S. Episcop-vicar Teodosie
Snagoveanul.
Examinând decizia respectivă se constată că aceasta cuprinde în pri
mul rând atribuţiile de principiu ale PP. SS. Episcopi vicari şi Arhierei
vicari, prevăzute în Statutul Bisericii Ortodoxe Române.
Totodată decizia cuprinde şi atribuţii specifice activităţii pe care
P.S. Episcop-vicar Teodosie Snagoveanul urmează să o desfăşoare în
cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi atribuţii în domeniul
caritativ-filantropic, al asistenţei religioase în spitale, azile, orfelinate,
şi penitenciare, precum şi atribuţii de îndrumare şi control al activităţii
de predare a religiei în învăţământul public din cuprinsul Arhiepiscopiei
Bucureştilor ;
Ca urmare, pe temeiul prevederilor art. 104 din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi la propunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă Decizia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cu
prinzând atribuţiile P.S. Episcop-vicar Teodosie Snagoveanul în
cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
5. Temei jir. 3864/1994 — Adresa P.S. Episcop Justinian al Mara
mureşului şi Sătmarului, nr. 538/1994, pentru aprobarea atribuţiilor
P.S. Arhiereu-vicar Iustin Sigheteanul.
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Examinând decizia respectivă se constată că aceasta cuprinde, în
primul rând atribuţiile de principiu ale PP. SS. Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari aprobate de SI. Sinod prin hotărârea nr. 1681/18 martie
1969 ;
Totodată Decizia cuprinde şi atribuţii corespunzătoare activităţii"
pe care P.S. Arhiereu-vicar Iustin Sigheteanul urmează să o desfăşoare
în cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului ;
Ca urmare, pe temeiul prevederilor art. 104 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă Decizia nr. 486/28 mai 1994 dată de P.S. Episcop Jitstinian al Maramureşului şi Sătmarului, cuprinzând atribuţiile P.S.
Arhiereu-vicar Iustin Sigheteanul în cuprinsul Episcopiei Mara
mureşului şi Sătmarului.
6.
Temei nr. 4175/1994 — Adresa Episcopiei Sloboziei şi Călăraşi
lor nr. 387/1994 prin care solicită aprobarea stemei acestei eparhii.
Ca urmare a înfiinţării Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor prin ho
tărârea Adunării Naţionale Bisericeşti din 5 octombrie 1993, P.S. Episcop
Nifon cu adresa nr. 387/1994, s-a adresat Sfântului Sinod, înaintând
spre aprobare stema eparhială, in proiect.
In urma examinării proiectului de stemă prezentat, Comisia a făcut
unele sugestii de îmbunătăţire. Considerând că, ţinându-se seama de
aceste sugestii, stema este corespunzătoare, pe temeiul prevederilor
art. 198 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru dis
ciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Api'obă proiectul de stemă propus de Episcopia Sloboziei şi
Călăraşilor, urmând ca la realizarea lui grafică, să se ţină seama
de îndreptările propuse de Comisia canonică-juridică şi pentru dis
ciplină.
In continuare au fost prezentate referatele privind solicitările unor
eparhii privind înfiinţarea sau reînfiinţarea unor aşezăminte monahale :
Temei nr. 4809/1994, prin care Episcopia Argeşului propune reîn
fiinţarea mănăstirii Aninoasa, judeţul Argeş, cu destinaţia pentru că
lugări ;
Temei nr. 4082/1994, prin care Episcopia Oradei propune înfiinţarea
mănăstirii Buna Vestire, lângă Şimleul Silvaniei, judeţul Sălaj, cu des
tinaţia pentru călugăriţe ;
Temei nr. 4238/1994, prin care Arhiepiscopia Clujului propune în
fiinţarea următoarelor aşezăminte monahale : mănăstirea Sfânta Treime,
din Soporul de Câmpie, judeţul Cluj, pentru călugări ; mănăstirea Naş
terea Maicii Domnului, din localitatea Cincea, judeţul Cluj, pentru că
lugăriţe şi mănăstirea Izvorul Tămăduirii din localitatea Salva, judeţul
Bistriţa Năsăud, pentru călugăriţe ;
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Temei nr. 3966/1994, cu propunerea Arhiepiscopiei Timişoarei de
înfiinţare a unei mânăstiri de călugăriţe, în raza localităţii Slatina-Nera,
judeţul Caraş-Severin, la propunerea Asociaţiei filantropice medical-creştine, Christiana ;
Temei nr. 4810/1994, cu propunerea Arhiepiscopiei Tomisului pri
vind transformarea schitului Peştera Sfântuliii Andrei, judeţul Constanţa,
în mănăstire de călugări.
Fiecare referat a fost discutat în parte şi pe temeiul prevederilor
art. 8, din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale, ţinând
seama de argumentările fiecărui caz în parte, Sfântul Sinod şi-a însuşit
propunerile Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, toate aşezămintele menţionate au primit aprobările solicitate, urmând ca ele să
fie puse în aprobare.
Raportorul comisiei a prezentat, de asemenea, referatele privind
propunerile unor eparhii pentru promovarea în treapta de arhimandrit
a unor slujitori, cu activitate îndelungată şi meritorie :
Temei nr. 4936/1994 — Adresa Episcopiei Râmnicului privind acor
darea rangului de arhimandrit P. Cuv. protosinghel Miroslav Cornel,
stareţul mănăstirii Căluiul, judeţul O l t ;
Temei nr. 2036/1994 — Adresa Episcopiei Alba-Iuliei, cu propune
rea de acordare a rangului de arhimandrit P. Cuv. protosinghel Emilian Telcean, slujitor la catedrala episcopală din Alba-Iulia ;
Temei nr. 4957/1994 — Propunerea Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului privind acordarea rangului de arhimandrit P. Cuv. proto
singhel Emanoil Rus, stareţul mănăstirii Bixad.
în toate aceste cazuri, ţinând seama de recomandările episcopilor
eparhioţi respectivi, de prevederile regulamentare şi de propunerile
Comisiei canonică-juridcă şi pentru disciplină, Sfântul Sinod şi-a însuşit
propunerile şi a aprobat promovarea în treapta de arhimandrit a persoa
nelor menţionate.
în continuarea lucrărilor Sfântului Sinod, la invitaţia Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist, se trece la prezentarea referatelor Comi
siei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mânăstiri (raportor P.S.
Andrei al Alba-Iuliei).
Temei nr. 4726/1994 — Referatul Sectorului A.P. II «Economic»
privind rezultatele colectei Fondului central misionar din duminica
«Ortodoxiei» pe anul 1994.
Din referatul prezentat rezultă că la colecta făcută pentru Fondul
central misionar, credincioşii Bisericii noastre au răspuns cu bunăvoinţă,
dar un număr de 35 protoierii din cuprinsul Patriarhiei Române nu au
virat Administraţiei Patriarhale sumele realizate.
Tot din referatul prezentat reiese că datorită unor motive obiective,
sumele prevăzute în bugetul Fondului central misionar la unele articole
bugetare, nu mai corespund realităţilor actuale, depăşindu-se fondurile
aprobate, fiind necesară o redistribuire a fondurilor respective.
Comisia analizând execuţia bugetului Fondului central misionar
consideră că este absolut necesar ca prevederile pentru acordarea de
subvenţii pentru plata salariilor personalului clerical din parohiile cu
posibilităţi materiale reduse, să fie reanalizate şi redistribuite. în acest
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scop să se solicite eparhiilor sâ trimită de urgenţă situaţii nominale cu
preoţii din acele eparhii, care sunt îndreptăţite a primi subvenţii la
salarizare.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod Ple
nar hotărăşte :
la act de situaţia colectei Fondului central misionar la data de
30 iunie 1994.
Centrele eparhiale sunt rugate ca până la data de 15 august
1994 să îndatoreze protoieriile care nu au virat sumele colectate
pentru Fondul central misionar pe anul 1994, să transmită aceste
sume Administraţiei Patriarhale.
în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 9914/1991 şi
numai' acolo unde există cazuri, Centrele eparhiale sunt îndato
rate ca până la data de 31 august 1994 să trimită Administraţiei
Patriarhale situaţii nominale cu preoţii îndreptăţiţi să primească
subvenţii pentru completarea salariilor personalului clerical din
parohiile cu posibilităţi materiale reduse şi cuantumul acestora, in
vederea reexaminării şi redistribuirii acestor subvenţii.
Până la primirea şi examinarea acestor situaţii, Administraţia
Patriarhală va trimite eparhiilor in cauză, subvenţiile cuvenite pen
tru semestnd 1 1994 în cuantumul sumelor transmise în anul 1993.
După primirea tuturor sumelor cfjlectate in duminica «Orto
doxiei» a anului 1994, Administraţia Patriarhală va întocmi un
nou proiect de buget al Fondului central misionar pe anul 1994 cu
datele la zi.
Temei nr. 4125/1994 — Probleme privind activitatea Comisiei de
pictură bisericească.
Din referatul prezentat de Sectorul II «economic» al Administraţiei
Patriarhale, rezultă că activitatea Comisiei de pictură bisericească, se
desfăşoară potrivit prevederilor Deciziei patriarhale nr. 633/1958 şi ale
Instrucţiunilor în legătură cu aceasta, dar care nu mai corespund în
întregime realităţilor actuale, motiv pentru care Sfântul Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 640/1991 a stabilit ca o comi
sie sinodală, special instituită, să întocmească un proiect de regulament
pentru reglementarea tuturor problemelor la zi, legate de pictura bise
ricească, care să fie supus examinării, definitivării şi aprobării orga
nelor centrale bisericeşti.
Proiectul respectiv de regulament s-a întocmit de comisia sinodală
cu participarea unor reprezentanţi ai pictorilor bisericeşti, desemnaţi de
către Uniunea artiştilor plastici bisericeşti, ţinându-se seama de hotă
rârea Sfântului Sinod din 10 mai 1991, de propunerile Centrelor epar
hiale şi ale Conferinţei naţionale a preoţilor. S-a avut ca scop elabo
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rarea unor dispoziţii regulamentare menite să ducă la o îmbunătăţire
tehnică şi artistică a lucrărilor de pictură bisericească, la stabilirea unor
relaţii corecte şi precise între parohiile beneficiare de lucrări de pictură
şi pictorii executanţi, la pregătirea, calificarea şi promovarea pictorilor
şi la stabilirea unor măsuri disciplinare in caz de nevoie.
Discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod au scos în evidenţă
necesitatea dizolvării actualei comisii de pictură bisericească, constituirea
unei noi comisii şi adoptarea de măsuri urgente pe care Biserica să le
ia în virtutea dreptului ei canonic şi legal de a supraveghea şi controla
lucrările de pictură de la bisericile din cuprinsul Patriarhiei Române.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentur doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotă
răşte :
Se va revizui şi definitiva proiectul Regulamentului pentru
organizarea şi funcţionarea Comisiei de pictură bisericească prin
grija sectorului II economic al Administraţiei Patriarhale.
Se dizolvă actuala Comisie de pictură bisericească şi se va
constitui o nouă comisie formată din pictori bisericeşti şi clerici
cu cunoştinţe de pictură, în număr egal, la propunerea Cancelariei
Sfântului Sinod şi a sectoi-ului II «Economic», care va fi apr'obată
de Prea Fericitul Părinte Patriarh prin Decizie patriarhală.
Până la definitivarea şi aprotxirea de către autoritatea bise
ricească a noului Regulament şi fixarea componenţei Comisiei de
pictură bisericească, sectorul II «Economic» al Administraţiei
Patriarhale va lucra şi soluţiona unele lucrări urgente privind pic
tura bisericească, pe bază de propuneri aprobate de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist.
In sumele de mai sus, intră şi pregătirea peretelui şi culorile.
Lucrările de restaurare a picturii dc la biserici, vor fi exe
cutate la suma de 10.000— 15.000 lei/m.p., sumă in care sunt incluse
toate operaţiunile de restaurare, urmând ca şi pentru aceasta să se
obţină aprobarea eparhiilor şi Patriarhiei Romăne, cu aplicarea
indexărilor la zi.
Temei nr. 1122/1994 — Adresa Secretariatului de stat pentru culte
nr. 70/1994 prin care se solicită punctul de vedere al Patriarhiei Române
în legătură cu reprezentarea unor chipuri de sfinţi români pe însemnele
monetare.
în urma discuţiilor purtate îşi avându-se in vedere opiniile Comisiei
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Apreciază că nu este potrivit reprezentarea sfinţilor pe emisii
monetare, aceasta nefiind conformă cu conştiinţa Ortodoxiei.
In emisiunile de timbre se pot reprezenta chipuri de sfinţi.
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Temei nr. 3634/1994 — Adresa Institutului român pentru dreptu
rile omului privind sărbătorirea în fiecare an, la 15 mai, a «Zilei
naţionale a familiei».
Adresa menţionată exprimă recunoştinţa şi muiţumirile institutului
respectiv pentru modul în care Biserica Ortodoxă Română a marcat
Ziua internaţională a familiei şi Ziua naţională a familiei. Prin pastorala
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist din ziua de 15 mai, despre
valorile morale tradiţionale ale familiei, cu îndemnuri ca aceste valori să
fie apărate şi păstrate.
în urma discuţiilor purtate si la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Biserica Ortodoxă Română va serba Ziua naţională a fami
liei în fiecare an în duminica cea mai apropiată de 15 mai, în spi
ritul tradiţiei noastre creştine ortodoxe.
Temei nr. 3617/1994 — Adresa Muzeului ţăranului român, nr. 581/
1994, prin care solicită acordul Patriarhiei Române pentru fotografierea
bisericilor de lemn, în vederea repertorierii acestora.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Este de acord cu fotografierea bisericilor de lemn, monumente
istorice, de către Muzeul ţăranului român şi de către Direcţia gene
rală — Protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural naţional din
Ministerul culturii, a bisericilor pictate de Gh. Tattarescu (motivat
de împlinirea a o sută de ani de la moartea lui), dar numai în vede• rea repertorierii lor şi nu cu scopuri comerciale.
Pentru aceasta instituţiile amintite se vor adresa centrelor
eparhiale respective, cărora le vor pregăti şi lăsa un exemplar din
lucrare.
Temei nr. 4557/1994 — Adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti,
nr. 791/1994 şi referatul Cancelariei Sfântului Sinod, privind unele
aniversări bisericeşti din anul 1995 legate de evenimente din istoria
Bisericii Ortodoxe Române sau din viaţa unor personalităţi ale Bise
ricii noastre.
în adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti şi în referatul Cance
lariei Sfântului Sinod, se arată că în anul 1995 vor avea loc unele ani
versări bisericeşti legate fie de evenimente din istoria Bisericii Orto
doxe Române, fie din viaţa unor personalităţi ale Bisericii.
Dintotdeauna manifestările legate de aceste aniversări au subliniat,
în prim plan, împlinirile din Biserica noastră, şi, legat de acestea,
personalităţile care au contribuit la realizarea lor.
Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă şi mănăstiri studiind pro
punerile care s-au făcut de către Facultatea de teologie din Bucureşti
şi de către Cancelaria Sfântului Sinod, în legătură cu aniversarea unor
evenimente bisericeşti în cursul anului 1995 ; ţinând seama şi de datele
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calendaristice care marchează aceste aniversări, propune plenului Sfân
tului Sinod să aprobe ca duminică, 5 februarie 1995, să se sărbătorească
următoarele evenimente istorice :
1. împlinirea a 70 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe
Române la rang de patriarhie ;
2. 110 ani de la recunoaşterea autocefaliei;
3. Legate de aniversarea celor două evenimente istorice, să se
sărbătorească, la aceeaşi dată, împlinirea a 80 de ani de
viaţă, 60 de ani de viaţă monahală şi 45 de ani de slujire
arhierească a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
O comisie specială condusă de Î.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, din care să facă parte şi cei doi episcopi-vicari patriarhali Teofan Sinaitul şi Vincenţiu Plo
ieşteanul, P. C. Decan
Dumitru Popescu şi P. C. Pr.
Constantin Părvu, vicar administrativ, să studieze detaliile
propunerilor care s-au făcut privind modalitatea desfăşu
rării acestor momente aniversare.
»
Urmarea propunerilor
Sfântul Sinod hotărăşte :

Comisiei

şi

discuţiilor care

s-au purtat,

îşi exprimă acordul cu propunerile Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi mănăstiri privind aniversările bisericeşti ale
anului 1995.
în continuare Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pe P. S.
Casian Crăciun, episcop ales al Episcopiei Dunării de Jos să prezinte
referatele Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc, în legătură cu problemele repartizate spre studiu :
Temei nr. 2573/1994 — Adresa Ministerului învăţământului nr.
9354/1994 în legătură cu solicitarea Patriarhiei Române pentru înfiin
ţarea posturilor de inspectori şcolari pentru religie.
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
constatând amploarea pe care a luat-o învăţământul teoretic şi învăţă
m ântul religios în şcoală, apreciază că este necesar să se procedeze la
înfiinţarea şi organizarea unui sector special care să se ocupe şi să răs
pundă de învăţământul teologic universitar şi postuniversitar ; învăţă
m ântul teologic-liceal, post liceal şi şcolile de cântăreţi bisericeşti; învă
ţământul religios în şcolile de stat.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Cancelaria Sfântului Sinod va întocmi o nouă intervenţie
documentară către Ministerul
învăţământului pentru aprobarea
înfiinţării posturilor necesare de inspectori de religie, începând cu
anul şcolar 1994— 1995.
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In acest scop centrele eparhiale vor transmite
Cancelariei
Sfântului Sinod datele necesare fundamentării intervenţiei (mimâ
nd cadrelor didactice bisericeşti care predau religia, numărul de
norme didactice, calculate pentru fiecare judeţ).
Se va studia înfiinţarea şi organizarea unui ’ sector ajxirte
pentru învăţământul teologic: universitar, postuniversitar, liceal,
postliceal şi pentru învăţământul religios în şcolile de stat.
Temei nr. 4709/1994 — Adresa Ministerului învăţământului nr.
34228/1994 în legătură cu organizarea concursului de admitere în în
văţământul superior şi In ciclul de studii aprofundate, în anul 1994.
Cu adresa nr. 34228/1994, Ministerul învăţământului a transmis
Patriarhiei Române :
1. Metodologie — cadru pentru organizarea şi desfăşurarea concur
sului de admitere în învăţământul superior şi în ciclul de studii apro
fundate în anul 1994, aprobat prin Ordinul ministrului învăţămân
tului nr. 6573/1994 ;
2. Precizări privind ciclul de studii api'ofundate în învăţămăntxd
superior din anul universitar 1994— 1995, aprobate prin Ordinul minis
trului învăţământului nr. 6572/1994.
In urma examinării întregii documentaţii transmisă de Ministerul
învăţământului de către Comisia învăţământului pentru pregătirea per
sonalului bisericesc,
La propunerea acesteia şi ţinându-se seama şi de propunerile Fa
cultăţilor de teologie din Bucureşti şi Sibiu, Sfântul Sinod hotărăşte :
la act de metodologia-cadru pentru organizarea şi desfăşu
rarea concursului de admitere în învăţământul superior şi în ciclul
de studii aprofundate în anul 1994, aprobate prin Ordinul Ministerului învăţământului, nr. 6573/1994, precum şi de precizările
privind ciclul de studii aprofundate în învăţământul superior din
anul universitar 1994-1995, aprobate prin Ordinul
Ministerului
învăţământului, nr. 6572/1994, şi îşi exprimă acordul pentru apli
carea lor în facultăţile de teologie organizatoare din Bucureşti,
Sibiu şi Cluj.
Aprobă ca ciclul de studii aprofundate să se organizeze l a :
1. Facultatea de teologie din Bucureşti, pentru direcţiile de
aprofundare: biblică, istorică, sistematică şi practică.
2. Facultatea de teologie din Sibiu pentru direcţiile de apro
fundare : biblică, istorică, sistematică şi practică.
3. Facultatea de teologie din Cluj-Napoca, pentru direcţia de
aprofundare istorică.
Aprobă planul de învăţământ care s-a prezentat pentru orga
nizarea ciclului aprofundat de teologie.

PARTEA O FIC IA L A

353

Examenul de admitere in ciclul de aprofundare va consta in :
La direcţia de aprofundare biblică :
Lucrare scrisă la Noul Testament
Examinare orală la Vechiul Testament;
La direcţia de aprofundare istorică :
Lucrare scrisă la Istoria bisericească universală
Examinare orală la Istoria Bisericii Române ;
La direcţia de aprofundare sistematică :
Lucrare scrisă la Dogmatică
Examinare orală la M orală;
La direcţia de aprofundare practică :
Lucrare scrisă la Drept bisericesc şi canonic
Examinare orală la Liturgică ;
Tematica pentru probele de admitere se va stabili în acord
de către cele trei centre teologice universitare organizatoare şi se
va da publicităţii.
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Temei nr. 4579/1994 — Referat
informativ privind situaţia în
viitor a Şcolilor postliceale de cântăreţi bisericeşti şi învăţători, şi
posibilitatea organizării şi funcţionării Şcolilor de cântăreţi bisericeşti,
cu durata de 3 ani, în cadrul învăţământului preuniversitar de stat.
In urma discuţiilor care s-au purtat şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc' care a analizat
problema sub toate aspectele, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de comunicarea Ministerului învăţământului privind
Funcţionarea numai în lichidare a şcolilor postliceale de cântăreţi
bisericeşti şi învăţători (în următorii doi ani şcolari);
Ia act şi aprobă ca în locul şcolilor postliceale de cântăreţi
bisericeşti să se înfiinţeze şi organizeze
începând cu anul
1994— 1995, şcoli de cântăreţi bisericeştif cu durata de trei ani
cursuri de zi, în cadnd învăţământului preuniversitar de stat, cu
asigurarea finanţării lor de la bugetul de stat, lăsându-se la lati
tudinea Bisericii stabilirea locurilor de funcţionare şi cifra de şco
larizare.
Aprobă metodologia, graficul şi tematica examenului de admi
tere din septembrie 1994, precum şi planul de învăţământ şi pro
grama analitică la disciplinele de studiu.
îşi exprimă acordul ca aceste şcoli să se organizeze şi să func
ţioneze pe lângă seminariile teologice — cu aceaşi conducere şi
administraţie, sau independent, cu conducere şi administraţie pro
prie, precum şi cu condiţiile de înscriere, de admitere, de studiu
şi de absolvire la aceste şcoli care s-au propus.
R.O.R. — 23
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Dispune urgentarea demersurilor necesare la Secretariatul de
stat pentru culte şi Ministerul învăţământului şi transmiterea
documentaţiei cuvenite pentru autorizarea şi aprobarea funcţio
nării acestor şcoli de cântăreţi bisericeşti în reţeaua şi cifra de
şcolarizare a Ministerului învăţământului, precum şi pentru obţi
nerea acordului privind metodologia, graficul şi tematica exame
nului de admitere, planid de învăţământ şi programa analitică.
Temei nr. 4249/1994 — Adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti
nr. 758/1994 cu propunerea de reactivare a sistemului de acordare a
calificativului la conduită.
Referatul asupra problemei relevă faptul că după integrarea facul
tăţilor de teologie în universităţile de stat, unele dintre facultăţi n-au
mai aplicat prevederile Regulamentului învăţământului teologic potrivit
cărora activitatea duhovnicească a studenţilor şi conduita lor, partici
parea la programul liturgic erau notate cu calificative la conduită :
excepţional, foarte bine, bine şi suficient, care se luau în considerare
şi la acordarea burselor.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă să se reactiveze, calificativul pentm conduită litur
gică şi moral-duhovnicească, aplicându-se, obligatoriu şi unitar,
calificative corespunzătoare: suficient, binet foarte bine şi excep
ţional. Acest calificativ va fi luat în considerare atunci când se
acordă burse şi semiburse, diferite ajutoare în condiţiile hotărârii
Sfântului Sinod nr. 11841/1988, precum şi la recomandarea pentru
hirotonie, celor care termină teologia pastorală. Calificativul la con
duita liturgică şi moral-duhovnicească se consemnează în foaia
matricolă.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
raportorul Comisiei afacerilor externe bisericeşti, P. S. Episcop Nifon
al Sloboziei şi Călăraşilor să prezinte rapoartele comisiei asupra pro
blemelor primite spre studiu şi referire.
Temei nr. 4545/1994 — Darea de seamă a înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Dr. Daniel al Moldovei şi Bucovinei, privind instalarea înalt
Prea Sfinţitului Dr. Serafim ca mitropolit al Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală.
Referatul reaminteşte că la data de 16 ianuarie 1993 a luat fiinţă
Mitropolia ortodoxă română pentru Germania şi Europa centrală, iar
în şedinţa sa din 22— 23 ianuarie 1993, Sfântul Sinod al Bisericii Orto
doxe Române a acordat binecuvântarea organizării acestei eparhii, sub
jurisdicţia Patriarhiei Române.
Ca urmare, Adunarea eparhială a acestei Mitropolii, întrunindu-se
la data de 16 octombrie 1993, a ales ca mitropolit pe Prea Sfinţitul
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Dr. Serafim Făgărăşeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.
Sfântul Sinod în şedinţa din 12 ianuarie 1994 a validat această alegere.
Festivităţile de înscăunare a titularului noii eparhii româneşti s-au
desfăşurat în ziua de duminică 5 iunie 1994, înalt Prea Sfinţitul Mi
tropolit Dr. Daniel al Moldovei şi Bucovinei, înalt Prea Sfinţitul Mi
tropolit Dr. Serafim şi Prea Sfinţitul Episcop Dr. Teofan Sinaitul, vicar
patriarhal, împreună cu un mare sobor de preoţi (cca. 60) au oficiat
Sf. Liturghie.
După Sf. Liturghie s-a dat citire «Gramatei patriarhale», prin care
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Serafim a fost investit ca mitropolit
al «Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală».
Atribuirea însemnelor mitropolitane şi întronizarea propriu-zisă au fost
săvârşite de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Daniel.
Au luat parte ierarhi şi reprezentanţi ai altor Biserici Ortodoxe,
ai Bisericii Romano-Catolice, ai Bisericilor Luterană şi Calvină din
Germania, Franţa, Austria, Elveţia, Italia, Belgia etc., precum şi im
portante oficialităţi germane.
După o serie de vorbitori, ultimul cuvânt a aparţinut înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Dr. Serafim, care a adus mulţumiri, în numele
preoţilor şi credincioşilor români stabiliţi în Germania, autorităţilor
germane pentru ajutorul şi ocrotirea de care românii se bucură din
partea Statului.
In urma discuţiilor care au avut loc, şi la propunerea Comisiei afa
cerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de darea de seamă a înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, privind instalarea l.P.S. Dr. Se
rafim ca mitropolit al Germaniei şi Europei centrale.
Să se clarifice statutar, prin organele administrative epar
hiale, titulatura Mitropoliei din Germania în privinţa adaosului
*şi de nord», adică Mitropolia ortodoxă română pentru Germania,
Europa centrală şi de nord.
Având în vedere că Î.P.S. Mitropolit Dr. Serafim a fost in
stalat, să i se acorde locotenenţa pentru Arhiepiscopia Ortodoxă
Română de la Paris.
Pentru a se ajunge la o situaţie echitabilă privind subvenţiile
din ţară, se va reanaliza problema salarizării clerului aparţinând
eparhiilor din Europa centrală şi occidentală, avându-se în vedere
că unii preoţi primesc salariul din ţară iar alţii nu se bucură de
acest lucru.
*
Temei nr. 4546/1994 — Darea de seamă a Înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Nestor al Olteniei, privind participarea Înalt Prea Sfinţiei
Sale la Simpozionul organizat de «Asociaţia vlahilor» din Bulgaria şi
«Societatea bulgarilor» din România.
în zilele de 26— 27 februarie 1994 «Asociaţia vlahilor» din Bulgaria
şi «Societatea bulgarilor» din România au organizat, la Vidin, Bulgaria,
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un simpozion consacrat unor aspecte ale războiului ruso-turc din
1877— 1878, desfăşurat în zâna Vidinuliii, pentru eliberarea Bulgariei.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit Nestor al Olteniei, cu care prilej 'înalt Prea Sfinţia
Sa a prezentat oomunioarea «Despre contribuţia Olteniei eclesiastioe
la războiul din 1877— 1878».
în cadrul discuţiilor care au avut loc, vorbitorii au subliniat nece
sitatea păşirii unor posibilităţi şi modalităţi de ajutorare a comunităţi
lor româneşti din ţările vecine, cunoscute fiind dificultăţile de multe
feluri pe care această acţiune le întâmpină.
în urma dezbaterilor ce au avut loc, la propunerea Comisiei afa
cerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act, cu mulţumiri, de darea de seamă a t.P.S. Mitropolit
Nestor.
Să se acorde, în continuare, sprijin organizaţiilor vlahilor din
Bulgaria, precum şi tuturor celorlalţi români aflaţi în situaţii
similare.
Temei nr. 4548/1994 — Referat privind vizita de curtoazie în
România a Prea Sfinţitului Episcop Nathanael al Episcopiei Ortodoxe
Române din America şi Canada, precum şi relaţiile canonice actuale
între cele două eparhii ortodoxe române din America şi Canada.
In perioada 6— 28 mai 1994, Prea Sfinţitul Episcop Nathanael, în
soţit dc o delegaţie constituită din protopopi, preoţi -şi personal admi
nistrativ din cadrul Episcopiei, au vizitat mănăstiri şi instituţii biseri
ceşti din cadrul eparhiilor : Oradiei, Râmnicului, Bucureştilor, Slobo
ziei, Tomisului, Iaşilor, Sucevei şi Rădăuţilor, Alba Iuliei, Craiovei,
Timişoarei, Aradului şi Maramureşului.
în zilele de 7— 9 mai 1994, Prea Sfinţitul Episcop Nathanael, a
fost oaspetele Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi al Patriarhiei
Române, făcând, totodată, vizite la unele spitale şi orfelinate de pe
raza Bucureştiului.
în luările de cuvânt care au urmat s^a subliniat faptul că peste
tot unde au fost primiţi, P. S. Episcop Nathanael şi membrii delegaţiei
s-au considerat în pelerinaj, bucurându-se de ospitalitatea ierarhilor,
preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români.
în urma dezbaterilor ce au avut loc, ia propunerea Comisiei afa
cerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de vizita P. S. Episcop Nathanael în România care,
împreună cu membrii delegaţiei, au fost primiţi în spirit de co
muniune frăţească.
Ia act că, în cadrul convorbirilor purtate cu acest prilej, ’ s-a
reînnoit dorinţa ca preoţii celor două eparhii româneşti din SUA
şi Canada să slujească împreună până când vor avea loc discuţii
cu participarea reprezentanţilor clerului şi credincioşilor din am
bele eparhii.
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Temei nr. 4549/1994 — Referat privind vizita în România a
episcopului Rolf Koppe, conducătorul serviciului Relaţii externe biseri
ceşti din cadrul Bisericii Evanghelice din R. F. Germania.
In perioada 7—$ iunie 1994 Biserica Ortodoxă Română a avut ca
oaspeţi pe Excelenţa Sa Episcopul Rolf Koppe, conducătorul oficiului
pentru Relaţii externe bisericeşti al Bisericii Evanghelice din R. F. Ger
mania şi pe consilierul superior bisericesc, pastorul Klaus Schvvarz.
Episcopul Rolf Koppe care este succesorul episcopului Heinz loachim Held, cu care Biserica noastră a fost în relaţii foarte apropiate,
a fost primit în audienţă de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, în ziua de miercuri 8 iunie 1994.
In urma discuţiilor purtate, la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de această vizită, continuându-se
Biserica Etmnghelică din R. F. Germania.
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Temei nr. 4547/1994 — Darea de seamă a P. S. Episcop Timotei al
Aradului privind activitatea din cadrul Vicariatului de la Gyula —
Ungaria.
Cu adresa nr. 1820/1994, P. S. Episcop Timotei face o trecere in
revistă a activităţii Eparhiei Aradului, privind viaţa bisericească din
cuprinsul Vicariatului ortodox român din Ungaria în primul semestru
al anului curent.
în plenul Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
făcând aprecieri asupra activităţii din cadrul Vicariatului de la Gyula,
aduce la cunoştinţa Sfântului Sinod despre invitaţia adresată Prea
Fericirii Sale de către P. C. Pr. Vicar Pave^ Ardelean, pentru a parti
cipa la sfinţirea bisericii parohiale de la Micherechi.
Având în vedere că Patriarhia Română a donat acestei biserici
strănile şi catapeteasma, suportând integral şi plata pentru pictură,
.efectuată de Domnul Cristian Samoilă, membrii Sfântului Sinod con
sideră că ar fi foarte bine ca Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
să dea curs invitaţiei.
In urma dezbaterilor avute şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de activitatea desfăşurată de P. S. Episcop Timotei al
Aradului în cadrul Vicariatului ortodox român din Ungaria, în
perioada 1 ianuarie — 30 iunie 1994.
Să se depună, în continuare, eforturi pentru buna desfăşu
rare a vieţii bisericeşti a credincioşilor ortodocşi români din
Ungaria.
Se ia act de invitaţia făcută de conducerea Vicariatului orto
dox român din Gyula, confirmându-se vizita Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist la sfinţirea bisericii din Micherechi în
prima decadă a lunii octombrie 1994.
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Temei nr. 3182/1994 — Vizita în România a înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi întregii Finlande, 20— 25 mai 1994.
La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, In perioada
20— 25 mai a.c., a avut loc vizita în România a înalt Prea Sfinţiei Sale
înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi întregii Finlande.
Pe parcursul vizitei, Î.P.S. Sa a fost însoţit de P. C. Pr. Arto Leskinen
şi de P. C. Diac. Jyrky Ojapelto, acestora alăturându-li-se şi P. C.
Pr. Matti Sidorofft care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei
ecumenice a Bisericilor din România — A.I.D.Rom.
Vizita s-a înscris în şirul întâlnirilor pe care întâistătâtorii celor
două Biserici Ortodoxe surori le-au avui de-a lungul ultimelor decenii.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de vizita în România a l.P.S. Arhiepiscop Ioan al
Kareliei şi întregii Finlande.
Se va publica reportajul acestei vizite in revistele centrale
bisericeşti.
Se exprimă mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, precum şi Î^P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului,
P. S. Episcop Gherasim al Râmnicului şi P. S. Episcop Calinic al
Argeşului pentru sprijinul deosebit în organizarea şi buna des
făşurare a vizitei.
Temei nr. 3438/1994 — Referat informativ asupra situaţiei actuale
a Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia.
în sectorul p en tru Refâţii externe bisericeşti ai Patriarhiei Române
s-au primit o serie de documente, din care rezultă următoarele aspecte
referitoare la situaţia actuală a Bisericii Ortodoxe din fosta Ceho
slovacie :
în urma divizării Statului cehoslovac în cele două componente şi
anume Republica Cehă şi Republica Slovacă, în sesiunea Sfântului său
Sinod din 3 noiembrie 1992, Biserica Ortodoxă din fosta Cehoslovacie,
a luat hotărârea de a crea :
1) un consiliu mitropolitan cu două eparhii, de Praga şi Olomona,
al cărui preşedinte rămâne P. F. Dorotei, arhiepiscop de Praga şi repre
zentând Biserica Ortodoxă a Cehiei ;
2) un consiliu mitropolitan cu două eparhii, de Preşov şi Michalovce,
al cărui preşedinte este 'Î.P.S. Mitropolit Nicolae de Preşov, reprezen
tând Biserica Ortodoxă a Slovaciei.
Acestedouă mitropolii nou create îşi păstrează, totuşi, unitatea
canonică, având un singur sinod sub preşedinţia P. F. Dorotei, arhi
episcop de
Praga şi mitropolit al tuturor teritoriilor cehe şi slovace.
Datele
prezentate mai sus rezultă dintr-un document datat
15.12.1992 şi adresat de către P. F. Dorotei Conferinţei Bisericilor Euro
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pene. Acest document a fost difuzat participanţilor la reuniunea Comi
tetului Central al sus-numitei organizaţii, la întrunirea sa de la Iserlohn
(Germania), din 10— 17 martie 1993.
La rândul său, într-o scrisoare circulară către Bisericile Ortodoxe
surori, I.P.S. Nicolae, Arhiepiscopul de Preşov şi Slovacia, informează
despre situaţia creată, solicitând totodată ca problemele reciproce şi
corespondenţa dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă
a Slovaciei să fie rezolvate direct, prin intermediul sediului din Preşov
al Bisericii Slovaciei.
In urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de situaţia actuală a Bisericii Ortodoxe din Cehia
şi Slovacia, corespondenţa ulterioară urmând a se face conform
solicitărilor transmise de către cei doi întâistătători.
Temei nr. 3188/1994 — Referat informativ asupra situaţiei actuale
a Bisericii Ortodoxe din Macedonia.
Conform documentaţiei deja existente, ca şi din corespondenţa pri
mită recent la sectorul pentru Relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei
Române de la Biserica Ortodoxă din Macedonia, se pot reliefa unele
aspecte legate de situaţia actuală a acesteia.
Biserica Ortodoxă din Macedonia se consideră continuatoarea ve
chiului scaun al Arhiepiscopiei de Ohrida, desfiinţată în anul 1767. Până
la acea dată, începând cu anul 1018, arhiepiscopia a avut o autonomie
limitată. în perioada dintre 1018 şi 1767, scaunul arhiepiscopal de Oh
rida a avut de îndurat din cauza presiunilor exercitate asupra populaţiei
macedonene de popoarele care şi-au exercitat influenţa în această zonă
(greci-bizantini, bulgari, turci, sârbi etc.).
Lupta pentru reînfiinţarea scaunului de Ohrida, după 1767, a con
tinuat neîntrerupt. în prima jumătate a secolului nostru, statul macedo
nean a fost împărţit între Grecia, Serbia şi Bulgaria.
Un moment important în efortul de afirmare a identităţii sale etnice
şi bisericeşti distincte a Bisericii din Macedonia l-a constituit convo
carea, la 4 martie 1945, la Skoplje, a Adunării bisericeşti şi naţionale,
în vederea proclamării, printre altele, şi a reînfiinţării istoricei Arhi
episcopii de Ohrida, sub forma Bisericii Ortodoxe Autocefale Macedo
nene. Printr-o telegramă trimisă Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, la 26 aprilie 1945, se solicită sprijinul Bisericii noastre în în
făptuirea acestei hotărâri, ca fiind bazată pe dreptul său istoric şi
canonic.
în analiza făcută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în sesiunea sa din 30 iulie 1945, s-a considerat că orice act de auto
afirmare a autocefaliei Bisericii Macedoniei va trebui să fie împlinit
numai cu consimţământul Patriarhiei Sârbe. Ca urmare, Sfântul Sinod
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al Bisericii noastre a hotărât să se aştepte instaurarea unei păci dura
bile în Balcani, înainte de a se lua o decizie în această chestiune (cf.
Arhiva Sfântului Sinod, Dosar nr. 580/1945, fila 71).
După îndelungate tratative, abia în 1958 a avut loc al doilea sinod
clerico-laic, care a proclamat reînfiinţarea Arhiepiscopiei de Ohrida, sub
numele de Biserica Ortodoxă a Macedoniei, aflată in unitate canonică
cu Biserica Ortodoxă a Serbiei.
Sub presiunea evenimentelor, în anul 19(37, sinodul clerico-laic de
la Ohrida a hotărât completa independenţă administrativă a Bisericii
Ortodoxe Macedonene, hotărâre contestată de Biserica Ortodoxă Sârbă,
în şedinţa extraordinară a Sfântului Sinod din 14— 15 septembrie 1967.
Ruptura dintre cele două Biserici a continuat până în anul 1992.
Lu 3 martie 1992, a avut loc la Belgrad o întâlnire între delegaţi
ai Bisericii Ortodoxe Sârbe şi ai Bisericii Ortodoxe Macedonene, semnându-se, în final, o declaraţie comună, ce viza restabilirea unităţii
euharistice prin coliturghisire.
Cu prilejul întâlnirii întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, de la
Constantinopol, 14— 16 martie 1992, patriarhul ecumenic Bartolomeu I
a primit o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Macedoniei, în prezenţa Prea
Fericitului Patriarh Pavel al Serbiei şi a P.S. Episcop Irineu de Baq:ka.
S-a ajuns la concluzia că problema trebuie să fie soluţionată printr-un
dialog între Biserica Ortodoxă Sârbă şi Biserica Ortodoxă a Macedoniei.
în acelaşi spirit s-a desfăşurat şi întâlnirea de la Kaliste (15— 16
aprilie 1992), dintre reprezentanţii celor două Biserici Ortodoxe.
După izbucnirea războiului din Bosnia — Herţegovina, când Re
publica Macedonia a devenit stat independent şi suveran, relaţiile din
tre cele două Biserici s-au întrerupt, observându-se, pe de o parte,
existenţa unei tensiuni între Biserica Ortodoxă Sârbă şi Biserica Orto
doxă a Macedoniei, iar, pe de altă parte, între Biserica Ortodoxă a
Greciei şi Biserica Ortodoxă a Macedoniei.
Ca organizare teritorială, începând cu 1967, Biserica Ortodoxă a
Macedoniei s-a constituit în 7 eparhii, în Republica Macedonia, 2 în
S.U.A. şi 1 în Europa occidentală. A deschis, de asemenea, un Seminar
teologic şi o Facultate de teologie. Această Biserică, răspunde, conform
documentaţiei primite de la Skoplje, nevoilor spirituale a peste un mi
lion de macedoneni din Republica Macedonia, ca şi ale aproximativ
şase sute mii de credincioşi din afara Republicii Macedonia, a altor
câteva mii de credincioşi sârbi, vlahi şi de alte naţionalităţi.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat
că, şi în trecut, Biserica Ortodoxă din Macedonia a intervenit pe lângă
Biserica Ortodoxă Română pentru a fi ajutată în demersul sau în ob
ţinerea autocefaliei.
•Prea Fericirea Sa a sugerat că ar fi bine ca la întrunirile viitoare
ale Comisiei pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Or
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todoxe să ne expunem punctul nostru de vedere în chestiuni de acest
gen.
în sensul celor prezente, P.S. Episcop Calinic al Argeşului a adău
gat faptul că Biserica Ortodoxă din Macedonia este foarte bine organi
zată, având mănăstiri şi biserici chiar din sec. IX — XI, bine conservate,
episcopia de Bitolia având, ea singură, aproximativ 80 mănăstiri. Pentru
ajutorarea acestei Biserici Ortodoxe, actualmente se află la studii, cu
purtarea de grijă a Eparhiei Argeşului, trei studenţi macedoneni, care
vor putea deveni în viitor preoţi la comunităţile ortodoxe româneşti din
Macedonia. De altfel, a spus P.S. Sa, în timpul vizitelor pe care le-a
făcut în Macedonia a observat că Biserica Ortodoxă de acolo îşi pune
mari nădejdi în sprijinul moral al Bisericii Ortodoxe Române, în ve
derea realizării dezideratului autocefaliei.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de situaţia existentă în Biserica Ortodoxă a Mace
doniei şi, în măsura in care va fi posibil, se va piopune includerea
pe ordinea de zi a unei viitoare şedinţe a Comisiei pregătitoare a
Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, între principiile
de recunoaştere a autocefaliei unei Biserici Ortodoxe, punctul de
vedere al Bisericii Ortodoxe Române potrivit căruia un stat inde
pendent şi suveran — in cadrul căruia majoritatea sau o parte a
populaţiei este constituită din credincioşi creştini ortodocşi — este
îndreptăţită să aibă, în sânul ei, o Biserică Ortodoxă Aidocefală.
Temei nr. 3069/1994 — Informare privind aplanarea diferendului
dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Ierusalimului.
In urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act, cu bucurie, de aplanarea diferendului dintre Pa
triarhia Ecumenică şi Patriarhia Ierusalimului.
Se va exprima, prin intermediul a două scrisori adresate
Intăistătătorilor celor două Patriarhii, satisfacţia Bisericii Ortodoxe
Române pentru restabilirea deplinei comuniuni dintre ele.
Temei nr. 3447/1994 — Vizita în România a Sanctităţii Sale Şenuda
al III-lea, Papă şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Copte (6— 12 septem
brie 1994).
Menţionând faptul că, în perioada 13— 19 septembrie 1994, se va
desfăşura la Bucureşti întrunirea anuală a Comitetului executiv al Con
siliului Ecumenic al Bisericilor şi cu acest prilej. Sanctitatea Sa Şenuda
al III-lea, ca unul dintre membrii respectivului Comitet executiv, se va
afla în România, şi subliniind şi faptul că Sanctitatea Sa şi-a manifestat
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dorinţa de a vizita Biserica Ortodoxă Română, în urma analizei făcute,
Sinodul Permanent, la întrunirea sa din ziua de 10 mai 1994, a hotărât
ca Sanctiatea Sa Papa Şenuda al III-lea să fie invitat pentru perioada
6— 12 septembrie 1994, urmând a fi vizitate mănăstiri şi aşezăminte bi
sericeşti din cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor şi Arhiepiscopiei Sucevei
şi Rădăuţilor.
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bi
sericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de vizita Sanctităţii Sale Şenuda al III-lea, Papă şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt, ca şi de proiectid de
program după care urinează a se desfăşura această vizită.
Temei nr. 2539/1994 — întrunirea Comitetului executiv al C.E.B.,
Bucureşti (13— 19 septemlbrie 1994).
Dată fiind importanţa respectivei întruniri, între membrii Comi
tetului executiv numărându-se personalităţi bisericeşti de seamă precum
Prea Fericirea Sa Patriarhul Partenie al III-lea al Alexandriei şi Sancti
tatea Sa Papă şi Patriarh Şenuda al III-lea, a fost aprobată găzduirea,
la Bucureşti, în perioada 13— 19 septembrie 1994, a întrunirii Comitetu
lui executiv al C.E.B.
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bi
sericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de organizarea, în România, a lucrărilor Comitetului
executiv al C.E.B., in perioada 13— 19 septembrie Î994.
Temei nr. 2446/1994 — Vizita în România a Prea Fericitului Par
tenie al III-lea, Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi (21— 26 sep
tembrie 1994).
Relaţiile frăţeşti pe care Biserica Ortodoxă Română le întreţine cu
celelalte Biserici Ortodoxe surori ocupă un loc important în activitatea
sa pe plan extern.
Vizita Prea Fericitului Partenie al III-lea, Patriarhul Alexandriei
şi al întregii Africi, se înscrie în contextul bunelor legături dintre Bi
sericile Ortodoxe surori.
întrucât, în perioada 13— 19 septembrie 1994, se va desfăşura la
Bucureşti întrunirea anuală a Comitetului executiv al Consiliului Ecu
menic al Bisericilor şi, cu acest prilej, Prea Fericitul Partenie al III-lea,
ca membru de drept în respectivul Comitet executiv, se va afla în Ro
mânia, precum şi faptul că Prea Fericirea Sa şi-a manifestat dorinţa de
a vizita Biserica Ortodoxă Română, în urma analizei făcute, Sfântul
Sinod Permanent, în şedinţa sa din 10 mai 1994, a hotărât ca Prea Fe
ricitul Partenie al III-lea, Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi să
fie invitat pentru perioada 21— 26 septembrie 1994, urmând a fi vizitate
mănăstiri şi aşezăminte bisericeşti de pe cuprinsul Patriarhiei Române.
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Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a con
siderat ca fiind oportună întâlnirea membrilor Sfântului Sinod al Bi
sericii Ortodoxe Române, în aceeaşi şedinţă solemnă din ziua de 17 sep
tembrie 1994, ora 18,00, atât cu patriarhul Şenuda al III-lea, cât şi
cu patriarhul Partenie al III-lea şi cu membrii Comitetului Executiv
al C.E.B. Propunerea a fost acceptată de plenul Sfântului Sinod.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de vizita pe care Prea Fericitul Partenie al III-lea
al Alexandriei urmează să o facă în România, în perioada 21—
26 septembrie 1994.
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Temei nr. 4411/1994 — Prima adunare generală a Asociaţiei ecu
menice a Bisericilor din România — AIDRom (Mănăstirea Brâncoveanu,
Sâmbăta de Sus, 20 mai 1994).
La 20 mai 1994, a avut loc la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâm
băta de Sus, prima adunare generală a Asociaţiei ecumenice a Biserici
lor din România — AIDRom. Anterior, între 17— 19 mai, tot la mănăs
tirea Brâncoveanu, s-a desfăşurat cea de a V-a Masă rotundă română,
organizată de AIDRom şi Unitatea IV a Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor.
Din comunicatul final al Adunării generale se pot desprinde urmă
toarele :
— noul Consiliu de administraţie al Asociaţiei arc, în componenţa
sa, printre alţii, pe P.S. Episcop Nifon,' ca preşedinte, un vicepreşedinte
(episcopul luteran Klein) (ambii aleşi pe o perioadă de doi ani), precum
şi un secretar cxecutiv, în persoana P.C. Pr. Matti Sidoroff (pentru un
an) ;
— a fost primită, ca nouă membră a Asociaţiei, Biserica SinodoPresbiteriană (C.A.).
— reprezentanţii Bisericilor şi-au reafirmat profundul angajament
privind continuarea cooperării pe baza platformei ecumenice existente.
în calitatea sa de preşedinte al AIDRom, P.S. Episcop Nifon al Slo
boziei şi Călăraşilor a sugerat ierarhilor eparhioţi să solicite, pe baza
unor proiecte bine documentate, sprijin financiar de la respectiva or
ganizaţie.
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de participarea delegaţilor Bisericii Ortodoxe Ro
mâne la prima adunare generală a Asociaţiei ecumenice a Bi
sericilor din România — AIDRom, de la mănăstirea Brâncoveanu,
Sâmbăta de Sus, 20 mai 1994.
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Comunicatul final al întrunirii respective să fie publicat, îm
preună cu o prezentare a lucrărilor, în revistele noastre centrale
bisericeşti.
Temei nr. 3686/1994 — întrunirea Comitetului Central al Confe
rinţei Bisericilor Europene.
în perioada 23 mai — 1 iunie 1994, s-a desfăşurat la Institutul ecu
menic de la Bossey, Elveţia, şedinţa Comitetului Central ai Conferinţei
Bisericilor Europene, la care au participat, în calitate de membri, P.S.
Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal şi monahia Măria Bălan de
la mănăstirea Agapia.
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bi
sericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de. lucrările întrunirii Comitetului Central al Confe
rinţei Bisericilor Europene (Bossey, Elveţia, 23 mai — 1 iunie
1994).
In legătură cu problema reprezentării Bisericilor Ortodoxe la
Uniunea Europeană, Sfântul Sinod consideră că aceasta trebuie
realizată printr-un organism ortodox şi na prin Conferinţa Biseri
cilor Europene.
Temei nr. 4867/1994 — întrunirea Comitetului de redactarc a docu
mentului anglicano-ortodox (Oxford, 31 mai — 2 iunie 1994).
In luna septembrie 1990 s-au desfăşurat la Toronto, Canada, lucră
rile comisiei mixte de dialog ortodoxo-anglican. Comisia a ales un comi
tet care, pe baza referatelor prezentate şi a discuţiilor purtate pe margi
nea acestora, să redacteze un document final. Acest document trebuie
supus spre aprobare plenului comisiei mixte de dialog, după care va fi
trimis fiecărei Biserici membre în respectiva comisie de dialog, în vede
rea redactării unui punct de vedere propriu.
întrunirea de la Oxford a avut tocmai această misiune de a redacta
documentul ortodoxo-anglican, ale cărui idei principale sunt prezentate
şi în referat.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această întrunire
de către P.S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, membru in comi
tetul de redactori.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de conţinutul documentului elaborat de către Comi
tetul de redactare al Comisiei mixte de dialog teologic ortodoxoanglican.
Se va trimite respectivul document Comisiei Bisericii Ortodoxe
• Române pentru dialog teologic cu Biserica Anglicană, în vederea
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analizei şi a formulăj'ii unui punct de vedere oficial, în perspectiva
discutării sale la viitoarea întrunire a comisiei mixte de dialog
or todoxo-anglican.
Temei nr. 4865/1994 — Participări alo altor reprezentanţi ai Bise
ricii Ortodoxe Române la diferite întruniri ecumenice internaţionale.
In intervalul de timp de la ultima sesiune a Sfântului Sinod, mai
mulţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, preoţi cadru didactice,
teologi etc. au participat la diferite întruniri ecumenice internaţionale.
In urma discuţiilor purtate pe marginea referatului şi la propunerea
Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de participările reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe
Române la diferite întruniri ecumenice internaţionale.
Temei nr. 4876/1994 — Scrisoarea P.C. Pr. Prof. Ion Bria privitor
la încetarea activităţii sale în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor
de la Geneva.
Pe adresa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a sosit o scri
soare a P.C. Pr. Prof. Ion Bria, prin care P.C. Sa îl informa pe Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist despre încetarea activităţii sale, ca
funcţionar în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la 30 iunie 1994,
după mai mult de 21 de ani de activitate.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de încheierea activităţii in cadrul Consiliului Ecu
menic al Bisericilor a P.C. Pr. Prof. Ion Bria.
Se vor trimite P.C. Pr. Prof. Ion Bria aprecieri pentru acti
vitatea depusă in cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, pre
cum şi încredinţarea Sfântului Sinod, că P.C. Pr. Prof. Ion Bria va
reveni în ţară pentru a contribui, prin experienţa sa specifică, la
activitatea misionară a Bisericii noastre.
După epuizarea problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei
Sfântului Sinod, au mai fost aduse la cunoştinţa Sfântului Sinod,
următoarele probleme :
Temei nr. 4569/1994 — Adresa nr. 931/1994 a Ministerului tinere
tului şi sportului prin care se solicită aprobare pentru a se organiza, în
mănăstiri, unele programe moral-religioase de vacanţă cu elevi şi stu
denţi, de genul taberelor pentru tineret.
Membrii Sfântului Sinod salută iniţiativa Ministerului tineretului
privind contribuţia pe care doreşte să o aducă la educaţia moral-religioasă a generaţiilor de copii şi tineret. Sfântul Sinod ţine ca ministerul
respectiv să fie informat că multe din mănăstiri sunt nou înfiinţate,
cele mai multe sunt în curs de restaurare, neavând condiţii pentru orga
nizarea unor tabere de tineret.
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Totodată membrii Sfântului Sinod consideră că intervenţia este tar
divă pentru vara anului 1994.
Ca urmare, după discuţiile purtate, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se va răspunde Ministerului tineretului şi sportului cureco
mandarea de a se adresa ierarhilor din zonele cu mănăstiri, pentru
anul 1995, intervenţia prezentă fiind tardivă.
Temei nr. 5074/1994 — Adresa Universităţii din Năsăud,
din
15 iunie 1994, prin care solicită acceptarea Facultăţii de creştinism şi
ştiinţă, din Năsăud, sub oblăduirea Arhiepiscopiei Clujului.
Dat fiind faptul că I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, pre
zent în şedinţă, informează Sfântul Sinod că încă de la 14 aprilie 1994,
întemeiat pe hotărârile anterioare ale Sfântului Sinod şi pe hotărârea
Universităţii «Babeş-Bolyai» în care se încadrează şi Facultatea de teo
logie ortodoxă din Cluj, a răspuns Facultăţii de creştinism şi ştiinţă din
Năsăud că aceasta nu poate fi luată sub oblăduirea Arhiepiscopiei Cluju
lui ; de asemenea nu-i poate oferi un prodecan din rândurile profesorilor
de teologie, aceştia fiind, la rândul lor, cadre ale Universităţii BabeşBolyai din Cluj — Napoca.
în urma discuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte : .
îşi însuşeşte răspunsul dat de Î.P.S. Arhepiscop Bartolomeîi al
Clujului şi îşi menţine hotărârile anterioare referitoare la insti
tuţiile particidare de învăţământ teologic ortodox, care privesc,
deopotrivă, şi Facultatea de creştinism şi ştiinţă din Năsăud.
Temei nr. 4951/1994 — Informare în legătură cu demersurile Can
celariei Sfântului Sinod pentru înfiinţarea unor posturi de preoţi pen
tru spitale.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist informează pe membrii
Sfântului Sinod că în urma intervenţiilor Patriarhiei Române, Minis
terul sănătăţii a comunicat posibilitatea acordării a 30 de posturi de
preoţi cu 1/1 normă, salarizaţi din fondurile de stat, în vederea acti
vităţii de asistenţă religioasă în spitale, existând de asemenea posibili
tatea acordării şi a altor 20 de posturi după circa un^rimestru.
Salarizarea preoţilor se va face din bugetul de stat, la nivelul
didactic.
în urma discuţiilor purtate şi a aprecierilor care s-au făcut, Sfântul
Sinod hotărăşte :
Pentru primele 30 de posturi, fiecare eparhie va recomanda
şi va transmite dosarid câte unui preot, în vederea încadrării de
către Ministerul Sănătăţii (Arhiepiscopiile Bucureşti, Iaşi şi Craiova, având câte trei judeţe, vor putea recomanda câte doi preoţi
pentru prima etapă).
Eparhiile vor face din timp pregătirile şi pentru ocuparea
celorlalte 20 de posturi, procedând în mod similar.
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Informarea P. S. Episcop Petru, locţiitor de mitropolit al Mitropo
liei Basarabiei, privind situaţia Mitropoliei.
Prea Sfinţia Sa informează pe membrii Sfântului Sinod că situaţia
clerului este destul de dificilă, fiind supuşi diferitelor presiuni din
partea autorităţilor rusofile.
Preoţii aflaţi în jurisdicţia
P. S. Sale sunt hotărâţi să lupte cu
toată dăruirea pentru afirmarea şi recunoaşterea oficială a
mitropoliei.
Mulţi dintre ei sunt ameninţaţi, iar unul a căzut victimă, necunoscându-se nici până acum modul în care şi-a găsit moartea. Asupra lui
Ilie
Ilaşcu şi a grupului său, de asemenea, pluteşte incertitudinea cu
privire la viaţa lor. P. S. Petru solicită, în continuare, sprijin şi încura
jare din partea Bisericii Ortodoxe Române.
Ascultând expunerea P. S. Arhiepiscop Petru şi solidarizându-se
cu suferinţele clerului şi credincioşilor din Mitropolia Basarabiei,
Sfântul Sinod hotărăşte :
Comunicatul de presă al Patriarhiei Române în legătură cu
lucrările Sfăntidui Sinod va include următorul text
privind si
tuaţia clerului şi credincioşilor ortodocşi români din Republica
Moldova: *Sfănttd Sinod îşi exprimă îngrijorarea cu privire la
situaţia deosebit de grea în care se află ierarhul, preoţii şi cre
dincioşii Mitropoliei.Basarabiei, care sunt încă prigoniţi pentru
că menţin legătura spirituală firească cu Biserica-Mamă a
României.
De asemenea, Sfântul Sinod cere să se înalţe necontenit ru
găciuni pentru fratele nostru llie Ilaşcu şi cei întemniţaţi îm
preună cu el».
Epuizându-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist aduce mulţumiri membrilor
Sfântului Sinod pentru participarea la lucrările organelor centrale bise
riceşti şi ale Colegiului electoral bisericesc, care s-au desfăşurat în
zilele de 12— 13 iulie, precum şi pentru contribuţiile competente în spri
jinul soluţionării tuturor problemelor care au fost aduse în dezbaterile
Sfântului Sinod.
Prea Fericirea Sa declară prorogată sesiunea Sfântului Sinod.
Procesul verbal este semnat de :

Preşedintele Sfântului Sinod
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Secretariatul Sfântului Sinod
f EPISCOP TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(Sumarul şedinţei de lucru din 8—9 decembrie 1994)
Potrivit convocării Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, făcută
în conformitate cu prevederile art. 12 din Statut, Sfântul Sinod al Bi
sericii Ortodoxe Române s-a întrunit în şedinţa de lucru, la reşedinţa
patriarhală din Bucureşti în zilele de 8 şi 9 decembrie 1994.
Joi, 8 decembrie 1994, la ora 9,30 s-a săvârşit slujba Tedeum-ului
în paraclisul reşedinţei patriarhale de către P. S. Arhiereu-vicar Ioachim
Vasluianul, împreună cu un sobor de .preoţi şi diaconi, în prezenţa
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi â celorlalţi membri ai
Sfântului Sinod.
In aceeaşi zi, la ora 10, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist au început lucrările Sfântului Sinod.
După citirea apelului nominal, constatându-se prezenţa statutară
a membrilor Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Preşedinte declară
lucrările deschise.
In legătură cu componenţa comisiilor sinodale, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh semnalează absenţa motivată a preşedintelui Comisiei
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Î.P.S. Mitropolit
Antonie al Ardealului, şi propune ca preşedinţia comisiei să fie încre
dinţată la această şedinţă P. S. Episcop Petru, locţiitor de mitropolit
al Mitropoliei Basarabiei.
Sfântul Sinod îşi însuşeşte această propunere şi îşi exprimă acordul
cu componenţa comisiilor sinodale.
La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul
Sinod aprobă ordinea de zi a Sfântului Sinod cu modificările acceptate
de plen, după care dosarele lucrărilor sunt repartizate pe comisii, pen
tru studiere şi întocmirea referatelor. Prea Fericitul Părinte Patriarh
suspendă apoi şedinţa, anunţând redeschiderea acesteia după amiază.
Şedinţa sinodală îşi reia, aşadar, lucrările în aceeaşi zi sub pre
şedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care invită pe Prea
Sfinţitul Episcop Andrei al Alba Iuliei, raportorul Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri să prezinte referatele comi
siei asupra problemelor repartizate :
Temei nr. 7882/1994 — Proiectul Pastoralei Sfântului Sinod, pri
vind colecta pentru Fondul central misionar din duminica «Ortodoxiei»,
pentru anul 1995.
In urma examinării acestui proiect şi a îmbunătăţirilor aduse, la
propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăs
tiri Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă textul Pastoralei Sfântului Sinod privind colecta pen
tru Fondid central misionar din duminica *Ortodoxiei» a anului
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1995, în forma îmbunătăţită în Comisiet urmând ca definitivarea
textului să fie încredinţată P. S. Episcop Andrei al Alba Iuliei.
Sectorul II «Economic» al Administraţiei Patriarhale se va
îngriji de tipărirea şi trimiterea acestei pastorale tuturor eparhiilor
din cuprinsul Patriarhiei Române, împreună cu instrucţiunile sta
bilite de Sfăntid Sinod în această privinţă, ca şi în anii precedenţi.
, făcută
i al Bieşedinţa
um-ului
Ioachim
prezenţa
rnbri ai
Părinte
itatutară
declară

acordul

nod, pri:odoxiei»,
aduse, la
j mânăsecta pen
ei anului

Temei nr. 8359/1994 — Referatul Sectorului II al Administraţiei
Patriarhale privind situaţia Fondului central misionar pe anul 1994.
în urma discuţiilor purtate în plen s-^a constatat că proiectul de
buget al Fondului central misionar pe anul 1994 corespunde cerinţelor
actuale interne şi externe, potrivit cu destinaţia acestui fond.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de situaţia colectei Fondului central misionar din du
minica «Ortodoxiei» a anului 1994.
Aprobă proiectul de buget al Fondtdui central misionar pe
anul 1994.
Economiile realizate în anul 1994, la cheltuieli vor fi rapor
tate la bugetul anului 1995 pentru ca astfel să' se dispună de
fonduri necesare efectuării de cheltuieli în anul 1995, până la
realizarea colectei Fondului central misionar din duminica «Orto
doxiei» a anului respectiv.
Centrele eparhiale care au în subordine parohii cu posibili
tăţi materiale reduse, să fie îndatorate ca, în funcţie de realităţile •
la zi privind situaţia acestor parohii şi a contribuţiilor primite de
la stat la salarizarea preoţilor, să facă propuneri concrete cu pa
rohiile îndreptăţite a primi, în anul 1995, subvenţii pentru com
pletarea salariilor personalului clerical deservent cu specificarea
cuantumului subvenţiilor solicitate.
Temei nr. 8425/1994 — Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr.
2570/1994, cu propunerea de transformare a Fondului solidarităţii creş
tine într-un fond cu scopuri sociale şi filantropice.
In urma discuţiilor purtate şi a propunerilor făcute în plenul Sfân
tului Sinod, ţinând seama şi de recomandarea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă transformarea Fondului solidarităţii creştine, într-un
fond cu scopuri sociale, filantropice şi caritative, care va purta de
numirea de .fondul «Filantropia» pentru ajutorarea creştină şi care
va funcţiona la nivel central şi eparhial.
La nivel central, fondul «Filantropia» va fi constituit din con
tribuţia de 0,50 % aplicată la veniturile bugetelor fiecărei eparhii,
RO.R. _
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precum, şi din sumele depuse de unii donatori şi sponsori, care vor
dori să sprijine activitatea caritativă a Bisericii pe plan central şi
va fi administrat de Consiliid naţional bisericesc.
Pe plan eparhial acest fond va fi constituit din contribuţia de
. 0,50 % aplicată pe veniturile bugetelor unităţilor bisericeşti în sub
ordine precum şi din donaţiile diferiţilor sponsori şi va fi admi
nistrat de organele eparhiale conduse de chiriarhii respectivi.
Scopid pe care-l va avea acest fond de ajutorare creştină, va
f i : susţinerea unor activităţi din spitale, orfelinate şi cămine de
bătrâni, precum şi a altor acţiuni sociale şi filantropice bisericeşti.
Temei nr. 8250/1994 — Referatul P. C. Pr. Constantin Pârvu, vicar
administrativ, privind data serbării Sfintelor Paşti în anul 1996.
Referatul relevă faptul oă în anul 1996 este an bisect în care
Sfintele Paşti se vor sărbători duminică 14 aprilie, precizându-se şi
principalele dote calendaristice legate de ciclul pascal.
în cadrul discuţiilor s-a semnalat că, datoribă tipăririi calendarului
pe anul 1995, de către unele eparhii, la tipografii de stat sau parti
culare au fost prejudiciate interesele financiare ale Bisericii precum şi
necesitatea ca pe viitor, pe cât posibil, preţul calendarului să fie unitar
pe întreaga Patriarhie.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act că in anul bisect 1996, Sfintele Paşti se vor sărbători
duminică 14 aprilie.
întocmirea calendandui bisericesc unitar pentru întreaga Pa
triarhie se încredinţează P. C. Pr. Constantin Pârvu, vicar admi
nistrativ.
Centrele eparhiale vor lua măsuri adecvate pentru imprima
rea calendarului bisericesc pe amd 1996, pe cât posibil, numai în
tipografii eparhiale, pentru a se proteja' interesele Bisericii şi
dreptul de copy-right.
La vremea difuzării calendarului se va studia posibilitatea
stabilirii unui preţ unitar al acestuia pe întreaga Patriarhie.
Temei nr. 8348/1994 — Informarea P. S. Episcop Calinic al Arge
şului privind rezultatele convorbirilor avute la Arhiepiscopia Clujului
de către Comisia sinodală specială şi membrii Sfatului frăţesc al aso
ciaţiei «Oastea Domnului», cu reprezentanţii grupării dizidente a Oastei
Domnului din Cluj-Napoca.
Cu privire la aceste întâlniri se semnalează că cele două grupări
dizidente de la Simeria şi Cluj-Napoca se manifestă în mod sectar şi
continuă să compromită, prin lucrarea lor, atât asociaţia «Oastea Dom
nului» cât şi Biserica Ortodoxă Română.
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în urma amplelor discuţii, cu participarea majorităţii membrilor
Sfântului Sinod, şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă reli
gioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de întâlnirea de la 16 noiembrie 1994, a Comisiei spe
ciale sinodale şi Sfatului frăţesc al «Oastei Domnului» cu grupul
dizident al «Oastei Domnului» de la Cluj-Napoca, precum şi dis
cuţiile purtate cu acest prilej şi îşi exprimă regretul că nu s-a
putut ajunge la un comunicat comun.
Adresează Sfatului frăţesc pe ţară îndemnul să procedeze la
convocarea congresului «Oastei Domnului», aşa cum s-a stabilit
anterior, urmând ca prin dialog să se ia hotărârile cuvenite pentru
aducerea grupărilor dizidente pefăgaşul tradiţional al
«Oastei
Domnului» şi menţinerea lor în vatra credinţei ortodoxe străbune.
Preoţii în ale căror parohii activează asociaţia «Oastea Dom
nului» sunt îndrumaţi să acorde în continuare sprijinul necesar
pentru integrarea activităţii acestei asociaţii în lucrarea misionarpastorală şi social-caritativă a parohiilor respective pentru coop
tarea membrilor Asociaţiei în organele parohiale.
Temei nr. 7386/1994 — Referat informativ al Cancelariei Sfântului
Sinod privind discuţiile dintre reprezentanţii Patriarhiei Române şi ai
Uniunii Elene din România în legătură cu situaţia unor locaşuri de
cult, foste biserici greceşti.
în temeiul prevederilor art. 10, lit. «d» din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, art. 49 litera «b»
din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română şi la pro
punerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină. Sfântul Sinod
hotărăşte :
Confirmă Protocolul încheiat între reprezentanţii Bisericii Or
todoxe Române şi reprezentanţii Uniunii Elene din Roinânia, în
cheiat şi semnat la data de 18 octombrie 1994.
Se va comunica Uniunii Elene din România acordul Sfântului
Sinod cu Protocolul respectiv, care va fi trimis eparhiilor implicate
şi semnatare, pentru aplicare, iar celorlalte eparhii, pentru infor
mare.
Temei nr. 8354/1994 — Referat informativ privind aplicarea pe
depsei caterisirii unor ierarhi şi preoţi din cadrul Patriarhiei Ecumenice
a Constantinopolului, al Patriarhiei Ierusalimului şi al Bisericii Greciei.
Luând în Considerare solicitările oficiale venite de la Bisericile Or
todoxe respective, ca Biserica noastră să nu intre în comuniune cu cle
ricii pedepsiţi, precum şi prevederile art. 10 litera «a» şi «u» din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi
art. 47 par. «a» din Regulamentul organelor centrale bisericeşti.
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In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei canonică ju
ridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de scrisorile Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Patriarhiei Ierusalimului şi Bisericii Greciei, referitoare la apli
carea de pedepse canonice unor clerici şi ierarhi pentru abateri de
la disciplina canonică. îşi exprimă speranţa că cei în cauză se vor
pocăi şi îndrepta pentru a primi iertare de la Bisericile cărora le
aparţin;
în scopul respectării unităţii canonice şi al consensului dintre
Bisericile Ortodoxe, numele celor pedepsiţi se vor comunica tutu
ror eparhiilor Patriarhiei Române pentru informare şi pentru a se
evita eventualele încălcări canonice.
Temei nr. 8050/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu proiectul Legii Cultelor.
Din referatul prezentat, Comisia constată fazele succesive care au
dus la elaborarea proiectului Legii Cultelor şi faptul că acest proiect
este rezultatul celor două consfătuiri ale Cultelor religioase oficial re
cunoscute, care au avut loc la Secretariatul de Stat pentru Culte la
3 iulie 1993 şi 28 oct. 1994.
De asemenea se relevă faptul că, proiectul Legii Cultelor supus
analizei Sfântului Sinod constituie ultima variantă din 28 octombrie
1994, în care, pe lângă alte amendamente propuse de Sfântul Sinod în
şedinţa din 14 aprilie 1993 este inclusă şi propunerea ca Biserica Orto
doxă Română să fie denumită «Biserica Naţională» şi că, pentru exa
minarea lui şi exprimarea unui punct de vedere oficial al Patriarhiei
Române s-a solicitat centrelor eparhiale sâ formuleze sugestii şi obser
vaţii
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, studiind propunerile
centrelor eparhiale şi comparându-le cu textul proiectului Legii Cultelor,
în ultima variantă de la 28 octombrie 1994, a reţinut următoarele pro
puneri, care să fie transmise Secretariatului de Stat pentru Culte şi or
ganelor legislative ale ţării ca punct de vedere ai Bisericii Ortodoxe
Române, şi de care să ţină seamă delegaţia Biscricii noastre care va
participa la discuţiile de la Senat şi Camera Deputaţilor în problema
Legii Cultelor :
1. Biserica Ortodoxă Română să fie denumită «Biserica majoritară
şi naţională» ;
2. In acord cu noua Lege a învăţământului, să se specifice că Bi
serica Ortodoxă Română nu este de acord cu şcolile confesionale ;
3. Biserica Ortodoxă Română este de acord să se menţină emiterea
Decretului prezidenţial" pentru ierarhii şi şefii cultelor, precum şi pentru
recunoaşterea cultelor şi funcţionarea lor ;
4. Să se introducă în proiectul de Lege un nou articol care să pre
vadă că statutele Cultelor religioase au valoare de Lege, cu prerogativele
care rezultă din aceasta, astfel că, nerespectarea lor, să poată intra sub
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incidenţa legilor de stat şi pedepsită ca infracţiuni, abateri sau delicte,
după caz ;
5.
Să se introducă un articol în care să se prevadă că folosirea ile
gală a uniformei sau a veşmintelor de cult de către persoane neîndreptă
ţite se consideră infracţiune şi se pedepseşte ca atare.
Luând act de noile propuneri de amendamente la Legea Cultelor şi
având în vedere, de asemenea, propunerile formulate de Comisia ca
nonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de propunerile centrelor eparhiale pi'ivind unele amen
damente la Legea Cultelor şi consideră necesară studierea lor.
Reţine propunerile Comisiei canonică-juridică şi penti'u disci
plină, rezultate din amendamentele înaintate de Centrele eparhiale.
O comisie formată din P.C. Diac. Prof. loan Floca, P.C. Pr.
Prof. Dumitru Radu, P.C. Pr. Coristantin Părvu, vicar administrativ
şi Dl. Consilier loan Neagu va studia propunerile centrelor epar
hiale şi ale Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină şi le va
redacta în vederea prezentării lor la Senat, Camera Deputaţilor şi
Secretariatul de Stat pentru Culte.
Sunt prezentate, în continuare, referatele comisiei asupra unor pro
puneri de înfiinţare, reînfiinţare, sau de schimbare a destinaţiei unor
locaşuri monahale, după cum urmează :
a) Reînfiinţarea mănăstirii «Sfânta Treime», din oraşul Sadu, ju
deţul Gorj, Arhiepiscopia Craiovei, cu destinaţia pentru călugări (te
mei 7538/1994);
b) înfiinţarea mănăstirii «Sfântul loan» — Cămărăşescu, lângă
Tg.-Cărbuneşti, judeţul Gorj, Arhiepiscopia Craiovei, cu destinaţia pen
tru călugăriţe (temei 6061/1994) ;
c) înfiinţarea mănăstirii «Acoperământul Maicii Domnului», locali
tatea Floreşti, judeţul Cluj, Arhiepiscopia Clujului şi reactivarea mă
năstirii «Buna Vestire», lângă oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa
Năsăud, Arhiepiscopia Clujului, ambele cu destinatia pentru călugăriţe
(temei 8463/1994) ;
d) Transformarea schitului Stirigii, comuna Zemeş, judeţul Bacău,
Episcopia Romanului şi Huşilor, în mănăstire, cu destinaţia pentru că
lugări (temei 8383/1994);
e) înfiinţarea mănăstirii «Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul» în lo
calitatea Aref, judeţul Argeş, Episcopia Argeşului, cu destinaţia pentru
călugări, (temei 6388/1994) ;
f) înfiinţarea mănăstirii «Sfântului loan» — Antoneşti, comuna Corbeni, judeţul Argeş, Episcopia Argeşului, cu destinaţia pentru călugări
(temei 8373/1994).
Fiecare dintre aceste propuneri a fost discutată în plenul Sfântului
Sinod şi, ţinând seama de prevederile regulamentare îşi de recomandările
Comisiei, Sfântul Sinod a aprobat propunerile prezentate.
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Au fost prezentate apoi unele propuneri pentru promovarea în
treapta de arhimandrit a unor slujitori ieromonahi cu merite deosebite.
Astfel, Arhiepiscopia Iaşilor (temei nr. 8393/1994) a propus acor
darea rangului de arhimandrit P. Cuv. protos. Ioachim Giosanu, docto
rand la Institutul teologic «St. Serge» din Paris şi P. Cuv. protos. Cle
ment Haralamb, duhovnic la Facultatea de teologie din Iaşi şi stareţ
al mănăstirii «Sfinţii Trei Ierarhi» din Iaşi, iar Episcopia Argeşului,
(temei 8374/1994), a recomandat pentru acordarea treptei de arhiman
drit, pe P. Cuv. protosinghel Mihail Marcel Filimon, profesor la Semi
narul teologic liceal din Curtea de Argeş pe P. Cuv. protos. Vichentie
Punguţă, stareţul mănăstirii Negru-Vodă din Câmpulung-Muscel.
După ce au fost ascultate referatele Comisiei, şi în baza prevederi
lor regulamentare, Sfântul Sinod a aprobat acordarea treptei de arhi
mandrit celor patru protosingheli amintiţi.
Vineri, 9 decembrie 1994, la ora 9,00 Sfântul Sinod şi-a continuat
lucrările, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, cu
prezentarea de către P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, a referate
lor Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
asupra lucrărilor repartizate :
Temei nr. 7984/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu organizarea, în anul 1995, a seriei a 80-a a Cursurilor pas
torale şi de metodologie didactică.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţământu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă organizarea în anul 1995 a seriei a 80-a a Cursurilor
pastorale şi de metodologie didactică in 7 centre de învăţământ
teologic, cu un efectiv de 700 de preoţi şi diaconi.
Aprobă şi pentru seria a 80-a, aplicarea aceleiaşi modalităţi de
repartizare a cadrelor didactice de la Facultăţile de teologie din
Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj-Napoca, la care vor fi angrenate şi ca
drele didactice de la Facultăţile de teologie din Arad, Oradea şi
Craiova, Timişoara, Piteşti şi Constariţa, care vor fi programate
pentru prezentarea de prelegeri, seminarii şi examene finale.
Aprobă utilizarea aceloraşi teme din programa analitică din
anul 1995, grupate pe cele trei mari probleme, aşa cum a fost
aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 8700/13 ianuarie 1994.
Aprobă menţinerea în vigoare a metodologiei de examinare şi
corectare a lucrărilor, de calculare a mediei, de constituire a co
misiilor de examinare aşa cum s-a aprobat prin hotărârea Sfântu
lui Sinod nr. 7284/4 septembrie 1991.
Aprobă ca perioada de desfăşurare a seriei a 80-a a cursurilor
pastorale şi de metodologie didactică să fie 3— 19 iulie 1995, cil
predare de cursuri şi sâmbăta în cazul în care, admiterea în învă-
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ţâmăntul universitar va avea loc în luna iulie 1994, cursurile vor
fi reprogramate pentru luna septembrie 1995.
Aprobă ca Centrele eparhiale să ia măsuri necesare pentru ca
preoţii programaţi să se prezinte la cursuri, urmând ca cei care
nu vor da curs programării să suporte rigorile pi'evederilor regula
mentare (art. 43 din Regulamentul pentru numiri şi transferări).
Facultăţile de teologie sunt îndmmate să manifeste o mai mare
exigenţă în notarea examenelor de la cursuri, dar şi a participării
efective a preoţilor la orarul zilnic stabilit, inclusiv sâmbăta şi du
minica.
Aprobă de asemenea, desemnare a pe fiecai'e centru de cursuri
a unui ierarh i'esponsabil pentru fiecare serie, dintre ierarhii epar
hiilor programate la fiecare centru de cursuri.
Serviciul de învăţământ al Cancelariei Sfântului Sinod va ana
liza impi'eună cu cadrele de resort din ministerul învăţământului
posibilitatea evaluării cursurilor pastorale şi de metodologie di
dactică pentru obţinerea gradelor didactice pentru preoţii care pre
dau religia în şcolile de stat, sau predau la seminariile teologice
liceale.
" Temei nr. 8092/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu stabilirea subiectelor pentru conferinţele preoţeşti semes
triale din anul 1995.
în conformitate cu prevederile art. 48 lit. «k» din Regulamentul
organelor centrale din Patriarhia Română, art. 138 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în corelare cu
hotărârea Sfântului Sinod nr. 7050/1994 şi la propunerea Comisiei în
văţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Aprobă ca în conferinţele clerului ce se vor desfăşura în cursul
anului 1995 să se trateze următoarele teme :
1. Pentru luna iunie 1995 : «Autocefalie, Patriarhie şi slujire
sfântă, Aniversarea a 110 ani de autocefalie, 70 de ani de Patriar
hat în Biserica Ortodoxă Română şi 45 de ani de arhierie ai Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist».
2. Pentru luna noiembrie 1995 : «Patrimoniul sacru (religios)
— naţional, mărturie a credinţei şi culturii, poporului român».
Temei nr. 4952/1994 — Referatul informativ al Cancelariei Sfântu
lui Sinod privind amendamentele propuse de Patriarhia Română la pro
iectul Legii învăţământului, aflat în dezbaterea Senatului României.
Luând act de scrisoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
nr. 4952/9 nov. 1994, adresată preşedintelui Senatului României şi Co
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misiei pentru învăţământ şi ştiinţă a acestui for legislativ, prin care s-au
transmi9 amendamentele Patriarhiei Române la proiectul Legii învăţă
mântului, privind art. 4 al. 1, litera «c» art. 4, al. 2 ; art. 9, al. 1 şi 2 ;
art. 12 al 2 ; art. 39 litera «y» şi art. 140, lit. «j», cu spocială privire
asupra art. 9 al. 1, privind statutul Religiei, ca disciplină de studiu, în
privinţa căreia se menţine punctul de vedere anterior al Sfântului
Sinod.
In urma discuţiilor, care au avut loc şi la propunerea Comisiei în
văţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Se ia act de amendamentele formulate de Patriarhia Română,
urmând a fi susţinute la Senat în vederea aprobării de către acest
for legislativ.
Amendamentele să fie aduse la cunoştinţa ierarhilor pentru
promovarea şi susţinerea lor.
O comisie, formată din P.C. Pr. Prof. Dumitru Popescu, de
canul Facultăţii de teologie din Bucureşti, P.C. Pr. Constantin
Pârvu, vicar administrativ, iar din partea Sfântului Sinod Î.P.S.
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei sau P.S. Episcop Casian
al Dunării de Jos, va susţine la Senat propunerile formulate de Co
misa specială pentru învăţământ şi însuşite de Sfântul Sinod. '
Temei nr. 7881/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind stabilirea reţelei instituţiilor de învăţământ teologic ortodox şi a
cifrelor de şcolarizare pentru anul I de studiu, în anul de învăţământ
1995— 1996, Facultăţi de teologie, Seminarii teologice liceale, Şcoli de
cântăreţi bisericeşti şi Şcoli postliceale teologice-sanitare.
In urma discuţiilor, care au avut loc, a precizărilor carc s-au făcut
de către Comisia specială pentru învăţământul teologic şi la propunerea
Comisiei sinodale a învăţământului pentru pregătirea personalului bi
sericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă reţeaua învăţământului superior teologic care, în anul
de învăţământ 1995— 1996, se va organiza în 14 centre universi
tare pentru următoarele specializări: Teologie pastorală, Teologie
litere (Limba şi literatura română, limbi şi literaturi străine, limbi
clasice greacă şi latină), Teologie asistenţă socială, Teologie patri
moniu cultural şi Teologie arheologie creştină, precum şi cifrele
de şcolarizare aferente.
Aprobă reţeaua instituţiilor de învăţământ preuniversitar teo
logic pentru anul de învăţământ 1995— 1996 cuprinzând: Seminarii
teologice liceale, Şcoli postliceale teologico-sanitare, Şcoli de cân
tăreţi bisericeşti, precum şi cifrele de şcolarizare aferente:
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1. Şcoli de cântăreţi bisericeşti la Arad, Baia Mare, Craiova
şi Făgăraş.
2. Şcoli postliceale teologico-sanitare la Brăila şi Bacău.
3. Specializarea Teologie pastorală în cadrul Facultăţii de
teologie din Târgovişte.
4. Specializarea Teologie asistenţă socială in cadrul Facultăţi
lor de teologie din Craiova şi Timişoara.
5. Specializarea de Teologie-patrimoniu cultural în cadnd Fa
cultăţilor de teologie din Bucureşti şi Cluj-Napoca.
6. Grupa Teologie — limbi clasice în cadrul specializării Teologie-litere de la Facultatea de teologie din Bucureşti.
7. înfiinţarea unei clase de artă creştină eclesială în cadrul
Liceului de artă din Bacău.
Aprobă modificarea planului de învăţământ şi a probelor exa
menului de admitere la specializarea Teologie-patrimoniu cidtural
în forma propusă de Facultatea de teologie din Iaşi.
Aprobă ca Serviciul de studii şi învăţământ al Cancelariei
Sfântului Sinod să întocmească demersurile necesare la Ministerul
învăţământidui şi la Secretariatul de stat pentru culte, pentru
înfiinţarea,
organizarea şi înscrierea în reţeaua instituţiilor de
învăţământ
a unităţilor menţionate mai sus.

Temei nr. 8340/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind structura şi modalităţile susţinerii examenului de licenţă la spe
cializările Teologie-litere, Teologie-asistenţă socială şi, în perspectivă,
Teologie-patrimoniu cultural şi Teologie-arheologie creştină pentru ab
solvenţii acestor specializări din cadrul Facultăţilor de teologie ortodoxă.
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
studiind referatul, constată că propunerile formulate de Cancelaria Sfân
tului Sinod sunt în acord cu prevederile Ordinului Ministerului învăţă
mântului teologic, pe temeiul prevederilor 6216/1993, cuprinzând me
todologia cadru, referitoare la organizarea examenului de licenţă (ab
solvire) la învăţământul superior.
Având în vedere recomandările Comisiei speciale pentru
învăţă
mântul teologic,
pe temeiul prevederilor art. 10, lit. «n» din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 107
din Regulamentul învăţământului teologic şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Aprobă ca la specializările Teologie-litere, Teologie-asistenţă
socială şi, în perspectivă, la Teologie-patrimoniu cultural şi Teo
logie-arheologie creştină, structura examenului de licenţă să fie
alternativă, în funcţie de catedra la care se susţine proiectul (lu
crarea) de diplomă, în conformitate cu propunerile făcute.
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Aprobă ca, prin Consiliile pi’ofesorale ale Facultăţilor de teo
logie, să se stabileascăt până la 31 decembrie 1994, celelalte dis
cipline care vor fi integrate în structura examenului de licenţă,
cele de specialitate teologică fiind deja stabilite prin Hotărârea
Sfântului Sinod nr. 3786/1994.
Temei nr. 6771/1994 — Adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti
nr. 953/1994 cu propunerea de înfiinţare, începând cu anul de învăţă
mânt 1995— 1996, «a specializării Teologie — limbi clasice.
Comisia constatând că propunerea formulată are în vedere aco
perirea deficitului de cadre didactice de specialitate atât din învăţă
mântul preuniversitar teologic, cât şi din învăţământul liceal de stat,
precum şi formarea de specialişti pentru limbile greacă şi latină, foarte
necesari în sectorul de editură şi cercetare ştiinţifică din Patriarhia
Română.
La recomandarea Comisiei speciale pentru învăţământul teologic,
care a examinat această problemă în şedinţa de lucru din 7 decembrie
1994, şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea per
sonalului bisericesc, Sfântul Sinod a hotărât:
Aprobă înfiinţarea şi organizarea grupei Teologie-limbi cla
sice (greacă şi latină) în cadrul specializării Teologie-litere, la Fa■
, cultatea de teologie ortodoxă din Bucureşti, cu un număr de
30 de locuri, începând cu anul universitar 1995— 1996, unde vor
putea fi şcolarizaţi candidaţi din toată ţara.
Se va interveni la Ministerul învăţământului pentru înscrie
rea in reţea a unei grupe de Teologie — limbi clasice (greaca şi
latina) în cadrul specializării de Teologie-litere din cadrul Facul
tăţii de Teologie ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.
Se va avea în vedere înscrierea în planul de învăţământ a
acestei grupe de Teologie — limbi clasice (greaca şi latina) a dis
ciplinelor de studiu Limba greacă biblică şi patristică şi Limba
latină patristică, cursurile şi seminariile urmând să fie asigurate
de cadre didactice de specialitate filologică şi teologică cu pregătire
adecvată.
Facultatea de teologie dm Bucureşti este îndatorată să pre
zinte de urgenţă acordul Universităţii Bucureşti şi al Facidtăţii de
Filologie clasică în această problemă, propunând în acord cu aces
tea, probele examenului de admitere (etapa I şi a II-a) şi manua
lele după care se vor pregăti candidaţii.
Temei nr. 8263/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind discuţiile cu reprezentanţii Ministerului muncii şi protecţiei sociale
şi Secretariatului de stat pentru culte, în problema încadrării în
activitate a absolvenţilor specializării Teologie-asistenţă socială din
anul 1995.
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Din referatul prezentat se constată că, in urma discuţiilor şi pre
cizărilor aduse în întâlnirea cu reprezentanţii Ministerului muncii şi
protecţiei sociale şi Secretariatului de stat pentru culte s-au conturat
următoarele sugestii :
1. Patriarhia Română ,sa sesizeze Guvernul, care, la rândul său,
sâ emită o circulară către prefecturi pentru ca prefecţii cu consiliile
locale să activeze birourile de asistenţă socială din cadrul consiliilor
locale (primăriilor) pentru a pregăti posturi şi încadra absolvenţii Fa
cultăţilor de teologie — asistenţă socială în aceste posturi, deoarece
numai consiliile locale au posibilitatea remunerării lor.
2. Să se 1 intervină la Ministerul învăţământului pentru ca în Legea
învăţământului, aflată în dezbatere la Senat, să se prevadă un nou
amendament care să completeze art. 139 lit. «y» şi prin care să se
prevadă fundamentul legal pe baza căruia Patriarhia Română îşi pre
găteşte specialişti în domeniul asistenţei sociale, amendament care să
aibă următorul conţinut :
«Pentru activităţile de cult, pentru conservarea patrimoniului bi
sericesc cultural-naţional, pentru asistarea celor în nevoi şi alte do
menii de activitate specifice (cultelor) acestea, în colaborare cu Secre
tariatul de stat pentru culte şi Ministerul învăţământului, îşi organizează
instituţii de învăţământ preuniversitar».
în urma discuţiilor purtate şi ţinând seama de propunerile Comi
siei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul
Sinod hotărăşte :
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Se va interveni la Ministerul muncii şi pi'otecţiei sociale pen
tru a completa nomenclatorul de juneţii, cu funcţii de profil în
asistenţă socială, repartizate consiliilor locale (primăriilor), în care
să poată fi încadraţi absolvenţii Facultăţilor de asistenţă socială
(pură) şi ai Facidtăţilor de teologie-asistenţă socială.
Se va interveni şi la Ministerul învăţământului pentru ca în
cadrul instituţiilor de învăţământ (facultăţi teologice, licee, seminarii, şcoli de cântăreţif ca şi al instituţiilor de învăţământ preuniversităr şi universitar) sâ se creeze posturi pentru absolvenţii
facultăţilor în cauză.
Centrele eparhiale să se preocupe ca, în consultare cu organele
locale ale administraţiei de stat, să găsească soluţii pentru înca
drarea absolvenţilor specializării Teologie-asistenţă socială din ca
drul Facultăţilor de teologie în posturile existente la Consiliile
locale sau pentru crearea de posturi corespunzătoare în instituţiile
specializate.
Să se organizeze o întrunire comună cu reprezentanţii Minis
terului muncii, Ministeridui învăţământului, Secretariatidui de
stat pentru cidte, ai administraţiei locale de stat şi ai PatHarhiei
Române pentru discutarea problemei.
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Temei nr. 8397/1994 — Adresa Facultăţii de teologie din Iaşi
nr. 5633/1994, cu propunerea de validare a alegerii P. C. Pr. Conf.
Dr. Semen Petre în postul de decan, al acelei facultăţi.
Constatându-se că alegerea s-a făcut cu respectarea prevederilor
Ordinului Ministerului învăţământului nr. 30078/28 aprilie 1992, pri
vind alegerile pentru ocuparea posturilor de conducere a instituţiilor
de învăţământ superior.
Pe temeiul prevederilor art. 121 din Regulamentul învăţământului
teologic şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea
personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Validează alegerea P. C. Pr. Conf. Univ. Dr. Semen Petre în
postul de decan al Facultăţii de teologie ortodoxă a Universităţii
«Al. Ioan Cuza» din Iaşi.
Temei nr. 8430/1994 — Adresa Universităţii «Aurel Vlaicu» din
Arad nr. 2365/1994, cu propunerea de validare a alegerii P. C. Pr. Lec
tor Univ. Dr. Ioan Tulcan în postul de decan al Facultăţii de teologie
ortodoxă din Arad.
Constatându-se că alegerea s-a săvârşit cu respectarea prevederilor
Ordinului Ministerului învăţământului nr. 30078/28 aprilie 1992, pri
vind alegerile pentru ocuparea posturilor de conducere ale instituţiilor
de învăţământ superior şi că aceasta a fost confirmată de Senatul Uni
versităţii din Arad.
Având în vedere prevederile art. 121 din Regulamentul învăţămân
tului teologic, şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregă
tirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Validează alegerea P. C. Pr. Lector Univ. Dr. Ioan Tulcan în
postul de decan al Facultăţii de teologie ortodoxă a Universităţii
«Aurel Vlaicu» din Arad.
Temei nr. 7842/1994 — Referatul Serviciului de studii şi învăţă
mânt al Cancelariei Sfântului Sinod privind definitivarea în învăţământ
şi acordarea gradelor didactice (gr. II şi I), personalului care predă re
ligia în şcolile de stat şi personalului din învăţământul' preuniversitar
teologic.
In urma discuţiilor purtate pe marginea referatului prezentat şi la
propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bi
sericesc Sfântul Sinod hotărăşte :
Serviciul de învăţământ al Cancelariei Sfântului Sinod va con
tinua demersurile către Ministerul învăţământului pentru analiza
rea tabelelor înaintate cu personalul didactic propus pentru de
finitivare şi grade didactice.
Facultăţile de teologie din Bucureşti şi Sibiu, abilitate pentru
organizarea cursurilor de perfecţionare, în vederea acordării defi
nitivatului şi a gradelor didactice, vor fi atenţionate ca până la

PARTEA OFICIALA

381

15 ianuarie 1995 să înainteze Cancelariei Sfântului Sinod tematica
cursurilor de perfecţionare si o listă a subiectelor pentru lucrările
de grad didactic, aşa cum au fost îndatorate pnin adresa nr. 574770/
18 februarie 1994.
P.C. Pr. Inspector general bisericesc, Armând Munteanu, va
elabora precizările necesare privind modalitatea obţinerii definiti
vării şi gradelor didactice de învăţământ, pentru a fi publicate în
«Vestitorul Ortodoxiei», ca material documentar pentru candidaţi.
Temei nr. 7154/1994 — Referatul Serviciului de învăţământ al Can
celariei Sfântului Sinod privind proiectele diplomelor de absolvire a
instituţiilor de învăţământ preuniversitar teologic.
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc,
analizând referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind diplomele ce
se vor elibera la absolvirea Seminariilor teologice liceale şi a Şcolilor
de cântăreţi bisericeşti, îşi însuşeşte formularele de diplomă, care s-au
propus în acord cu Ministerul învăţământului şi, ca urmare a discuţiilor
care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de formularele de diplomă de atestare teologică şi al
diplomei de absolvire a Şcolii de cântăreţi bisericeşti stabilite prin
consens cu specialiştii din Ministerul învăţământului.
Să se execute o formă unitară de prezentare grafică a aicestor
diplome, prin grija Serviciului de învăţământ al Cancelariei Sfân
tului Sinod.
Tirajul de executare va fi în funcţie de cerinţa fiecărei eparhii
care are sub patronajul său aceste şcoli teologice.
Temei nr. 8371/1994 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu adresa Episcopiei Argeşului nr. 2504/1994 cu propunerea
de aprobare a ocrotitorilor spirituali ai instituţiilor de învăţământ teo
logic din cuprinsul acelei eparhii.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă titulaturile instituţiilor de învăţământ teologic propuse
de Episcopia Argeşului, după cum urmează :
1. Facultatea de teologie ortodoxă «Sf. Mc. Filofteea» din
cadrul Universităţii Piteşti;
2. Seminarul teologic liceal «Sf. Nifon Patriarhul» din Tuimu
Măgurele;
3. Seminarul teologic liceal «Justin
Patriarhul» din Piteşti;
4. Seminarul teologic liceal «Neagoe Vodă Basarab» din Curtea
de Argeş ;
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5. Şcoala de cântăreţi bisericeşti «Chirii Popescu» din Dom
neşti ;
6. Şcoala de cântăreţi bisericeşti *Gala Galaction» din Turnu
Măgurele» ;
Aprobă ca acolo unde instituţia de învăţământ are o altă titula
tură decât a unui sfânt, Centrul eparhial, în consultare cu Con
siliul profesoral, să stabilească Sfântul ocrotitor al şcolii.
Temei nr. 96/1994 — Organizarea Congresului facultăţilor de teo
logie ortodoxă.
Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei informează Sfân
tul Sinod că în cadrul Comisiei speciale pentru învăţământul teologic,
care şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 noiembrie 1994, decanii facul
tăţilor de teologie din Patriarhia Română au ridicat problema organi
zării Congresului facultăţilor de teologie ortodoxă, la Bucureşti în luna
septembrie 1994.
în discuţiile purtate s-a subliniat importanţa ţinerii acestui congres
în România în cursul anului 1995, an în care Biserica Ortodoxă Română
va aniversa 110 ani de Autocefalie şi 70 de ani de Patriarhat.
In urma discuţiilor purtate Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă organizarea Congresului facultăţilor de teologie orto
doxă de către Facultatea de teologie din Bucureşti, urmând ca
fiecare eparhie să contribuie la susţinerea cheltuielilor necesare
de desfăşurare a acestuia.
Facultatea de teologie din Bucureşti va prezenta un proiect
de cheltuieli şi un proiect de program al desfăşurării Congresului.
în continuare, P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, raportorul
Comisiei învăţământului prezintă referatele asupra următoarelor pro
bleme, care au figurat în ordinea de zi la Comisia pentru doctrină, viaţă
religioasă şi pentru mănăstiri, dar care, prin hotărâre sinodală au fost
date în studiere la Comisia învăţământului :
Temei nr. 7539/1994, 7673/1994 — Referatul informativ al Cance
lariei Sfântului Sinod în legătură cu iniţiativele legislative aflate la
Senat şi Camera Deputaţilor, privind locaşurile de cult revendicate de
Biserica catolică orientală de rit bizantin.
Referatul prezintă mai întâi o sinteză a evoluţiei relaţiilor dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica catolică de rit bizantin, după anul
1989 şi, în paralel, prezintă poziţia Bisericii Ortodoxe Române, deschisă
dialogului, precum şi punctul de vedere adoptat de aceasta în cadrul
dialogului dintre Ortodoxie şi Biserica Romano-Catolică prin care se
condamnă uniatismul ca metodă de unire a Bisericilor (întrunirile de la
Freissing, Aricia, Balamand) şi se recomandă dialogul ca metodă şi cale
do soluţionare a problemei locaşurilor de cult.
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Din examinarea referatului se constată că în prezent Biserica ca
tolică orientală de rit bizantin are trei acţiuni la forurile legislative şi
juridice ale ţării în revendicarea locaşurilor de cult, şi anuţne :
1. Iniţativa legislativă în Senat a preotului greco-catolic, senator,
Matei Boilă intitulată : «Legea pentru reglementarea situaţiei juridice
a locaşurilor de cult ale Bisericii române unite cu Roma (greco-catolică) ;
2. Iniţiativa legislativă a deputaţilor Ioan Avram Mureşan şi Teo
dor Dunca intitulată : «Legea privind restituirea bunurilor de natură
patrimonială ale Bisericii române unite cu Roma (greco-catolică, aflată
în discuţia Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele mi
norităţilor naţionale, a Camerei Deputaţilor ;
3. O a treia acţiune se află pe rol la Curtea Consituţională, unde
s-a cerut abrogarea art. 3 din Decretul nr. 126/1990, ca fiind neconsti
tuţională.
în urma discuţiilor purtate în legătură cu cele prezentate în refera
tul Cancelariei Sfântului Sinod şi la propunerea Comisiei învăţământu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
la act de stadiul actual privind iniţiativele legislative şi acţiu
nile juridice ale Bisericii catolice orientale de rit bizantin între
prinse la Senat, Camera Deputaţilor şi Curtea Constituţională pre
cum şi urmările acestor demersuri;
Membrii Sfântului Sinod sunt rugaţi a lua act că urmează ca,
la solicitarea Biroului SeTiatidui României, să-şi exprime punctul
de vedere privind oportunitatea iniţiativei juridice propuse de se
natorul Matei Boilă.
în acest scop, fiecare ierai'h este rugat să trimită şi Cance
lariei Sfântului Sinod, spre informare, răspunsul personal pe care
intenţionează să-l trimită Senatului în problema oportunităţii pt'omovării iniţiativei legislative a senatorului Matei B o ilă;
Membrii Sfântului Sinod sunt rugaţi să rămână deschişi dia
logului în cazurile în care comisiile de dialog locale, vor fi solici
tate pentru tratativele dintre părţi privind locaşurile de cult.
Temei nr. 7582/1994 — Referatul Sectorului pentru Relaţii externe
bisericeşti cu concluziile dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă şi
Bisericile ortodoxe orientale sub aspect dogmatic, canonic, şi cultic şi
al vieţii religioase.
Din cuprinsul referatului se constaă că până în anul 1985, când a
avut loc prima întâlnire oficială a Comisiei mixte de dialog teologic
între Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale s-au desfăşurat
patru conferinţe teologice neoficiale (Aarchus 1964, Bristol — 1967, Ge
neva — 1970 şi Addis-Abeba — 1971), la care au participat teologi de
marcă din cadrul celor două familii de Biserici.
Au urmat, după aceea, întrunirile Comisiei mixte de dialog, astfel :
Prima întrunire la Chambesy — Geneva 10— 15 decembrie 1985 ; a
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doua întrunire la mănăstirea Anba Bishop, în Egipt, la 20— 24 iunie
1986 ; a treia întrunire la Chambesy, Geneva, între 23—28 octombrie
1990 şi a patra întrunire tot la Chambesy, Geneva, între 1— 6 noiem
brie 1993.
în urma discuţiilor purtate pe? marginea referatului prezentat şi la
propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bi
sericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se va îndepărta din ediţiile viitoare ale cărţilor dc cult, publi
cate de Patriarhia Română, rănduiala slujbei de trecere la Bi
serica Ortodoxă a membrilor Bisericilor Ortodoxe Orientale.
Se vor studia de către profesorii catedrelor de Istoria Bisericii
universale şi Patrologie ale Facultăţilor de teologic, rezultatele
dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe
Orientale, iii vedera revizuirii în manuale a capitolelor ce privesc
această familie de Biserici Ortodoxe.
Comisiile Bisericii Ortodoxe Române pentru relaţiile cu Bi
sericile eterodoxe, precum şi pentru relaţiile cu religiile necreş
tine, vor studia eventualele reformulări în rănduiala slujbei de
trecere la Ortodoxie a membrilor Bisericilor eterodoxe sau apar
ţinând religiilor ne creştine.
Concluziile dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bi
sericile Ortodoxe Orientale sub aspect dogmatic, canonic, cultic
şi al vieţii religioase vor fi prezentate la conferinţele preoţeşti pe
anul 1995, pe baza unui document întocmit de Sectorul relaţiilor
externe bisericeşti.
Temei nr. 6703/1994 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 4425/1994,
privind hotărârea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei în legătură cu secta «Turma Sfântului Ilie».
în cuprinsul referatului Comisiei învăţământului pentru pregătirea
personalului bisericesc, se arată că Sinodul mitropolitan al Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, întrunit în şedinţă extraordinară la Iaşi, la
cererea Episcopiei Romanului şi Huşilor, în data de 5 septembrie 1994,
a studiat, pe baza mai multor declaraţii, manifestările unui fenomen
religios eretic de tip inochentist şi puritan denumit «Turma Sfântului
Ilie», apărut în sudul Moldovei şi că, acest fenomen a contaminat pe
unii preoţi, monahi, studenţi şi credincioşi, majoritatea din Eparhia
Romanului şi Huşilor, dar se extinde şi în alte părţi, principalele loca
lităţi unde se manifestă fiind : Vaslu'i, Bârlad, Galaţi, Tulcea, Brăila,
Buzău, Bucureşti, Sibiu şi Iaşi.
în urma amplelor discuţii, care s-au purtat, a punctelor de vedere
exprimate şi a concluziilor desprinse, Sfântul Sinod hotărăşte :
Luând act de hotărârea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei,
Moldovei şi Bucovinei care, întrunit la Iaşi în şedinţa sa din
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5 septembrie 1994,' a condamnat învăţăturile eretice şi practicile
greşite ale unui nou fenomen sectar numit «Turma Sfântului llie».
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române aprobă hotărârea
Sinodului de la Iaşi;
în acelaşi timp, îngrijorat de înmulţirea sectelor a învăţătu
rilor şi practicilor religioase greşite, Sfântul Sinod face apel către
toţi slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române să-şi spo
rească grija şi eforturile în păstrarea şi apărarea dreptei credinţe,
a vieţii liturgice şi a vieţii morale ortodoxe.
Temei nr. 7554/1994 — Referat informativ al Cancelariei Sfântului
Sinod în legătură cu adresa Ministerului
tineretului şi sportului
nr. 1798/1994, câtre Secretariatul de stat pentru culte?, privind colabo
rarea pentru o programă de educaţie cu caracter moral-religios a tine
retului.
Având în vedere prioritatea acestei acţiuni, cu implicaţii benefice
pentru tineretul român, Secretariatul de stat pentru culte a cerut spri
jinul Cancelariei Sfântului Sinod care, în înţelegere cu unele instituţii
de învăţământ teologic ortodox au întocmit un proiect de acţiuni centrat
pe sfintele sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou (1995) şi Bobo
tezei, urmând a se face şi alte propuneri care vor fi trimise la Secreta
riatul de stat pentru culte şi la Ministerul tineretului şi sportului.
în urma examinării referatului în cauză şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc Sfântul Sinod
hotărăşte :
Ia act de adresa Ministendui tineretului şi sportului către
Secretariatul de stat pentru culte — cu obiectivele şi tipurile de
activităţi, preconizate a fi incluse în cadnd unui program de edu
caţie moral-religioasă pentru tineret;
Se acceptă în prima fază demersurile făcute pentru realizarea
activităţilor legate de sfintele sărbători ale Naşterii Domnului,
Anul Nou (1995) şi Bobotezei, propuse de către unele instituţii de
învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Rom âne;
Protocolul ce se va încheia între Secretariatul de stat pentru
culte şi Ministerul tineretului şi sportului va fi adus la cunoştinţa
Patriarhiei Române.
In continuarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe P.S. Episcop Nifon, al Sloboziei şi Călăraşilor, să prezinte
referatele Comisiei afacerilor externe bisericeşti asupra problemelor
încredinţate spre studiere şi referire.
Temei nr. 7830/1994 — Vizita în Ungaria a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, la invitaţia Vicariatului ortodox român din Gyula.
In cadrul discuţiilor din plenul Sfântului Sinod, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a punctat, principalele momente ale vizitei în
B.O.R. — 25
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Ungaria şi a subliniat necesitatea creării unui centru ortodox românesc
la Gyula, urmând ca în viitorul apropiat să se concretizeze şi ideea
înfiinţării unei episcopii pentru ortodocşii români din Ungaria şi, even
tual, pentru cei din Serbia.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sincd hotărăşte : ţ
Ia act de vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în
Ungaria şi adresează mulţumiri pentru grija permanentă arătată
faţă de comunităţile ortodoxe române din această ţară;
la act cu bucurie despre posibilitatea creării unei episcopii
pentru românii ortodocşi din Ungaria şi, eventual, şi pentru cei
din Serbia;
Se va adresa un cuvânt de mulţumire conducerii Vicariatului
din Gyula pentru buna primire şi organizare a acestei vizite.
Temei nr. 3063/1994 — Participarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist la festivităţile de aniversare a 150 de ani de la înfiin
ţarea Facultăţii de teologie din Halki, 29 august — 1 septembrie 1994.
In perioada 29 august — 1 septembrie 1994, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, însoţit de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
şi Pr. Lect. Constantin Coman de la Facultatea de teologie din Bucureşti,
au participat la festivităţile de aniversare a 150 de ani de la înfiinţarea
Facultăţii din Halki, festivităţi care s-au derulat în insula Halki şi la
sediul Patriarhiei din Constantinopol.
Dincolo de semnificaţia particulară a momentului, întâlnirea repre
zentanţilor Bisericilor Ortodoxe a oferit ocazia abordării problemelor
majore cu care se confruntă lumea creştină, în general, şi Bisericile
Ortodoxe, în special, iar pe de altă parte, întâlnirea s-a constituit într-o
mărturie a unităţii şi a comuniunii ortodocşilor de pretutindeni, precum
şi a caracterului sobornicesc de conlucrare frăţească a Bisericilor Orto
doxe locale.
Un alt capitol important al vizitei l-au 'constituit contactele reali
zate de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu personalităţile bise
riceşti prezente la festivităţi : cu P.F. Anastasie al Albaniei, cu I.P.S.
Arhiepiscop Stylianos al Australiei, preşedintele ortodox în Comisia
mixtă de dialog cu Biserica Romano-Catoliică, cu I.P.S. Mitropolit Ieremia al Franţei, I.P.S. Mitropolit Augustin al Germaniei, I.P.S. Mitro
polit Chrysostom de Peristerion, reprezentantul Bisericii Greciei şi cu cei
doi secretari generali ai organizaţiilor creştine internaţionale.
In urma discuţiilor purtate şi"5la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Kfii^O j In ac* &e participarea- Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist la festivităţile de aniversare a 150 de ani de la înfiinţa- rea Facultăţii de teologie din Halki, 29 august — 1 septembrie 1994.
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Temei nr. 5921/1994 — Invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Diodor I al Ierusali
mului, de a face o vizită frăţească acelei Patriarhii.
în scrisoarea Prea Fericitului Diodor, Patriarhul Ierusalimului, se
apreciază oportunitatea vizitei, atât pe fondul bunelor relaţii frăţeşti,
care există de foarte multă vreme intre cele două Biserici Ortodoxe cât
şi, datorită climatului mult mai stabil existent în Ţara Sfântă, după
progresul realizat în direcţia instaurării păcii, în urma acordurilor de
pace recent încheiate.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Diodor I al Ieru
salimului de a vizita Patriarhia Ierusalimului, ui'tnând a se conveni
asupra datei şi aspectelor organizatorice privitoare la această vizită.
Temei nr. 3446/1994 — Vizita în România a Prea Fericitului Părinte
Partenie III-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi
(21— 27 septembrie 1994).
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de vizita în România a Prea Fericitului Partenie al
III-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi. Se apre
ciază vizita ca marcând un moment deosebit de important în relaţiile
dintre cele' două Patriarhii ortodoxe. Totodată, avându-se în. vedere
că în aceeaşi perioadă s-a aflat in ţara noastră şi Patriarhul Şenuda
al III-lea al Bisericii Ortodoxe Copte, vizita Prea Fericitului Patri
arh Partenie poate fi apreciată şi ca o concretizare şi o exprimare a
consensului dogmatic realizat în cadrul dialogului teologic dintre
Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale, în drumul lor
către realizarea comuniunii depline, actualizat de întâlnirea la Bucu
reşti a celor trei Intâistătători de Biserici Ortodoxe ;
Ia act de Apelul pentru pace, dragoste şi bună înţelegere între
toţi oamenii, semnat de cei trei întâistătători ortodocşi ;
Exprimă mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
şi celorlalţi ierarhi care au contribuit la buna organizare a vizitei.
Temei nr. 3447/1994 — Vizita în România a Sanctităţii Sale Şenuda
al III-lea, Papă şi Patriarh al Bisericii Ortadoxe Copte (13— 18 septembrie
1994).
Vizita pe care Sanctitatea Sa Şenuda al III-lea, însoţit de P.S. Serapion, episcop pentru Serviciile generale şi sociale în cadrul Bisericii
Copte, a făcut-o Patriarhie Române la invitaţia Prea Fericitului Părinte
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Patriarh Teoctist, în perioada 13— 18 septembrie 1994, se înscrie pe linia
bunelor relaţii existente între cele două Biserici Ortodoxe.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de vizita în România, în perioada 13— 18 septembrie 1994,
a Sanctităţii Sale Senuda al III-lea, Papă şi Patriarh al Bisericii Or
todoxe Copte; Se apreciază vizita ca repi'ezentând un moment sem
nificativ atât în ceea ce priveşte relaţiile tradiţionale dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Coptă, cât şi în contextul
rezultatelor dialogului teologic dintre cele două familii de Biserici
Ortodoxe, în drumul lor spre realizarea comuniunii depline;
Exprimă mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
şi celorlalţi ierarhi pentru contribuţia adusă la buna desfăşurare a
vizitei înalţilor oaspeţi ai Bisericii Ortodoxe Copte.
Temei nr. 161/1994 — Trecerea la cele veşnice a Sanctităţii Sale
Vasken, I, patriarh suprem şi catolicos al tuturor armenilor.
în zilele de 26— 29 august 1994, au avut loc la Erevan, Armenia,
ceremoniile religioase consacrate trecerii la cele veşnice a Sanctităţii
Sale Vasken I, patriarh suprem şi catolicos al tuturor armenilor, la care
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost reprezentat de cătrc P.S.
Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, şi care a prezentat mesajul de
condoleanţe din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, ca un
omagiu adus unui mare prieten al Bisericii Ortodoxe Române şi al popo
rului român.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act, cu durere, de trecerea la cele veşnice a Sanctităţii Sale
Vasken I, patriarh suprem şi catolicos al tuturor armenilor.
Temei nr. 3692/1994 — Vizita în România a I.P.S. Arhiepiscop
Antonio Mattiazzo de Padova (27 septembrie — 1 octombrie 1994).
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Teoctist, în perioada 27 sep
tembrie — 1 octombrie 1994, Excelenţa Sa, Mons. Antonio Mattiazzo,
arhiepscop de Padova şi însoţitorii săi au făcut o vizită Bisericii Orto
doxe Române.
Pe perioada celor cinci zile petrecute pe pământul românesc, Exce
lenţa Sa a avut ocazia să cunoască bogăţia spirituală a Bisericii şi popo
rului nostru, să se întâlnească cu diferiţi ierarhi, profesori de teologie,
preoţi, credincioşi, călugări şi călugăriţe, vizitând mănăstiri, facultăţi şi
seminarii teologice, instituţii de cultură şi artă bisericească, lăcaşuri de
cult şi instituţii pentru asistenţă socială din cuprinsul Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Episcopia Buzăului şi a Episcopiei Dunării de Jos.
Pe parcursul vizitei, Excelenţa Sa a avut mai multe întâlniri cu
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, iar sâmbătă, 1 octombrie s-a
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săvârşit o slujbă ecumenică la paraclisul reşedinţei patriarhale în cadrul
căreia Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Arhiepiscopul Antonie
de Padova au rostit câte un cuvânt în care au fost reliefate, încă o dată,
bunele legături bisericeşti existente între Biserica noasră şi Episcopia
de Padova, cadru oare oferă premisele unei colaborări mai intense.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
,
Ia act de vizita efectuată în România de către Excelenţa Sa
Antonio Mattiazzo, arhiepiscop de Padova în perioada 27 septembrie
— 1 octombrie 1994.
Temei nr. 8351/1994 — Referat privind organizarea şi desfăşurarea,
in perioada 18— 25 ianuarie 1995 a «Săptămânii de rugăciune i pentru
unitatea creştină».
încă din 1969, la iniţiativa Secretariatului pentru «Credinţă şi con
stituţie al Consiliului Ecumenic al Bisericilor a fost făcută propunerea
ca şi Biserica Ortodoxă să ia parte la Săptămâna de rugăciune pentru
unitatea creştină, care să se desfăşoare în perioada 18— 25 ianuarie a
fiecărui an. în acest sens, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în şedinţa sa din 13 decembrie 1969 a hotărât ca şi Biserica noastră să
adere la această iniţiativă ecumenică, decizie actualizată în şedinţa din ,
24— 25 septembrie 1992.
Ca urmare, în anii 1993 şi 1994, Biserica Ortodoxă Română a par
ticipat la Săptămâna de rugăciune, împreună cu alte Biserici din România.
In anul 1995, se preconizează organizarea Săptămânii de rugăciune
pentru unitatea creştină, având ca temă «Comuniunea în Dumnezeu
viaţă împreună», temă caro a fost stabilită pe ba2a textului Sf. Evan
ghelii de la Ioan, cap. 15, 1— 17.
«
Sărbătorirea Săptămânii de rugăciune, pentru unitatea creştină, la
care participă mai multe Biserici din România, implicate în mişcarea
ecumenică, se doreşte a fi un prilej de manifestare a dorinţei majorităţii
creştinilor din România, pe de o parte, de a se ruga pentru «bunăstarea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor», iar pe de altă
parte, de a conlucra pentru întâmpinarea dezideratului de realizare a
unităţii văzute a Bisericii lui Hristos.
■
n
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Biserica Ortodoxă Română îşi reafirmă dispoziţia de a parti
cipa, în perioada 18— 25 ianuarie 1995, la Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creştină, îndrumând clerul să-şi aducă contribuţia
la organizarea de rugăciuni comune ecumenice, acolo unde este cazul.
Temei nr. 2539/1994 — întrunirea Comitetului executiv al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Bucureşti, 13 — 19 septembrie 1994).
rLa invitaţia pe oare Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adre
sat-o, în numele Bisericii Ortodoxe Române, secretarului general al Consib .o .r
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lin lui Ecumenic al Bisericilor, Rev. Dr. Konrad
Raiser, în perioada
13— 19 septembrie 1994, s-au desfăşurat, la Facultatea de teologie orto
doxă din Bucureşti, lucrările sesiunii anuale a Comitetului executiv al
Consiliului Ecumenic ai Bisericilor, la care au participat numeroase
personalităţi printre care Prea Fericitul Părinte Partenie al III-lea, papă
şi patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, Sanctitatea Sa Şenuda al
III-lea, papă şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Copte, I.P.S. Arhiepiscop
Aram Keshishian al Bisericii Armene din Cilicia, Liban, Rev. Konrad
Raiser, secretarul general ai C.E.B. şi alţii.
La deschiderea lucrărilor întrunirii, care au fost precedate de o slujbă
ecumenică, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit un cuvânt de
bunvenit adresat participanţilor.
Pe ordinea de zi a lucrărilor şedinţei Comitetului executiv au figurat
mai multe probleme ce privesc activitatea curentă a Consiliului Ecume
nic al Bisericilor, precum :
Situaţia fondului special pentru combaterea rasismului;
Alocarea de locuri fiecărei Biserici membre, pentru cea de a
VUI-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, care
va avea loc în 1998 la Harare, în Zimbabwe, alocare făcută pe anumite criterii, cum ar fi numărul de credincioşi;
— încurajarea Bisericilor de a participa activ la discuţiile iniţiate
de Convenţia ONU cu privire la schimbarea climatului, ratificat până
acum de 88 de ţâri, date fiind implicaţiile morale care decurg din
dezechilibrul ecologic general de disproporţia dintre regiunile bogate şi
cele sărace ale lu m ii;
— Aniversarea ecumenică a anului 2000, în care, pe de o parte, se
impune evaluarea ultim ului mileniu creştin, marcat de diviziuni, conflicte
inter-creştine ori colonialism creştin, iar pe de altă parte, să se reliefeze
speranţa adusă Bisericilor creştine de noua schimbare calitativă generată,
în relaţiile dintre Biserici, de efortul ecumenic comun din ultimul secol
de apropiere intre credincioşi aparţinând diferitelor Biserici şi confesiuni
creştine ;
— Tematica abordată de Conferinţa asupra populaţiei şi dezvoltării
de la Cairo, din luna septembrie a acestui an, privind dinamica populaţiei
mondiale, Comitetul executiv al C.E.B. însărcinând un grup de experţi să
analizeze implicaţiile etice şi sociale ale acestei dinamici a dezvoltării
populaţiei lumii, să prezinte, la viitoarea şedinţă a Comitetului Central
al C.E.B., puncte de vedere, Bisericile urmând a reacţiona asupra aces
tora, în vederea stabilirii unui program de lungă durată ;
— Discuţiile Comitetului executiv s-au referit şi la impactul pe care
îl are pentru Biserici continuarea conflictelor din Bosnia — Herţegovina,
Rwanda şi Burundi, exprimându-se, în acelaşi timp, satisfacţia pentru
eforturile ce s-au făcut în Irlanda de Nord, Africa de Sud, şi în Orientul
Mijlociu în direcţia restabilirii păcii şi a realizării dreptăţii sociale, reco
mandând continuarea sprijinului moral acordat de comunitatea ecume
nică pentru Bisericile şi popoarele din Cuba şi H a iti;
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—
Alte probleme curente, printre oare şi o primă evaluare a răspun
sului pe oare unele Biserici l-au dat referitor la Studiul privind perspec
tivele de viitor ale mişcării ecumenice, în general, şi ale Consiliului Ecu
menic al Bisericilor, în special.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de lucrările Comitetului executiv al Consiliului Ecumenic
al Bisericilor, care au avut loc la Bucureşti în perioada 13— 19 sep
tembrie 1994.
Temei nr. 3061/1994 — Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei la întrunirea Grupului pregătitor al celei de a H-a
Reuniuni ecumenice europene a Bisericilor (Geneva, 29 septembrie —
2 octombrie 1994).
în cadrul relaţiilor pe care Biserica Ortodoxă Română le are ou Con
ferinţa Bisericilor Europene, este semnificativă participarea I.P.S. Mitro
polit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, în perioada 29 septembrie — 2
octombrie 1994, la Geneva, la înetrunirea grupului pregătitor pentru a
Il-a Reuniune ecumenică europeană a Bisericilor.
Compus din 13 teologi, reprezentanţi ai Conferinţei Bisericilor Euro
pene şi ai Consiliului Conferinţelor Episcopilor Catolici Europeni (CCEE),
între care I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Grupul pre
gătitor al celei de a II-a Reuniuni Ecumenice a Bisericilor din Europa are
ca obiectiv principal elaborarea unor propuneri concrete şi detaliate pri
vind organizarea viitoarei Reuniuni ecumenice europene a Bisericilor, care
va avea loc în luna mai 1997, având ca temă : «împăcara — dar al lui
Dumnezu şi izvor de viaţă nouă».
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei la întrunirea Grupului pregătitor al celei de-a 11-a Reu
niuni ecumenice europene a Bisericilor, care a avut loc la Geneva,
în perioada 29 septembrie — 2 octombrie 1994.
Temei nr. 2923/1994 — Participarea I.P.S. Mitropolit Serafim al Mi
tropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală şi a P.S.
Episcop Casian al Dunării de Jos la cea de a VUI-a întrunire internaţio
nală «Oameni şi religii», Assisi, 11— 13 septembrie 1994.
Delegaţia prezentă la întrunirea «Oameni şi religii» a fost primită
în audienţă de Papa Ioan Paul II, cu care prilej s-a exprimat speranţa că
dialogul şi iubirea creştină sunt singurele metode de depăşire a unor
situaţii existente în relaţiile dintre ortodocşi şi greco-catolici în România.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
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Ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei
ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală şi a P.S. Epis
cop Casian al Dunării de Jos la cea de a VlII-a întrunire interna
ţională «Oameni şi religii», Assisi 11— 13 septembrie 1994.
Temei nr. 3695/1994 — Participarea P.S. Episcop Teofan Sinaitul,
vicar patriarhal, la Adunarea generală a Asociaţiei «Credinţă şi lumină»,
Varşovia, 19— 29 iulie 1994.
Creată în sânul Bisericii Romano-Catolice, asociaţia amintită s-a des
chis cu timpul spre o colaborare ecumenică, aşa încât actualmente există
filiale, cu participarea protestantă şi ortodoxă, în peste 70 de ţări, în scopul
acordării de sprijin moral şi material persoanelor cu nevoi speciale, per
soane cu handicap.
Reprezentantul Bisericii noastre, P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar
patriarhal a fost invitat cu scopul de a face o prezentare despre «Viaţa şi
spiritualitatea Bisericii Ortodoxei.
Tot cu această ocazie, P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal,
a avut o întrevedere cu Prea Fericitul Vasile, Mitropolitul Varşoviei şi al
întregii Polonii, înmânându-i un mesaj din partea Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Toctist.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
extern bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte : . •
Ia act de participarea P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patri
arhal, la Adunarea generală a asociaţiei «Credinţă şi lumină» Var
şovia, 19^29 iulie 1994.
Temei nr. 7314/1994 — Participarea P.S. Episcop Timotei al Aradu
lui la cea de-a Vl-a Adunare generală a conferinţei mondiale pentru reli
gie şi pace, Riva del Garda, 4— 9 noiembrie 1994.
:
în perioada 3— 10 noiembrie 1994, la Riva del Garda, Italia, a avut
loc cea de a Vl-a Adunare generală a Conferinţei mondiale a religiilor
pentru pace, la care au participat cca. 1000 de delegaţi din aproximativ
60 de ţâri, reprezentanţi ai Bisericilor creştine şi ai marilor religii ale
lumii/ Tema adunării a fost : «Salvând lumea — religiilor pentru pace».
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de participarea P.S. Episcop Timotei al Aradului la cea
de a VI-a Adunare generală a Conferinţei mondiale pentru religie
şi pace, Riva del Garda, 4— 9 noiembrie 1994. «
Temei nr. 3691/1994 — Participări ale altor delegaţi ai Bisericii Orto
doxe Române la diferite întruniri ecumenice internaţionale.
Referatul asupra participării delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române la
diferite întruniri internaţionale, congrese, conferinţe, simpozioane şi gru
puri de lucru reliefează implicarea Bisericii noastre în viaţa ecumenică
internaţională.
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In acest sens, sunt de consemnat mai multe participări :
a) întrunirea Grupului de redactare a documentului «Mărturisind
o singură credinţă», grup din cadrul comisiei «Credinţă şi constituţie a
C.E.B., la care a participat P.C. Pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal, Ve
neţia 18— 24 iulie 1994 şi Bucureşti 29 septembrie — 5 octombrie 1994 ;
b) Cel de al II-lea Seminar de pregătire în lucrarea cu refugiaţii, des
făşurat in Elveţia (21 august — 15 septembrie 1994), din iniţiativa Con
siliului Ecumenic al Bisericilor la care, din partea Bisericii noastre a par
ticipat P.C. Pr. Comănescu Marin ;
c) Cel de al VlII-lea «Seminar internaţional pentru grija şi sfătuirea
pastorală», cu tema «Grija şi sfătuirea pastorală ca răspuns la schim
bările de valori în societate şi cultură», organizat din iniţiativa Academiei
evanghelice din Mulheim, Ruhr, Germania şi a «Diaconiei ecumenice din
Republica Cehă», Praga, 18—23 septembrie 1994, la care, din partea Bi
sericii noastre a participat, prezentând două rapoarte, P.C. Diac. Prof. Dr.
Teodor Savru de la Facultatea de teologie din Oradea ;
d) Lucrările celui de al XlII-lea Congres internaţional de teologie
patristică organizat de catedra de Patrologie a Faoultăţii de teologie a
Universităţii de Stat din Atena în perioada 27— 29 septembrie 1994 cu
tema : «Grigorie de Nyssa, teolog, filosof, rector, teoretician al vieţii de
trezvie, sfânt, — 1600 de ani de la mutarea la Domnul» ;
Din partea Bisericii noastre au fost prezenţi la lucrări şi au susţinut
referate P.C. arhid. lect. Dorin Oanoea, prof. Ion Pătrulescu, P.C. pr. dr.
Ion Chivu şi Dl. asist. Ciprian Streza.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sind hotărăşte :
Ia act de participările reprezentanţilor
Române la respectivele întruniri.

Bisericii

Ortodoxe

Temi nr. 7613/1994 — Scrisoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, patri
arhul ecumenic al Constantinopolului* adresată Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, privitor la unele aspecte ale participării pan-ortodoxe
la dialogurile teologice internaţionale.
în scrisoare este reliefată importanţa deosebită a dialogurilor teolo
gice pe care Biserica Ortodoxă le are cu alte Biserici creştine, fie la nivel
panortodox multilateral, fie la nivel bilateral.
în scrisoare SS Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului ex
primă nemulţumirea cauzată de modul în oare unele dintre Bisericile Or
todoxe Autocefale abordează problema acestor dialoguri teologice oficiale
bilaterale.
în finalul scrisorii, Biserica Ortodoxă Română este rugată să facă o
evaluare adecvată a implicării Bisericii Ortodoxe, în general, dar şi a Bise
ricii Ortodoxe Române, în special, în dialoguri teologice internaţionale.
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de scrisoarea Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bar
tolomeu /, trimisă Patriarhiei Române.
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Să se trimită o scrisoare SS Bartolomeu I, patriarhul ecumenic
al Constantinopolului, arătându-se faptul că Biserica Ortodoxă Ro
mână, conform obligaţiilor pe care le-a asumat, a participat întot
deauna la întrunirile comisiilor de dialog teologic internaţional şi îşi
reconfirmă disponibilitatea de a continua această participare.
Temei nr 7960/1994 — Scrisoarea Prea Fericitului Părinte Diodor I,
patriarhul Ierusalimului, referitoare la hotărârea Sfântului Sdnod al Pa
triarhiei Ierusalimului, privind solicitarea Patriarihei Române de primire
a moaştelor Sfântului loan oel Nou de la Neamţ. Prea Fericitul Patriarh
Diodor I al Ierusalimului, face cunoscută hotărârea Sfântului Sinod al
Patriarhiei Ierusalimului potrivit căreia Sfântul loan «trebuie să se odih
nească în pace în acelaşi loc în care şi-a petrecut de bună voie binecuvân
tata viaţa pământească», adică în Ţara Sfântă.
In urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
la act de scrisoarea P.F.Patrirah Diodor 1 al Ierusalimului, pri
vind solicitarea Bisericii noastre, dar îşi exprimă nădejdea că, in
cele din urmă, moaştele Sfântului loan cel Noii de la Neamţ vor
fi aduse în România.
Epuizându-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist mulţumeşte membrilor Sfântului Sinod
pentru participarea la şedinţă şi pentru contribuţia adusă la soluţionarea
problemelor dezbătute, adresându-le rugămintea de a urmări îndeaproape
aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate.
în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară închisă
sesiunea sinodală pe anul 1994, în conformitate ou prevederile ant. 13 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Şedinţa se încheie ou rostirea rugăciunii.
Procesul verbal este semnat de :

Preşedintele Sfântului Sinod,
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
Secretarul Sfântului Sinod,
f EPISCOP

TEOFAN

SINAITUL

V IC A R PA TRIA RHA L

♦r e c e

nzi

i*

Diac. P. I. David, CĂLĂUZA CREŞTINĂ pentru cunoaşterea şi apărarea
dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant, Arad, 1987 (1990),
pag. 488.
Cu excepţia câtorva m eritorii Sectologii din diferiţi ani, această specialitate teo
logică a fos slujită ideologic la noi, între cele două războaie m ondiale, de Cursul de

Îndrumări mJsionare al Dr.

Vasile

Gh. Ispir (Bucureşti, 1930, 552

p.). Debutând cu

personalitatea m isionarului ţi cu organizarea activităţii sale, lucrarea am intită expunea
aspecte din istoria m isiunilor creştine şi a câtorva dintre m arii reprezentanţi ai ei In
lumea contemporană. A preciind după cuprinsul acesta, nu este greu să intuim atât
bogăţia Cursului citat cât şi scăderile lui inerente. După
erau constituite

îndeosebi din realităţi ale Bisericii

opinia

noastră, acestea

Anglicane, privite de obicei în

lum ina condiţiilor politico-economice, când nu erau capitole de istorie apuseană de
m ult îm plinite şi depăşite acolo.
Po de altă parte, Sectologia Pr. Prof. Petru Doheleanu (Arad,

19-18), în ciuda

numeroaselor ei merite, prezenta neajunsurile unui curs doar cu o anum ită finalitate
didactică. De aceea el analiza îndeosebi punctele de doctrină ortodoxă contestate de
către sectanţi.
Era o

situaţie — trebuie s-o

recunoaştem

direct — unilaterală,

fragmentară

şi lacunară.
De aceea se simţea în disciplina mislologiei româneşti nevoia unei autohtoni
zări, a aducerii la zi a preocupărilor ei. N u mai vorbim de necesitatea îm bogăţirii
conţinutului

specialităţii cu toate

aspectele fenomenelor

sectare stu d ia te : istoric,

biblic, teologic. D upă cum vom m ai avea prilejul să m ai afirmăm, o astfel de grea
şi îndelungată sarcină ştiinţifică şi teologică şi-a asumat-o, la noi, P. C. Diac. Dr.
Petru I. David, profesoT la Facultatea de teologie din Bucureşti. Lucrarea m asivă pe
care o avem sub priviri are începuturile modeste ale unui curs univesitar. Ulterior
ea a fost treptat completată şi îm bu nătăţită până şi-a dobândit m asivitatea de astăzi.
In strădaniile sale, autorul a trebuit să lupte nu num ai cu perpetuarea rutinară a
unor şabloane parţiale moştenite, ci şi cu omisiunile

programei analitice din acea

epocă.
Ceea ce Cucernicia Sa a realizat de-a lungul n a i m ultor ani academici prezintă
structura precisă şi completă a unui sistem personal, dar nu subiectiv. Doar manifes-
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potrivit intr-un capitol de

apologetică.
Dintre cele trei

părţi ale Călăuzei creştine, cea dintâi prezintă un

caracter

istoric predominant. Ea este precedată de o Introducere, sugestivă, dezvoltată. In
cele câteva pagini în care putea fi com prim ată se im punea menţinerea unui echilibru
între preocupările ecumeniste ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române şi prozelitis
m ul unor neoprotestanti de la noi. Se ştie, totodată, că m arii noştrii ereziologi au fost
m itropolitul Nicolae Bălan, Grigorie Comşa

al A radului, Vairtolomeu al Râm nicului,

N oul Severin ş.a.

Capitolul I al primei părţi studiază cauzele apariţiei sectelor : religioase, sociale,
morale, culturale, psihomaladive. înainte de precizarea unor noţiuni, necesare reuşitei
u nui dialog cu contestatarii credinţei dreptmăritoare, se transcriu câteva repere isto
rice ale rătăcirilor doctrinare.

Capitolul următor trece in revistă

constituirea

unor grupări

religioase mai

recente.

Capitolul III al acestei părţi studiază sectele «mesianice şi profetice». Ele sunt
de origine diversă : indiană, persano-arahă, eclectism occidental, terorism american etc.
Referitor la ultimele două capitole ale părţii I, considerăm că uneori se negli
jează legătura cu trecutul istoric al sectei, iar despre apariţia recentelor poziţii anti
creştine se spune prea puţin. Prim ul caz poate fi exemplificat cu grupările intelectualiste moderne. între ele teozolia este analizată doar in contextul justificărilor ei m o
derne, fără să se amintească

măcar că a existat şi o teozofie antică. Pe o astfel de

presupusă Înţelepciune a revelaţiei ascunse în textele platoniciene, în m iturile gre
ceşti, in misteriile orientale, păgânlsm ul antichităţii târzii şi-a întem eiat o zadarnică
ofensivă şi vitalitate anticreştine. Pe de a ltă parte, faţă de caracterul universalist şi
prozelrtist al unor grupări de curând apărate, — ca bahaii, de pildă, — ceea ce a
reţinut acest curs este desigur puţin. In spaţiul românesc de astăzi circulă un material
propagandistic m ult mai bogat şi ilustrat.

Partea a doua a cărţii debutează prin analizarea
din ţara noastră. Interesante,

ca

cultelor religioase mai noi

fiind puţin cunoscute comparativ cu aceste conside

raţii, sunt acelea privitoare la grupările separatiste din peisajul ortodox
român.
N u se vede din ele ce statut acordă foştilor greco-catolici, atât de turbulenţi in anii
noştrii postrevoluţionari.
Şi în cazul tudorismului poate că era necesară o dezvoltare istorică m ai extinsă,
pentru a se vedea bine cât

de

rătăciri autohtone.

şi oamenii

Scriitorii

departe au putut ajunge la noi tentaculele acestei
de

c u ltu r ă : D. Nanu,

I. Gr. Oprişan, Al.

Lascarov-Moldovanu, Gala Galaction au fost amestecaţi, cu voie sau fără voie, în
disputele epocii. A titudinea lor şi poziţia din ultim ii ani ai vieţii a fost şi ea diferită :
total negativă la cel dintâi şi tradiţionalistă la ceilalţi.
Literatura m emorialistică publicată în vremea noastră — cea referitoare la Gala
Galaction, la Nichifor Crainic, la

Teodor P. Păcescu —

înlesneşte

o mai bună

situare istorică a disputelor şi o configurare a caracterelor de atunci. Aceset gen de
referinţe nu sunt frecventate de cătro Părintele Profesor P. I. David.
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Observaţia poate fi extinsă şi In problema Oastei Domnului. Dincolo de mult
discutatul ei «protestantism», fenom enul a avut şi urmare m ajoră în spiritualitatea
Ortodoxiei româneşti. Este vorba de apariţia traducerii Filocaliei ca o m ăsură eficace
de chemare la matca milenară a tradiţiei şi trăirii ecumenice. Şi aici m eritul revine
m itropolitului dc fericită aducere-aminte, Dr. N icolae Bălan, şi m entorului teolog al
acelor ani, Pr. Prof. Dum itru Stăniloae.
La subcapitolul /nj$cdrii noastre anticalenciaristice de asemenea trebuie introdusă
contribuţia

ieromonahului Dionisie Smeritul

A mintirea acestei

(Exiguul), mort în

Italia pe la 555.

personalităţi străromâne este însoţită de faima unui mare învăţat

in mui multe discipline teologice, între care se num ără şi pascaliografia. Notorietatea
lui europeană

se

dovedeşte

nedespărţită

de

recunoaşterea

m ai trebuie

am intit astăzi,

ecumenică

a

orto

doxiei sale.
Cazul Magi avidului nici nu

decât cel m ult faza

întâi a evoluţiei sale. A ltm interi explicaţia deficienţei psihice a vizionarului, admirat
de unii şi h u lit de alţii, îşi dovedeşte insuficienţa. Epoca a atribuit o temelie mistică
reală. De altfel tot aşa l-au înţeles şi marile autorităţi teologice româneşti dintre cele
două războaie mondiale. A m intim doar pe m itropolitul Irineu

Mihălcescu, urmat de

N ichilor Crainic şi de Pr. Prof. D um itru Stăniloae.
Bineînţeles că nu aprobăm procedeul autorului, care vorbeşte uneori de m ij
loace de preîntâm pinare a apariţiei sectelor înainte de cunoaşterea pe care acestea
le formulează.

Partea a treia a lucrării cuprinde răspunsul ortodox la interpretarea eronată
a

C uvântului lui Dumnezeu.

in partea următoare se formulează aceeaşi poziţie la intirebările sectante referi
toare la problema eshatologică şi a pomenirii în rugăciune a celor decedaţi.
Sistemul antisectar pro.pus se încheie cu câteva anexe care arată cum trebuie
să fie traducerea

biblică din m âna exegetului

dreptmăritor şi cum să se citească

sistematic S/rinfa Scriptură.

Epilogul căttii
precisă, dincolo

prezintă o anum ită insistenţă. El

de

ranchiunele

poate m ai m ult cititorului
doctrină

şi în

pe

care

ie

din viitor, cât de

greu s-a

mod indenpedent, sub comunism.

lectuale echivalau atunci cu trecerea
de dragul adevărului.

autorului

îşi are totuşi o justificare

perpetuează.

Toaite

putut

acestea

arată,

scoate o carte de

In fapt, astfel de realizări inte
po sub nenum ărate

furci caudine

Faţă de structutra volum ului po care l-am analizat, putem să constatăm mai
întâi că ni se propune o nouă împărţire a sectelor

existente. Ea

este m ai ju d i

cioasă şi mai logică, în comparaţie cu cele anterioare, pentru că şi evoluţia isto'
rică şi 'afirmaţiile

lor doctrinare au fost m ai bine

au favorizat cândva

fenomenul sectar — schiţat

adâncite. Dintre
în

pbrimele capitole

factorii care
—

credem

că nu trebuie omise susţinerile eronate şi agresive ale cunoscutei «formule a papei
Hormisdas» din

veacul al Vl-lea. M ai departe nu

înţelegem

in ce sens arhiereii

din vremea procesului M ântuitorului sunt sectari, iar marii raţionalişti ai secolelor
inodelrne — nu.
R.O.R. — 27
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a

fenom enului
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fată

ROMÂNA
de

O rto

doxie, îndeosebi din discuţiile de pe teren, au rezultat demarcaţii şi întregiri ale
configuraţiei doctrinare a unor denominaţiuni. Este cazul cu creştinii după E van
ghelie, uniţi in cele din urmă cu tudoriştii. Dreptcredinciosul ia apoi act cu mare
surprindere că, asupra adventistului, comunitatea exercită un control foarte sever,
îndeosebi în ceea ce priveşte alim entele *pe care le consumă.
A utorul a identificat, apoi, elementele m entalităţii

unor

secte de astăzi. S-a

conchis, astfel, că ele au preluat practici orientale din vremea noastră, iar pe de
altă parte, că reinviază hiliasm ul şi alte concepţii pe care ecumenicitatea creştină
a veacurilor

primare

le-a condam nat ca

erezii.

Datele

istorice

şi revendicările

lumii de
azi (p. 98) erau aproape necunoscute la noi până la revoluţie. Tot aşa se prezintă

capitolului

Secte « mistico-proletice» şi grupări «mesianice», pericol al

situaţia în ceea ce priveşte betaniştii, sataniştii, mişcarea harism atică ş.a.
In studierea metodelor de *tăvilire a avalanşei lo t şi a altor iniţiative sectare
de pătrundetre in Rom ânia ortodoxă, Profesorul P. I. David face observaţii proprii
şi propune mijloace eiicacc de activitate veghetoare. Pentru a se ajunge aici, P.C.
Sa a întreprins cercetări pe teren şi a analizat direct m ărturisirile de credniţă şi
pe cei care le profesează.
Pentru

corecta

diagnosticare

a doctrinei

deviate

respective,

autorul

a

pre-

oizat şi a deosebit goţiuni am bigui în polemica deceniilor precedente. Exemplificăm
preocuparea semnalată prin u!raiă,torii te rm e n i: «odihnă» şi «sărbătoare», «paradis»
şi «rai», «eshaton» şi «apocalips».
A

reieşit totodată din

aceste analize

prealabile

şi unele

pericole

ale

feno

m enului sectar, de obicei neevidenjiate în confuzia spirituală a Rom âniei postrevo
luţionare. Le enumerăm, ca sim plă preocupare de ilustrare a afirm a ţiilo r:
— sectele încurajează căsătoria de probă, ceea ce contravine elogiului biblic
şi patristic al fecio riei;
— ele sunt îm potriva culturii româr>c vechi şi medievale ;
— altele cultivă dezordinea şi revolta îm potriva canoanelor aprobate de ecu
menicitatea creştină ;
— multe dintre ele reiau, în

am balajul

naturism ului

vedant,

vechile erezii

condamnate.
O

altă iniţiativă

lău da bilă

a lucrării de

obicei ocolită

cu

comoditate este

studiul cauzelor apariţiei sectelor. Suntem întru totul de acord cu autorul că una
dintre acestea, cu caracter universal, o constituie libertatea umană. Aceasta şi alte
cauze exterioare trebuie reluate şi diversificate. A ici se pare că teologul nostru
se expune unei critici. N u putem răm âne doar la vechea piatră de scandal a pro
testantismului clasic, cum citim în lucrate.
Concepţia autorului în problema semnalată, că «sectarii pleacă de la supersti
ţie şi erezie, de la inim ă rea şi gânduri pătimaşe») (p. 5), iar — mai înainte — că
«sectele apar acolo unde frica şi teroarea stăpânesc pe om, se înmulţesc înainte
de caitastrofe...» (p. 1), ni se pare mnilaterală. Intru totul, ea ar fi fost acceptată
la noi acum câteva decenii, de către adepţii teoriilor lui Charles H ainchelin. Defi

399
citul poziţiei apare acolo unde creştinii neortodocşi — de curând organizaţi în isto
rie —

sunt

In

masă

declaraţi

de mai

multe ori

«bolnavi

mintal»,

«înşelaţi»,

«escroci»... Credem că lim bajul nostru ar putea îm brăca m ai degrabă următoarele
fo rm e :

«neoprotestanţi»,

«revoltaţi»,

«neortotlocşi

recenţi»,

«nemulţum iţi», «nedumeriţi»,

«divagaţii

«înşelaţi

ai

sectare»,

vicisitudinilor»

«îndoielnici»,
etc.

Oricum va trebui să se ajungă treptat la uniformitate şi în domeniul limba
jului pe care il întrebuinţează misiologiâ noastră.
In problema cauzelor cate duc la delimitarea de Ortodoxie, trebuie să ne
întoarcem uneori la concepţia patristică şi bizantină a «suferinţei pentru păcatele
noastre». In consecinţă propunem să se mediteze şi asupra următoarelor cauze, în
concepţia noastră, ale constituirii de noi secte :
1 . Greutatea înţelegerii şi a practicării învăţătu rii ortodoxe. Faţă de problema
cunoaşterii apofatice, a îndum nezeirii
îm pătim it şi ignorant

om ului sau a Sfintei Tradiţii, un

preferă activism ul

evident şi eticismul

exterior.

credincios
De altfel

, A pusul a păşit de m ulte veacuri pe calca aceasta, lăsând puţin spaţiu contem pla
ţiei şi isihiei. Ceea ce întâlnim în vremea noastră la unele formaţii neoprotestantc
sunt tocmai concluziile acelei premise şi opţiuni occidentale medievale. In

aceste

condiţii devine explicabilă psihologia unui enoriaş care pătrunde într-o sectă pentru
a ajunge acolo predicator şi chiar conducător.
2. Lipsa căldurii şi iubirii reale din unele parohii ortodoxe poate determina
ajungerea la secte. Asistarea dum inicală la Sfânta Liturghie este o faptă înălţătoare.
Ea se cere însă prelungită in largul societăţii cu fapte de slujire a aproapelui. Cum
nu absolut toţi ortodocşii înţeleg astfel exigenţele «creştinism ului cosmic» şi comu
nitar (expresia nu este; a lui Mircea

Eliade sau a lui Hans U|rs Balthasar, ci se

întâlneşte La Sfântul M axim M ărturisitorul), puţini

dintre ei ajung să răsfoiască şi

paginile Bibliei sau să viziteze pe bolnavii unui spital.
Spre depăşirea

unui

formalism

individualist

şi

sectanţii se refugiază în comunităţi m ici la periferia
însă din oameni de toate zilele şi de aceeaşi
lectuală.

Ei năzuiesc astfel oa,

simbolism

sacru

unilateral,

so cie tăţii; ele sunt formate

sim plistă

pe cale bisericească,

factură

să se

sociologico-inte-

apere

de condiţiile

inum ane şi neaşteptate cu ca're se confruntă societatea noastră, uneori atât de dra
matic. în condiţiile industrializării şi ale economiei de piaţă.
N um ai în ultim ii ani rentabilitatea zeciuielii şi finanţarea externă m asivă le-a
asigurat

un cert imperativ' asupra societăţii

bisericeşti

tradiţionale, sugerat prin

adunări în săli polivalente şi teatre de prim a categorie.
3. Formarea de grupuiri de interese materiale şi de putere

în m ulte parohii

ortodoxe, contrar oricărui spirit evanghelic, are urm ări nefericite. Se ştie că încă
d in veacul trecut a fost condam nat «filetismul». Totuşi m ai poţi auzi printre preoţi
expresii ale acestei m e ntalităţi:

«şi eu mi-s airdelean!» sau «măi, oltene!». Este

situaţia întâlnită prin câteva comunităţi prin oare parohul este preocupat o viaţă
întreagă să anihileze personalitatea şi contribuţia conslujitorului său la conducerea
respectivei unităţi.
Toate aceste unilateralităţi de comportare moral-socială se resimt negativ în
trăirea

credincioşilor simpli, chiar dacă ei

nu înţeleg să

contribuie

cu ceva la
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remedierea lob*. Ei ştiu că Evanghelia sfântă are o menire universală şi că rostul
lor — iarăşi o unilateralitate —
Observăm cu satisfacţie, în

este doar să asculte.
continuare, că

lucrarea de faţă identifică câteva

contradicţii între premisele doctrinare sectante şi atitudinile lor adoptate pe teren.
Exem plificăm «In ciuda

abţinerii do

la serviciul m ilitar,

practică o psiho/ă

răz

boinică şi seamănă zânzande ca nim eni alţii» (p. 52). Tot aşa se mai constată că unii
dintre ei nu cred in învierea trupurilor, dar organizează slujbe de înmormântare
lungi şi în scop propagandistic. Alte asociaţii includ între practicile lor şi spiritis
mul.
L«*

acţiunile acestora de atragere

cu posibilităţile

de

a olrtodocşilor autorul răspunde am ănunţit

combatere a prozelitism ului

devine şi mai meritoriu

lor

este faptul că astfel de

din ultim a

metode se

vreme.

prescriu

Ceea ce
la fiecare

capitol, nu în mod general şl formal.
In continuare vom

selecta câteva

texte care se

cer

reforiaulate

în

scopul

deplinei lor cla rific ări:
— cronologia

vieţii

M ântu itoru lu i are o formă Lungă şi alta scuirtă. Clement

Alexandrinul, în Stromate, o utilizează pe cea din urmă. Situaţia aceasta trebuie
pusă în evidenţă pentru a da de gândit am atorilor de calcule adventiste :
— învăţătura

ortodoxă

despre

providenţă

poate

— îm părţirea tainelor pe care a adoptat-o

fi

explicată

autorul (p.

şi mai

clar j

262) este discutabilă,

din punct do vedere o rto d o x ;
— «nu este o greşeală dacă, după

Botez, se am âuă

zaţi la maturitate...» (<p. 27»). Textul creează d ificultăţi

mirungerea celor bote

teologului

ortodox, răpin-

du-i tocmai temeiul argum entării practicii pedobaptism ului din creştinismul primar.
— Taina «Tăm ăduirii»
în

sens exclusivist.

In

şi eficace. Ne gândim

(Maslul)

realitate,

şi practicarea

taina S fântului

acesteia

M aslu

nu

Brebuie înţeleasă

se dovedeşte

foarte

u tilă

anume la faptul că bolnavul (în multe cazuri, muribunde)

nu se află singur In faţa morţii, d

este susţinut sufleteşte şi de rude şi vecini j

— referitor la închinarea catolică de la stânga la dreapta «vrând să arate că
Duhul «purcede» şi de la Fiul» (p. 317), există şi o explicaţie duhovnicească. O
reproduceau

după

cuviosul Petru

Damaschin

(Filocalia , voi.

p. 189): «Iar trecând de la dreapta la stânga izgoneşte pe

V,

Bucureşti,

vrăjm aşi

1976,

şi arată că

pfrin puterea Sa nebiruită a biruit Domnul pe diavol, care stă la stânga, lipsit de
tărie şi întunecat».
— Sfântul Evanghelist Ioan, în Apocalipsă, a avut o descoperire personală şi
e greu să substituim... (p. 387). Dintre câteva generalizări prea sumare a m in tim :
«religiile Indiei totdeauna au colaborat întire
confruntării repetate dintre

ele» (p. X V ) ocoleşte adevărul

m usulm ani şi hinduşi în num ăr de sute de milioane,

de o parte şi de alta.
— Irodianii

şi esenienii

sunt

acelaşi

partid

religios

încercat să dovedească lucrările unui orientalist român

esenian menţionat In *Faptele Apostolilor», în «Studii
p. 669).

biblic,

după

cum

au

(v. Constantin Daniel, Un
teologice», nr. 9— 10, 1969,

1
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— autom utilările sexului bărbătesc nu se făceau «penltru a fi primiţi in ceata
câteva

Af rodi tei sau a lui Zeus, sau a lui Jupiter...» (p. 64), ci în aceea a C ib e le i}
— parastasele se oficiază pentru cei morţi, nu însă şi acatistele (p. 412).

2 teren,
ză răzcă unii
mântare
spiritis-

— «Ulfila traduce Biblia în limba germană, cu caractere runice (unele se văd
astăzi
tani

fiecare

complexul

monastic

davele

«Basarabi»),

dacoromane»

după

texte

folosite

(p. 423). Fragmentul

de

produce

ierarhii

tomi-

nedumeriri

în

m intea cititorului. N u se ştie sigur că avem în fală ruine şi nici ce fel de tradu
cere biblică realizaseră strămoşii noştri.
— Biblia

nănunţit

3 eea ce

în

şi cei din

profesor l>a

«Cornilescu»

Facultatea

a

de

avut

ca

teologie

din

precursoare
Bucureşti.

traducerea
Acesta

Dr.

şi-a

N.

Nitzulescu,

petrnis să

între

rupă tradiţia preluării Bibliei lui Şerban Cantacuzino, introducând în uz o versiune
foarte personală (v. Pr. Gli. Drăgulin, în «Biserica Ortodoxă Rom ână», 1985 nr. 7— 8,

i scopul

p. 579 ş.a.). Societatea Biblică Britanică a perpetuat-o, apoi, până în zilele noastre.
— Insistenta asupra «giulgiului de la Torino» nu

Clement

se încadrează de obicei în

structura evlaviei ortodoxe.

trebuie

Sub raportul
lucrări
—

importante.

In domeniu

(J.

întemeierii
Nu

se

Claris,

documentare, cercetarea se

citează

însă

câteva

dovedeşte

instrumente

de

lucru

centrată

pe

consacrat®,

Dicticnnaire des heresies, des erreurs.... Paris, 1854 la
11— 12), nici recenta World Christian

J. P. Migne, Encyclopcdie theologique, nr.

Encyclopedla). N u se aminteşte vreun autor care a dezbătut

raportul dintre cele

două Testamente la creştini. Nu se allă de asemenea nimic despre stadiul actua»
al cunoaşterii apocrifelor biblice şi despre interpretarea mai extinsă a Apocalipst'i
(Le P. E. B. A llo, 1921 ; H. Lilje, 1959).
A r trebui recomandate cititorilor şi sumare date pe care le propune psihiatria
zilelor noastre.
Privitor la spaimele colective, sinteza iui Henri Focillon, tradusă şi în rom â
neşte, precum şi pe aceea a lui A. Decoufle, L'An 2000, Paris, 1987.
Pentru a reconstitui dimensiunile reale şi nuanţate ale fenomenelor sufleteşti
şi doctrinare pe care sectele le pun la îndoială, lectorului de astăzi ar trebui să i
se recomande şi autori români, care se găsesc relativ uşor în bibliotecile publice.
Sub acekt raport ne gândim la nume recunoscute în Sectologie : Pr. Const. Chirica,
A rhim . Galaction Cordun, diac. Toma Drăgulescu, pr. Petre Ionaşcu, arhiereu Grigore
Leu-Botoşăneanul, prof. Teodor M. Popescu, Teodor P. Pâcescu, episc. Tit Simedrea,
Vartolomeu al Râm nicului N oul Severin, pr. D. Voniga.
Stilul cărţii se dovedeşte adecvat conţinutului ei. Lucrarea de fată este sustiaută şi de o anum ită ironie, m ântuită cu măiestrie. Exemplificăm printr-un frag
ment, ales dintre multe
H ellen

Blavavtsky,

sau

altele, relevant : «Bogorodita acestui sistem a fost sora
Elena Blavatskaia (1831— 1896). N ăscută înainte de înce

putul secolului nostru, educată în familii bogate, lipsită de dureri şi necazuri «spi
ritiste», cultivată în Apus, unde îşi choltuia toată agonisita m iilor de robi de pe
m oşiile tatălui său, Elena s-a căsătorit. La puţin timp, aventuriera şi-a părăsit
soţul, plecat în Asia Mică, şi a intrat în legătură ou Pamlos Metaman recunoscut
m agician

(...).

Se

reîntoarce

în

Rusia

(1863),

(...).

Merge

in

Italia,

«căutând»
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duhurile cezarilor, fiind alătu ri de Geribaldi (1666), dorind să-l câştige la spiri
tism, intră într-un ordin carbonarist, dar este graiv rănită şi adusă la Paris» (p. 89).
A ltădată această ironie se epuizează cu pregnanţa im agisticii co tid ie n e : «Botezul
— bâlci sau botezul la m aturitate — este tot o paradă a modei fariseice de a se
îm brăca «fraţii şi surorile în căm ăşi albe de parcă

asta ar atrage

forţa iertării

prin jertfa de pe cruce, nu pocăinţa, nu inteţriorul!».

In acest caz, întrebuinţarea frecventă a ghilimelelor nu poate fi socotită un
abuz, cum este cazul cu un anumit limbaj artificial: «mişcarea baptismală»,
«adventă», «eclecţi», «iehovi», «medium-uri», «Unul Caldeii», «hăul prăpastiei».
Independent dc scăpările

culegătorului

sau

ale

corectorului,

lucrarea

Prof.

P. I. David se configurează ca o carte cu structură logică, desfăşurată echilibrat şl
complet. M ulte

elemente discutate în

ea sunt

lucruri noi

în

literatura noastră

teologică. De altfel specialitatea Misiologiei româneşti a înregistrat astfel, dezvol
tarea ei superioară.
în

Pentru aceste calităţi, Călăuză creştină pe care am analizat-o va intra sigur
cuprinsul oricărei biblioteci palrohiale. Licenţiaţii facultăţilor noastre teologice

o vor consulta m ulţi ani de acum înainte în munca lor m isionară oa pe un instru
ment sigur şi.bine realizat.
Epuizarea destul de rapidă a primei ediţii a cărţii ca şi a celei de a doua
(apărută în editura Episcopiei Argeşului, Curtea de Argeş, 1991) o recomandăm cu
căldufră, tuturor ostenitorilor din largul ogor pastoral al Bisericii strămoşeşti.
Pr. lect. GH EORGHE I. DRÂGULIN

Pr. IOAN DURA, Monahismul românesc în anii 1948— 1989. Mărturii
ale românilor şi consideraţii privitoare la acestea. Cu prefaţă de
Pr. Mina Dobzeu. Ed. Harisma, Bucureşti, 1994, 127 p.
Lucrarea prezentată cuprinde un caiptol din istoria contemporană a Bisericii
Ortodoxe Române, capitolul vieţii m onahism ului românesc în anii stăpânirii com u
nism ului ateu, dintre 1948— 1989. Până în prezent este prima monografie documen
tată istoric a acestui compartiment al vieţii Bisericii româneşti din perioada acestor
ani zbuciumaţi.
A utorul este o competenţă în materie de istorie a Bisericii Ortodoxe Române,
care ne dă la Început şi o «N otă biografică», ce m erită reţinută pentru prodigioasa
sa activitate, ce-1 impune printre cei mai eminenţi cărturari ai generaţiei sale. Este
născut la 9 august 1945 la

Goranu-Vâlcea,

ca fiu de cântăreţ

bisericcsc şl frate

geam ăn cu Pr. prof. dr. N icolae Dură, absolvenţi ai Sem inarului teologic din Craiova
(1960— 1965), cărora am avut cinstea de a le fi fost profesor şi director. După ter
minarea Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (1965— 1969) a urmat cursu
rile de doctorat Secţia istorică, specialitatea Istoriei
1969— 1972), apoi la Atena, specialitatea Istoria

Bisericii

Ortodoxe

Rom âne

Bisericii (1972— 1977) şi la Facul

tatea de Teologie Catolică Louvain (Belgia), specialitatea Istoria Bisericii (1977— 1981).
Şi-a luat doctoratul în Teologie la Universitatea din Atena (1977) şi doctortaul în
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Ştiinţe Teologice şi Religioase la
Universitatea
Catolică din Louvain (1985). A
publicat o lucrare în lim ba greacă şi una în lim ba franceză şi are un num ăr de
peste o sută de studii şi
articole publicate în Rom ânia, Belgia, Germania, Cipru,
Franţa, A nglia, Austria, şi SUA. Este editor al revistei pe care a înfiinţat-o «M ărtu
rie O rtodoxă» (Haga-OIânda) din 1982. Este membru al m ai m ultor societăţi de S tu
dii cu profil istoric-teologic din Apus şi SUA.
A participat cu comunicări şi conferinţe la numeroase reuniuni şi simpozioane
in Europa şi SUA. Este parohul com unităţii ortodoxe române din O lauda (Haga) şi
profesor de religie ortodoxă la şcolile de stat din Belgia. Soţia, originară din Atena,
profesoară de limba englexă, îl socundează în activitatea pastorală şi ca redactoare
la revistă. A u un căm in înzestrat cu şase copii. Intre meritele Pr. Dr. Ioan
este şi acela, că,

în 1987,

a

protestat

public

îm potriva dem olării

Dură

bisericilor din

Rom ânia de către dictatura comunist-ceauşistă, adresând o scrisoare deschisă Secre
tariatului General al C onsiliului Ecumenic al Bisericilor clc La GUeneva, scrisoare,
care a fost publicată atunci în presa

occidentală şi a avut ecou benefic.

Lucrarea prezentată este structurată in trei capitole, cuprinzând şi subcapitole :
I. M ărturii ale rom ânilor (din ţară şi de peste hotare),
(decembrie), privind situaţia

statistică a m onahism ului

din

anii 1948 şi 1989

ortodox român. Precizări şi

consideraţii la acestea ;
II. Precizări şi consideraţii privind m ărturiile rom âniior despre situaţia statistică
a m onahism ului ortodox român din perioada regim ului de dictatură ateist-eomunistă
din Rom ânia (1948— 1989) (decembrie);
III. Aspecte ale m onahism ului ortodox rom ân

menţionate în m ărturiile

rom â

nilor (din ţară şi de peste hotare) din anii 1948— 1989.
Cum arată autorul în primul capitol, situaţia statistică a m onahism ului

orto

dox român din perioada regimului de dictatură ateist-comunistă din Rom ânia anilor
1948— 1989 (decembrie) este foarte puţin cunoscută de chiar rom ânii înşişi. A utorul
caută să expună pentru prima dată m ărturiile rom ânilor de pretutindeni, datate din
anii 1948— 1989 privitoare la situaţia statistică a m onahism ului ortodox român.
Datele sunt adunate din : A . Buletinul oficial al Patriarhiei R o m ân e ; Revista
BOR j B. Buletinul

«Departamontului

Relaţiilor

externe

bisericeşti

al

Patriarhiei

Ortodoxe Române» — Buletinul ROC, Romanian Orthodox Church News şi «Nouvclle de l'Eglise Orthodoxe Roumaine» ; C. Din lucrările editate de Biserica O rto
doxă

Rom ână, cu

binecuvântarea

p a tria rh u lu i;

«Consilierul Consultativ a l Cultelor» în
gilor români, apărute în

1987;

Rom ânia şi în afara

D. Dintr-o

publicaţie editată de

E. Din articole şi lucrări ale teolo
fruntariilor e i ;

F. Din

lucrări ale

intelectualilor rom âni stabiliţi în Europa O c c id e n ta lă; G. Din

interviuri

declaraţii

şi cuvântări

Bisericii

Ortodoxe

ale patriarhilor

Justinian,

Iustin şi

Teoctist, ai

Române (p. 17— 45).
Capifolul II cuprindc subcapitole : A.

Cu privire la m ărturiile inserate in Bu

letinul oficial al Patriarhiei R o m ân e ; B. Cu pjrivire la m ărturiile inserate în Bule
tinul «Departamentul Relaţiilor externe bisericeşti al Patriarhiei Ortodoxe Române» ;
C. Cu privire la m ărturiile inserate în lucrări editate de Biserica O rtodoxă Română,
cu binecuvântarea

patriarhului

ace ste ia;

D. Cu

privire

la

m ărturiile existente

în
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publicaţia editată de «Consilierul Consultativ al Cultelor» în a nu l 1967; E. Cu p ri
vire la m ărturiile existente In articolele şi lucrările teologilor rom âni ; apărute în
Rom ânia şi în afara fruntariilor acesteia ; F. Cu privire la m ărturiile intelectualilor
stabiliţi în O c c id e n t;

G. Cu privire la m ărturiile existente în interviuri, declaraţii

şi cuvântări ale patriarhilor Justinian, Iustin, şi Teoctist;

H. Câteva precizări gene

rale pe marginea cifrelor inserate de rom âni în m ărturiile acestora (p. 46— 63).
A utorul arată că despre cifrele indicate de români în m ărturiile lor referitoare
la situaţia statistică a m onahism ului ortodox rom ân din anii regim ului de dictatură
com unistă din Rom ânia se pot preciza :
redate uneori cu ap roxim aţie ;

a). Cifrele

prezentate 1 n

m ărturii sunt

b). Cifrele inserate în m ărturiile rom ânilor se referă

doa!r la unele aspecte ale 'm onahism ului ortodox rom ân; De aici şi neputinţa de-a
cunoaşte cu exactitate num ărul m ănăstirilor, schiturilor, metocurilor, călugărilor
călugăriţelor din Biserica O rtodoxă R om ână în perioada regim ului
Potrivit unui

articol publicat

în

«Vestitorul

Ortodoxiei

şi

ateist comunist.

Rom âneşti»

din

15— 31

ianuarie 1992, intitulat «Biserica O rtodoxă R om ână în date», la acea dată, «num ă
rul m ânăstirilor

s-a ridicat la 1'57 (49 înfiinţate

anul trecut). In

acestea vieţuiesc

1027 de călugări şi 2747 de călugăriţe». Rezultă că la 31 decembrie 1990 existau în
Biserica O rtodoxă Rom ână un nu m ăr de 108 m ânăstiri şi, ţinând seama
1990 fuseseră

înfiinţate

câteva

m ânăstiri, rezultă că

num ărul

că şi în

acestora se ridica

num ai aproxim ativ la 100 în decembrie 1989. înfiinţarea de m ânăstiri şi schituri a
fost cu putinţă după Revoluţia din Decembrie 1989, fiindcă acel faimos decret din
1959 fusese abrogat.
Important In date şi în inform aţii personale este cap. I I I : Aspecte ale mona
hismului ortodox român nemenţionate In mărturiile românilor (din ţarâ şi de peste

hotare) din anii 1948— 1989 (p. 64— 101).
Din toate m ărturiile rom ânilor despre m onahism ul ortodox românesc din anii
1948— 1989, arată autorul, se constată totala absenţă a m ultor aspecte esenţiale ale
acestuia din această perioadă, cum ar fi rezistenţa naţională anti-comunistă a m o
nahilor din m ânăstiri şi nici num ele acestora. Cum afirma

Radu Ciuceanu, preşe

dintele fostei «Comisii Parlam entare pentru Cercetarea A buzurilor şi pentru Petiţii»,
în februarie 1992, într-un interviu acordat lui Boris Buzilă de la «Rom ânia Liberă»,
la începutul perioadei de guvernare comunistă, un num ăr însemnat de
din nordul O lteniei deveniseră
mana, Polovragi,

puncte de rezistenţă naţională

Lainici, Govora,

m ânăstiri

anticom unistă : Tis-

Frăsinei, ori, din păcate, de la

Revoluţia din

Decembrie 1989 şi până în prezent, s-a am intit extrem de rar, în presa şi In massmedia din Rom ânia despre aceasta. Participant la rezistenţa naţională anticomunistă
se m enţionează ieromonahul Pimen Bărbieru, stareţul
satul

Cetăţeni de lângă

de m uncă

silnică

Câmpulung-M uscel,

fiindcă luase

Schitului

care a fost

Negru

V odă din

condam nat la 25 de ani

ju răm ântu l de jertfă al celor 14 luptători ai co lo

nelului Arsenescu Intr-o dim ineaţă de vară a anului 1948 şi pentru a-i fi ascuns
uneori.

Stareţul

Pimen

Bărbulescu l-a însoţit

şi în munţi pe colonelul Gheorghe

Arsenesou. Pentru participarea sa activă la rezistenţa naţională anticom unistă iero
m onahul Pimen Bărbieru a făcut 16 ani de tem niţă grea la A iud şi Baia Sprie, până
la eliberarea deţinuţilor

po litici din închisori. Un alt

supravieţuitor

al gulagului
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comunist a fost şi arhiereul Felix Dubneac, care m enţiona în cartea sa publicată
în 1993 : Evocări şi mărturisiri din urmarea lui Hristos, la Detroit (143 p.), despre
aju toru l dat de monahfi m ănăstirilor Tismana, Stănişoara, Cheia (Prahova) şi Argeş
ofiţerilor din rezistenţa naţională
anticomunistă, precum şi despre uciderea a doi
călugări de la m ănăstirea Cheia (Prahova) pentru sprijinu l acordat luptătorilor din
rezistentă.
In al doilea rând, afirmă autorul, n u se poate afla în m ărturiile rom ânilor nici
o m enţiune despre nu m ăru l m onahilor şi m onahiilor, care a u fost alungaţi din m ănăs
tiri de autorităţile comuniste, îndeosebi în anii 1059— .1960.
alungarea

Se aduce ca exemplu

călugărilor de Ia m ănăstirea Gorovei, la 10 Km de

Dorohoi,

de către

ofiţerii de securitate care i-au încărcat pe călugări în cam ioane şi i-au trimis acasă.
Se aduc ca exemplu şi restricţiile Decretului de stat 410 privind completarea de
cretului nr. 177 din 4 august 1948, pentru regimul general al cultelor religioase.
Imiportantă ar fi, spune autorul, şi cunoaşterea num elor stareţilor şi stareţelor
care s-au opus ordinului autorităţilor comuniste de alungare a vieţuitorilor şi vie
ţuitoarelor din aşezămintele pe care le conduceau. Se dă numele a doi dintre sta
reţii de atunci, astăzi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Rom âne : P. S. Episcop Justinian
al M aram ureşului şi Stăm arului, fost stareţ al m ănăstirii
şi I. P. S. Arhiepiscop

Pimen al

Sucevei şi

Sfânta

A na de la Rohia,

R ădăuţilor, fost stareţ la

Putna, care

spunea : «A m rămas ca stareţ la Putna, cu doi părinţi, iar mănăstirea a rămas cu
regim de semiautorizaţie de funcţionare ca mănăstire».
N u găsim m enţionate din acest timp m ărturii despre m ănăstirile

şi schiturile

care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a alungării vieţuitorilor lor, cum a fost
m ănăstirea Logreşti, d in jud. Gorj, de călugări, reînfiinţată în 1991.
N u găsim
m ănăstiri

nici o menţiune,

şi schituri, care

au fost

spune autorul, despre
demolate

din

ansam blurile mănăstireşti,

ordinul

autorităţilor

comuniste.

N um ai pe teritoriul Bucureştilor au fost demolate, în afara num ărului mare de bi
serici, şi patru m ă n ă s tir i: Văcăreşti,

Cotroceni,

Pantelim on

şi Schitul

Maicilor,

ultim a dintre ele translată. Dintre m onumentele istorice au fost dem olată atunci şi
m ănăstirea Mrăcunea-Sibeştine, din O gradena în Cazanele Dunării, atestată din 1453.
Lipsesc m enţiuni despre m ănăstirile închise şi ajunse chiar
Din presa ultim ilor ani s-a
reşti, din preajma

satului

putut

afla că cele

două

Palanca din ţinuturile

Vrancei au fost

grajduri de vite şi obor de oi» (în «Vestitorul O rtodoxiei
p. 7). M ănăstirea Piteşteanu din com.

grajduri de vite.

biserici ale m ănăstirii

Vărză-

transformate «în

Româneşti», mai 1991,

Baiaciu, fostul raion Urziceni a fOst închisă

în 1959 şi în ea a fost instalată ferma avicolă a G.A.C. (C.A.P.) Baiaciu. Schitul de
la Peştera Ialom iţei devenise tabără pentru m uncitorii forestieri. In aceeaşi situaţie
au fost

şi m ănăstirile

Pângarata, din jud. Neamţ,

după alungarea celor 300 de m ăicuţe, a
sformată

în

cămin

de

copii

Vladim ireşti, jud.

devenit cazarm ă a

handicapaţi.

M ănăstirea

Galaţi, unde,

securităţii şi apoi tran

Agaftom

din

ju d.

Botoşani,

după alungarea celor 300 de m aici ale sale, a fost transformată în 1961 în căm in de
bătrâni. O altă m ănăstire profanată de comunişti a fost «Sfânta A na» —
ctitoria

lui Pamfil Şeicaru redeschisă

în

1992, datorită

ale scriitorului preot A lexandru Stănciulescu-Bârda.

şi intervenţiilor

Orşova,
în

presă
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N-au lipsit nici cazurile
schitul «Sfânta Treime» din

incendierii unor
aşezăminte monahale, cum
m arginea satului Suca de Sus din Maramureş.

a

fost

N u avem m ărturii despre numele şi num ărul m onahilor şi monahiilor, care au
fost întemniţaţi,

în

special în

tim pul m asivelor arestări

dintre

1940— 1950 şi din

1958— .1960. Se cunoaşte numele m onahului Dimitrie de la mănăstirea Ciolanu, jud.
Buzău, care «a m urit în lagărul de exterminare de la Salcia din cauza bătăilor la
care a fost supus».

Se cunosc şi numele altor

monahi morţi

în închisorile comu

niste, cum a fost stareţul m ănăstirii Tismana, arhim andritul Gherasim Iscu, decedat
«de tuberculoză» în

vârstă de 41

de ani în închisoarea de la Târgu

Ocna, la 26

decembrie 1931. V ictim ă unei astfel de morţi au căzut şi arhim. H aralam bie V&silachi în temniţa de la Gherla şi ieroschim onahul D aniil Sandu

Tudor la A iud. Se

pune întrebarea : «Sc poate întreba cineva : oare câte m orminte de monahi
nahii, morţi în gulagurile din R om ânia anilor 1948— 1989,
In 1993, se scria că din anul 1948

vor fi fost

şi m o

fără cruce» ?

şi până în anu l H965 «un m ilion de români erau

la puşcărie şi la canal, de unde vreo 200.000 nu s-au m ai întors». Se menţionează
numele

a mai m ultor

monahi

car» au căzut victim e

lagărelor şi

închisorilor {p.

79— 80). N u avem încă informaţii, spune autorul, nu num ai despre num ărul m onahi
lor pierduţi în gulagurile comuniste, dar nici despre al celor care au fost eliberaţi
din acestea in baza decretului din '16 iunie 1963.
M onahism ul ortodox, subliniază

autorul a

fost fără

îndoială,

ţinta

preferată

de distrugere de către autorităţile comuniste din Rom ânia, de când au luat puterea
şi până la sfârşitul anului li989.
M ăsurilor de represiune ld s-au adăugat şi deposedarea unor m ănăstiri de co
morile

lor artistice, mai

ales

în

tim pul anilor

1958— '1960. A

urmat

deposedarea

abuzivă a m ânăstirilor şi schiturilor de averile şi de proprietăţile lor şi, în special
de terenurile agricole.

Situaţia m onahului din

Basarabia şi

Bucovina este şi mai

tragică. In cei cincizeci de ani de ocupaţie sovietică m ănăstirile ortodoxe române
din Basarabia şi Bucovina au fost pustiite, iar călugării şi călugăriţele alungaţi şi
supuşi la tot felul de vexaţiuni şi unii dintre ei şi ucişi. Mănăstirea Ţipova a fost
aruncată în aer de către armata

sovietică.

In 1985, în toată

M oldova

sovietică

funcţiona doar o singură mănăstire. Tributul suferinţelor l-a dat şi ierarhia Bisericii
Ortodoxe Române, în

1947 şase m itropoliţi şi episcopi fuseseră obligaţi să-şi dea

demisia sau se văzuseră scoşi la pensie din oficiu.

U ltim a m ăsură a fost

aplicată

celor doi episcopi de Roman şi Constanţa. In 1992 se arăta că «cincisprezece m itro
poliţi şi episcopi au fost scoşi din scaune şi trimişi la m ănăstiri».
este cunoscut cazul episcopului Nicolae

Popovici de la

Dintre aceştia,

Oradea, înlăturat din scaun

în 1950 la vârsta de 47 de ani şi trimis forţat la mănăstirea Cheia, unde a rămas,
supravegheat de seculritate, până la moarte, în 1960. A lţii au ajuns să fie otrăviţi,
cum este cazul m itropolitului Sebastian Rusan (1950— 1956) şi al episcopului A ra 
dului, A ndrei

M agieru {1936— '1960) şi adăugăm ,

se crede, şi m itropolitul

Mihălcescu. însuşi patriarhul Justinian «a gustat din potirul

Irineu

amar al surghiunului»,

fiind trimis la schitul Dragoslavele, unde i s-a fixat dom iciliu forţat timp de şase luni.
Se ştie că «a fost şi otrăvit». Patriarhul Justinian în acest' timp de restişte şi per
secuţii şi-a adunat multe merite, căutând să ajunte şi să apere pe monahi şi m o
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nahii, fiind «un apărător zelos al m ultor monahi persecutaţi de comunişti». A tutelat
plecarea unor m onahi cărturari peste hotare, ca Felix Dubncac, Andrei Scrima şi
alţii, iar pe alţii, alungaţi din m ănăstiri, i-a ajutat In mod tacit să fie reintegraţi.
Cu ştirea patriarhului Justinian, m ănăstirile pe care le-a restaurat şi salvat de
la ruină, deveniseră şi loc de refugiu şi de m uncă pqjitru foştii deţinuţi politici. Un
lucru mai puţin ştiut şi cunoscut din viaţa patriarhului Justinian îm i îngădui să-l
fac şi eu cunoscut, fiind personal informat când îi eram colaborator în A dm inistra
ţia Patriarhală (1973— 1975). Mi-a confiat un secret de taină, spunându-mi «să-l ştii
şi tu, fiindcă nu-1 pot spune oricui, şi ai să înţelegi de ce. C ând îm i iau şi eu salariui lunar îl împaTt în trei. O parte o dau copiilor, o parte
o opresc şi eu şi o
parte o trimit în mod tainic fam iliilor lipsite de posibilităţi de trai, fiindcă au deţi
nuţi politici, fie soţi, fie părinţi. A m călugărul meu de casă. Sub patrafir îl leg să
nu spună nim ănui, şi-l trim it cu o listă cu numstfe, nu cu nume, la adresele ce i le
indic, cu obligaţia să nu-1 vad ă şi să le introducă la intrare pe sub uşă câte un plic,
în care le pun bani. Sunt familii, care de ani de zile trăiesc niernai din ce le trimit
eu, fără să ştie cine le trimite banii». M-am recules şi
i-am s p u s : «E un lucru
extrem de periculos, cum mi-1 puteţi încredinţa» ?. Mi-a zâm bit şi m-a lin iş t it :
«Ştiu eu cui să-i spun». I-am păstrat secretul pân'ă când îl aştern acum pe
hârtie, cu un adânc om agiu adus unui maxe om de suflet care a fost pentru mulţi,
patriarhul Jnstinian, alături de atâtea om agii care i se aduc din ce în ce m ai multe
în scris şi, odată, poate, vor fi adunate ca să-i complinească biografia lui când i se
va scrie, ca a unui mare ierarh pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română.
A utorul vorbeşte între altele şi de supravegherea şi controlul permanent exer
citat asupra aşezămintelor m onahale asemenea şi celorlalte

instituţii ale Bisericii,

de către aşanum iţii «inspectori de culte şi de securitate, dar, adaug, şi de cozile de
topor folosite dinlăuntrul, căci au reuşit să-şi

găsească şi dintre

ei informatori şi

colaboratori pervertind atâtea conştiinţe, lăsate ademenite de avantaje ce li se ofe
reau, promovate m ai ales în posturi administrative, fie în ierarhie, fie în cler. Şi,
ne întrebăm, cum ne va fi nou ă iertat păcatul acesta ?
In concluzie, autorul reţine constatarea că «istoria Bisericii Ortodoxe Române
din anii totalitarism ului a teu-comunist nu poate fi înţeleasă fără cunoaşterea p ăti
m irii m onahism ului acesteia din această perioadă» (p. 103).
Să sperăm, îşi încheie optimist autorul documentata sa monografie, că «m ănăs
tirile vor redeveni vetrele de spiritualitate de# odinioară, aducându-şi astfel contri
buţia la renaşterea m orală a rom ânilor» <p. 105).
Pr. IO N IONESCU

Pr. Prof. Dr. Petru Rezuş, ARON PUMNUL,
Iaşi, 1994, 143 p.
Eruditul teolog, Pr. Prof.

Rezuş, care ne-a dat

m onagrafiile lui

M ih ai

Emi-

nescu şi Ion Creangă, ne dă şi monografia marelui patriot al generaţiei de la 184»,
A ron

Pumnul,

tipărită

cu

binecuvântarea

Bucovinei, în Editura M itropoliei din Iaşi.

I.P.S.

Daniel,

M itropolitul

M oldovei

şi
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Justificarea prezentării monografiei
critic-documentară
a vieţii şi
a operei
marelui patriot Aron Pum nul este m otivată de la început de faptul că «numele lui
este definitiv legat de al lui M ih ai Eminescu
şi cei mai m ulţi biografi îl reduc
numai la atât. A fost profesorul geniului nostru naţional, îndrum ătorul său în anii
şcolari, puţini petrecuţi în Cernăuţi, dar rodnici, «fiul său
adoptiv», cel care l-a
num it îngrijitor al «Bibliotecii gim naziştilor».
biografii lui M ihai Emisescu, din păcate se
a lui A ron

Aceste am ănunte

cunoscute de toţi

reduc num ai la ele.

O ri, viaţa scurtă

Pumnul, de num ai 48 de ani, şi bogata sa

activitate

patriotică şi c u l

turală pusă în slujba neamului românesc de pretutindeni, m erită să fie cunoscută
în mai din aproape.
A ron Pumnul, spune biograful său, a trăit şi a m urit pentru înălţarea poporu
lui. Dragostea sa, dăruită lui M ih ai Eminescu, este dăruită, prin el, întregului popor
român. El

rămâne

ca un stâlp

luminos până-n zilele

noastre, fiind unul dintre

marii bărbaţi ai anului pentru totdeauna neuitat, 1848 (p. 6).
Autorul îşi structurează m onografia sa în zece capitole :
diile ;

2. La B la j;

3. Tribunul ? 4. E x ilu l;

şi literatura rom ână j

7. C iu n is m u l;

5. La C e rn ă u ţi;

1. O riginea şi

6. Profesor de

stu
lim ba

8. Lepturariul j 9. C opilul de s u fle t; 10. Lăcri

mioarele învăţăceilor gimnazişti.
Urmează o încheiere (p. 112— 114), o Cronologie, (p. 115— 121) şi lucrarea este
dotată

la sfârşit

cu o

bogată

şi impresionantă

bibliografie

alfabetică

de 20

de

pagini (,p. 122— 141), ceea ce dovedeşte o cercetare exhaustivă.
Aron Pum nul s-a născut din părinţi ţărani iobagi, la 27 noiembrie 1818 în co
m una Cuciulata, judeţul Braşov. Crescut în lipsuri, a avut de la început o sănătate
şubredă. La 14 ani, în 1832, a fost

înscris la şcoala prim ară din Odorhei.

Prenu

mele său variază la început în Aron, Arun, pentru a se fixa la Arune, iar numele
din

Pumnelul

denumi Aron

va deveni

Pum nul, şi va

Pumnul. In 1636 trece la

semna Arune Pumnul, dar biografii îl vor
Blaj

şi se înscrie la gim naziu,

dovedind

alese aptitudini intelectuale. Urmează aici cursul I de filozofie ţinut de Simion Bărnuţiu. In 1040 terminase

clasele gim naziale

(1836— 1840),

iar în

1841 absolvise şi

Cursul I de filozofie de la Blaj. In continuare se înscrie la Cursurile de filozofie de
la Liceul priarist din C luj, pe care-1 termină după doi ani (1841— 1843). In 1843 pri
meşte o bursă la C olegiul «Sfânta Barbara» din Viena, pentru a urma filozofia şi
teologia. A ici cursurile erau pre d at^ în lim bile

germană şi

latină, în care

Aron

Pum nul va excela.
La Viena, Aron Pumnul m ilitează activ şi întemeiază societatea

«Românimea

cea tânără», căreia îi alcătuieşte program ul şi proiectul de statut. Societatea cuprin
dea pe toţi studenţii români ai C olegiului «Sfânta Barbara» şi avea să
viitoarea societate «Rom ânia
(1843— 1846), când va
Blaj, C luj şi Viena.

Jună». La Viena, Aron

îm plini vârsta de 28 de ani,

In toamna anului 1846 Aron

Pum nul studiază

petrecuţi în

premeargă
patru ani

studii la Odorhei,

Pum nul se întoarce în ţară şi se opreşte la Blaj,

unde va fi angajat profesor, însufleţind elevii în spiritul patriotic.

Episcopul

Ioan

Lemeni este îm potriva patriotism ului manifestat în şcoală. 11 înlătu ră pe profesorul
Simeon

Bărnuţiu şi trimite

denunţuri guvernului, în special

guvernatorului

Josef
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Teleki, cu privire la tulburările de la Blaj, pentru care 11 face răspunzător pe pro
fesorul tânăr A ron Pumnul, «şeful tinerilor revoluţionari».
La Blaj, A ron Pum nul este apreciat de Timotei
Cipariu, care-1 cooptează în
acţiunea sa publicistică, colaborând la revista Organul luminărei şi apoi la învăţă

torul poporului.
In 16 martie 1848 izbucneşte la Pesta revoluţia, care va cuprinde în flăcări
toată Transilvania. loan Lemeni era îm potriva
revendicărilor româneşti, din cauza
căruia Simeon Bărnuţiu se retrage de la catedră in 1845. Pe
baricade, ridicând
steagul revoluţiei, se ridică A vram lancu, «conducătorul hotărât al moţilor şi al
canceliştilor din Târgu-Mureş». A ron Pum nul se întâlneşte cu A vram lancu şi cu
Alexanrdu Papiu Ilarian şi plănuiesc marile adunări de la Blaj. Chemarea înflăcă
rată a rom ânilor la A dunarea naţională de la Blaj este alcăfuită de Aron Pumnul.
Lajos Kossuth, conducătorul revoluţiei maghiare,
m ilita pentru o Transilvanie
anexată Ungariei, fără drepturi pentru români. loan Lemeni, în aceste îm prejurări,
îl denunţă pe A ron Pum nul guvernatorului Josef Telcel, ca fiind «şef al tinerilor
revoluţionari». înţeles cu A vram lancu, A ron Pum nul şi cu alţi tineri intelectuali,
a convocat la Blaj o adunare a rom ânilor din Transilvania, pentru revendicarea
drepturilor naţionale şi sociale. La 18/30 aprilie 1848, 4000 de ţărani, sub condu
cerea lui A vram lancu, Simeon Bărnuţiu, lo an Buteanu, s-au adunat la Blaj. Con
ducătorul iubit al acestor tineri intelectuali a fost A ron Pumnul. Sim ion Bărnuţiu,
în cuvântarea sa, ovaţionat de adunare, a cerut desfiinţarea iobăgiei şi împărţirea
păm ântului grofilor. A ron Pum nul câştigând existenţă, pregăteşte a doua A dunare
N aţională din 3/15 mai 1848, le la Blaj. El a fost sufletul întreprinzător al tinerilor
trimişi pretutindeni pentru a informa şi a aduna poporul. Aron Pum nul a avut sar
cina ca tribun al studenţillor şi al intelectualilor tineri români, care «şi-a îndepli
nit-o în chip exemplar». lo an Lemeni se afla în fruntea loialiştilor cu autorităţile
maghiare, în timp ce A ndrei Şaguna se oferă să m eargă la V iena ou doleanţele
rom ânilor.

loan

Lemeni se

îndreaptă către dieta din C luj,

care hotărâse

unirea

Transilvaniei cu Ungaria.
In A dunarea din 3/15 mai 1848, A ron Pumnul este ales «oancelist», membru în
Com itetul permanent românesc sau Com itetul N aţional Român, cu sediul la Sibiu.
Urmărit de autorităţile maghiare, pe capul său se pusese preţ, ca odinioară pe ca*
petele lui Horea, Cloşca şi Crişan. A ron Pumnul

părăseşte B lajul

şi trece pe

la

«Vama cucului» în Ţara Românească.
In Ţara

Românească revoluţia izbucnise în ziua de 9/21 iunie

judeţul Romanaţi. A ron

P um nul şi-a oferit serviciile sale

1848 la Islaz,

G uvernului

provizoriu,

alcătuit din loan Heliade Rădulescu, Ştefan Golescu, Christian Tell, N icolae Pleşoianu şi Gheorghe Magheru, avându-1 în frunte pe renum itul popa Şapcă. îm preună
cu ceilalţi tribuni transilvăneni care trecuseră în Ţara Românească, au fost înrolaţi
în corpul comisarilor

de propagandă,

care activau în judeţe

în scopul atragerii

maselor la lupta revoluţionară. A ron Pum nul a fost num it în Râm nicu Sărat, în ca
litatea de comisar cu propaganda revoluţionară. La scurt timp însă, se îm bolnăveşte
de holeră, după care avea să fie apoi

arestat şi trimis cu escortă

la Iaşi. Din în 

chisoare îl scapiă santinela ce-1 păzea, un bun român, şi ajunge la Cernăuţi, unde
ia legătura cu studentul Iraclie Porum bul (Porumbescu), care-i va descrie în Amin

tirile sale viaţa lui Aron Pum nul la Cernăuţi.
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Iraclie Porumbescu il va prim i «cu entuziasm» în
«chilia» sa de la seminar.
El era tn penultim ul an de studenţie, «având un oarecare prestigiu între ceilalţi
alum ni seminariali». II recom andă printr-o scrisoare lui Alecu
Hurm uzachi să-l
primească. Bucurându-se de ospitalitatea familiei H urm uzachi, A ron Pum nul va
locui aici câtva timp şi d up ă numirea lui ca profesor de lim ba şi literatura rom ână
la liceul din Cernăuţi. A devenit în curând redactor al ziarului «Bucovina». Secre
tariatul îl deţinea studentul teolog din anu l III, prietenul său, Iraclie
Porumbescu,
iar redactor responsabil era A lecu H urm uzachi. Secretariatul era în «chilia» lui
Iraclie Porumbescu de la Sem inarul diocezan, la uşa căreia a b ătut A ron Pumnul.
Colaborarea lui A ron «Pumnul la ziarul Bucovina, care se răspândeşte şi în
M oldova, având colaborarea şi a lui Vasile Alecsand'ri, G. Sion şi M ih ail Kogălniceanu, este foarte rodnică.
După 1048, autorităţile imperiale aprobă înfiinţarea unei catedre de lim ba şi
lteratura română, în urma
m em oriului înaintat de bucovineni, avându-1 în frunte
pe Eudoxiu H urmuzachi.
La 22 aprilie 1860, Curtea din Viena hotăra din nou unirea Bucovinei cu Galiţia. In urma protestelor rom ânilor, cercurile imperiale au fost determinate ca, la
28 februarie 1861, să proclame autonom ia Bucovinei. Fraţii H urm uzachi, Aron Pum
nul şi I.G. Sbiera hotărăsc să întemeieze Reuniunea română de lectură din Cernăuţi.
In curând, Reuniunea îşi extinde activitatea şi devine
Societate culturală şi lite
rară. Sufletul Societăţii era A ron Pumnul, caracterizat de N. Iorga «marele dascăl
de simţire

şi credinţă

românească al bucovinenilor».

Tot acum,

la Ober Gymna-

sium de opt clase, rom ânii cer o catedră de lim ba şi literatura rom ână, care ÎL se
acordă la 18 noiembrie 1848. In urma intervenţiilor Hurm uzăcheştilor, A ron Pumnul
ocupă catedra,
gistraţi

în

având studiile

matricolele

cerute

liceului şi

necesare.

elevi

Intre anii

1852— 1863 sunt între-

din M oldova şi Basarabia,

intre care şi

«frăţânii Eminovici».
Ca profesor, A ron Pum nul «a fărm ăcat inim ile auzitorilor săi şi le-a lipit de
sine cu legături

nedisolubile».

1849 până in anu l 1852,

A funcţionat ca profesor

când a fost definitivat.

grea, Sim ion Bărnuţiu i l cheam ă la
tate, cu un

salar de 380 de

catedra sa de liceu, m otivând
primit şi nu primesc,
răm ân
letargia

încă

în care

februarie
m aterială

Iaşi, unde i se acordă o catedră la

galbeni

pe

an, dar A ron

Pum nul

într-o scrisoare adresată lu i Paul

deşi aici am o leafă foarte mică,

cu tinerimea

rom ână

nu-şi

B ănuţiu că «n-am

Pum nul devenise

discipolii săi. Limba rom ână şi

Universi
părăseşte

fiindcă trebuinţa

bucovineană, ca să o deştept din

se află cufundată» (p. 45). A ron

iubit, chiar adorat de

suplinitor din

Cunoscându-i situaţia

cere să

amorţeala şi
«un profesor

literatura erau predate cu o

deosebită competenţă, atrăgându-i nu num ai pe elevii români».
Profesorul Aron Pumnul, ca toţi ceilalţi etimologişti, fonetişti şi filologi arde
leni, îşi începuse opera sa de modolare a lim bii, după
nu se vor putea

impune. A intervenit

Titu

M aiorescu

principiile sale proprii, dar
şi a lim pezit

lucrările la

timp, precizând că lim ba românească nu este la discreţia profesorilor, «ci ea-şi are
dezvoltarea

organică, legată

de

graiul

poporului».

A dept

al

fonetism ului,

Aron

Pum nul este un fidel urmaş al celorlalţi ard e le n i: Timotei Cipariu, George Batriţiu, A. Treboniu Laurian şi alţii, a avut şi el dorinţa de a se pronunţa în proble
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unar.
iilalţi
să-l
il va
m ână
îecre-

mele de lim bă încercând să dea o nouă înfăţişare lim bii române şi să-i fixeze prin
cipii străine şi aEerante, îm potriva dezvoltării sale, să elim ine
cuvinte străine şi

tescu,
» lui
inul.

ticat până atunci de ardeleni, a pus bazele sistemului fonetic, oare a rămas definitiv

şi în
’ogăl-

şcolare. M unca aceasta

să creeze altele noi, folosind m ai ales sufixul -ciune, curentul lui lingvistic fiindu-i
num it de adversarii săi, de aici, ciunism. Dar A ron Pum nul are şi meritul de a fi
creat un sistem nou ortografic care, îndepărtându-se de sistemul etimologic prac
în scrisul românesc până astăzi (p. 60).
Catedra de limba şi

literatura rom ână avea profesor, dar nu

istovitoare îi revine lu i A ron

avea

manuale

Pumnul, de a alcătui lecţii

pentru cele opt clase în caiete folosite şi de suplinitorii săi, când va cădea bolnav.
Sunt numitele Lepturare, alcătuite diferenţiat, pe clase, urcând progresiv de la cele

ba şi
frunte

inferioare la cele

superioare. Lepturariul şi-a îndeplinit

patriotică num ai in cadrele strict

«scolastice»

misiunea sa

culturală şi

ale liceului, precum

şi în cele ale

Cernăuţi, adus de tatăl

său, copilul in

societăţilor «lepturişti» cernăuţeni (p. 78).
ii Gaca, la
Pum-

In anul 1858, în

soptembrie, vine la

vârstă de opt ani M ihai Eminovici, la N aţional Hauptschule, fiind găzduit de Aron
Pumnul, care avea în gazdă şi alţi copii. D in 1852 urmează

cursurile la Cernăuţi

rnăuţi.
i lite-

găzduiţi de Aron

dascăl

moare în 1856, descum pănind grav sănătatea şubredă a tatălu i său. In Conscripţia

ymna-

(Condica) parohiei ortodoxe de care ţinea profesorul A ron Pum nul se înregistrează

11 se

fraţii Ini M ihai Eminescu : Şerban,

Nicolae, Gheorghe şi Ilie

din

Pum nul. Unicul copil al lui A ron şi al Catincăi

1855, fiind toţi
Pumnul, Ioan,

la rubrica sa : «Copil de suflet M ihail 1858». Parohia ortodoxă de care ţinea Aron

umnul

Pum nul şi soţia sa Catinca este a «hiserici filiale» S fântul Nicolae, al cărui paroh

între-

era Leon Popesou, mem bru al Reuniunii române de leptură din Cernăuţi, întemeiată

are şi

în 1862, prieten al fam iliei Pumnul. Astfel, M ihai Eminescu devine copil de casă al
fam iliei Pumnul, cimentându-se o legătură fam ilială, oare va dura pentru totdeauna.

pit de
jruarie

Aron Pum nul se stinge din viaţă la 12/24 ianuarie 1866,
plâng. Ceremonia

iversi-

corpul neînsufleţit al lui A ron Pumnul, afluenţa

răseşte

de despărţire a fost rostită de Alexandru

«n-am
ere să

in vârstă

de 48 de

ani, având la căpătâiul său pe soţia sa Catinoa şi pe M ihai, copilul de suflet, care-1

terială

durerea

funebră s-a desfăşurat la Catedrala oraşului, unde a

fost depus

pub licului fiind

Hurmuzachi,

mare.Cuvântarea

care a căutat

să exprime

tu tu r o r : «F ra ţilo r! Fraţilor întristaţi 1 Şi steaua zilei, care prin lumina sa

au înseninat sufletele oamenilor şi prin căldura razelor sale au dat roade păm ân

sala şi

tului, şi acea stea, după ce şi-au îm plinit cursul, se pleacă şi trece de orizont...».

rofesor

Foaia Societăţii pentru literatura şi cultura română din Bucovina a apărut

î

cu o

«număr special îndeoliat», dedicat marelui dispărut. A ron
m ântat în cim itirul vechi

L arde

din

interiorul oraşului

Cernăuţi,

Pum nul a fost
lângă

biserica

intr-un
înm or
Sfântul

Nicolae, de preotul Leon Popescu. In anul 1686 osemintele au fost mutate în cim i

rii, dar

tirul nou. I-a fost ridicat un monument de bronz în 1887, deasupra criptei. Pe două

trile la

table de marmură neagră sunt săpate inscripţiile : «M arelui bărbat al naţiunei, Aron

i-şi are

Pumnul. Profesor c. r. de lim ba şi literatura rom ână la G im nasiul superior din Cer

, Aron

năuţi (născut) 27

noemvre

e Batri-

Soţietatea pentru

cultura şi

proble-

lilor 1886».

1818, f

(mort) 12/24

literatura

ianuarie

rom ână tn Bucovina

1866. Recunoştinţă eternă.
în numele

conaţiona
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La moartea lui Aron Pum nul a apărut In placheta «Lăcrămioarele învăţăceilor
gimnasiaşti din Cernăuţi la m orm ântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul
răpăusat

într-a 12/24 ianuarie

1866», Cernăuţi,

poezia de debut a lui M. Emino-

moartea Iui Aron Pumnul»,
*Imbtacă-te In doliu, frumoasă Bucovină...».

viciu p riv a tist:

«La

M ihai Eminescu a colaborat de fapt ci
şurii omagiale,
u ltim ul timp.

prima fiind

Dintre învăţăceii

profesorului

A ron

Pumnul,

ei s-a

răsfrânt şi asupra

strofe,

Lăcrămioare

nesemnată, dar tot lui aparţinând,

scrupulos, s-a înălţat deasupra tuturor steaua
Strălucirea

două

în cinci

spune

la alcătuirea bro
cum s-a stabilit în

biograful său

strălucitoare a lu i M ih ai

un adevărat

atent

discipol al maestrului,

M ih ai

şi

Eminescu.

dascălului şi părintelui său spiritual.

Pumnul se bucură, postum, de lum ina pe care o revărsase în inim ile
săi. Ca

care în c e p e :

Aron

învăţăceilor

Eminescu a dus mai departe

ideile pozitive ale fonetism ului lu i Aron Pumnul, oare «răm âne mare, un adevărat
«luminist», într-o epocă în care stăpânea absolutismul habsburgic şi gravele am e
ninţări şovine ale fanaticilor» (p. lil'3)
Pr. 1. ION ESCU
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