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Iubiţi fii şi fiice in tru Hristos, Biruitorul morţii,
«HRISTOS A ÎN V IA T !»

In această noapte sfântă, toată suflarea creştină d reptm ăritoare
întâm pină cu bucurie şi nădejde m ântuitoare m om entul sfânt şi dătător
de viaţă al învierii din m orţi a F iului lui Dum nezeu, Iisus Hristos. Cu
ochii m inţii şi ai credinţei, văd cetele de credincioşi de la sate şi oraşe
îndreptându-se spre biserici, p u rtân d pe chip şi în priv iri bucuria p ri
m irii lum inii din candela ce arde pe sfânta M asă, care afirm ă
realitatea
suprem ă a M orm ântului lăsat gol
de H ristos prin înviere. Văd, de
asemenea, m ulţim ea credincioşilor participând la S fân ta L iturghie în
această noapte de praznic, îndreptându-se apoi, fiecare la casa sa, cu
lum ânarea aprinsă în m ână spre a vesti celor în tâln iţi în cale sau răm aşi,
din diferite pricini, acasă, d ar şi n atu rii înconjurătoare că H ristos a
inviat, că m oartea a fost b iru ită şi calea spre v iaţa veşnică este deschisă.
P u rtare a lum inii şi salutul «Hristos a în v i a t !», precum şi răspunsul
rostit cu credinţă : «A devărat a î n v i a t !», îm bracă fiecare suflet de
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creştin sau creştină în haina cea binecuvântată de m arto r şi m ă rtu ri
sitor al Învierii lui Hristos, transform ându-1 în tr-u n propovăduitor al
acestui adevăr m ântuitor.
D reptm ăritori creştini,
în cea de a treia zi după răstignirea şi m oartea pe Cruce a lui
Iisus, fem eile p u rtăto a re de m ir s-au în d rep ta t dis-de-dim ineaţă spre
M orm ânt. A eesta însă era gol. «Doi bărbaţi au stat înaintea lor în veş
m inte strălucitoare», spune S fân tu l E vanghelist Luca, ... şi au zis către
ele : «De ce căutaţi pe Cel viu în tre cei m orţi ? N u este aici, ci a înviat.
A duceţi-vă am inte cum v -a vorbit, fiind încă în G alileea, zicând că
F iul Om ului trebuie să fie d at în m âinile oam enilor păcătoşi şi să fie
răstignit, dar a treia zi să învie. Şi ele şi-au adus am inte de cuvintele
Lui. Şi întorcându-se de la m orm ânt, au vestit toate acestea celor
unsprezece şi tu tu ro r celorlalţi» (Luca 24, 4— 9).
Văzând m orm ântul gol, auzind spusele îngerilor, aducându-şi
am inte de cuvintele lui H ristos rostite în tim pul p etrecerii Sale pe
păm ânt, fem eile p u rtăto a re de m ir au depăşit îndoiala şi frica şi au
devenit m arto re şi m ărtu risito are ale învierii lui Hristos. Aceeaşi tre 
cere de la team ă, în g rijo rare şi îndoială la curajul de a m ărtu risi şi
propovădui învierea, au încercat şi Apostolii lui Hristos. P u ţin câte
puţin, la început «m irându-se în sine de ceea ce se întâm plase» (Luca
24, 12), Apostolii ajung la certitudinea de nezdruncinat în învierea lui
H ristos şi, din oam eni copleşiţi de team ă devin propovăduitori ai ade
vărului. «Căci nu putem să n u vorbim despre cele ce am văzut şi am
auzit» (Faptele A postolilor 4, 20), spun ei celor ce le interziceau să
m ărturisească pe H ristos cel înviat.
încredinţaţi despre adevărul învierii lui Hristos, v iaţa Apostolilor
şi a prim ilor creştini s-a schim bat cu desăvârşire. T otul era bazat pe
înviere. «Dacă H ristos n -a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea
noastră, zadarnică şi credinţa voastră» (I Cor. 15, 14). «Dar H ristos a
înviat din m orţi, fiind începătură a învierii celor adorm iţi» (I Cor.
15, 20) spune S fântul Apostol P avel. A tât de puternică era credinţa în
înviere, încât nici o piedică n u era de nedepăşit în m isiunea Sfinţilor
Apostoli. D in Ierusalim până în A lexandria Egiptului, din Asia Mică,
trecând p rin G recia şi Dobrogea, până la Roma şi Spania, precum şi
p ână-n India, S finţii Apostoli şi ceilalţi m isionari creştini n-a u avut
odihnă în ce p riveşte propovăduirea lui H ristos cel înviat şi a Evan
gheliei Sale.
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Cei convertiţi la creştinism de către S finţii Apostoli deveneau la
râ n d u l lor, «m artori ai învierii lui Hristos». «Dum nezeu a înviat pe
acest Iisus, afirm a sfântul Apostol P etru , căruia noi toţi îi suntem
m artori» (Faptele A postolilor 2, 32). Ia r sfântul Pavel, pe drum ul Da
m ascului, aude din gura lui H ristos urm ătoarele cuvinte : «Spre aceasta
M -am ară ta t ţie, să te rânduiesc slujitor şi m arto r şi al celor ce ai
văzut, şi al celor în tru care Mă voi arăta ţie» (Faptele A postolilor 26, 16).
In decursul istoriei, creştinii n -a u av u t crez m ai puternic decât cel
în înviere. «C redinţa creştinilor, spunea T ertulian, este învierea m or
ţilor» i. C reştinii erau num iţi : «fii ai bucuriei» 2 p en tru că nu se te 
m eau de tristeţea m orţii. în chinurile m orţii fiind prin mucenicie,
S fântul Ignatie Teoforul scria credincioşilor din Roma care interveneau
să-l scape de m oarte : «Iertaţi-m ă fraţilor ! Să nu m ă îm piedicaţi să
trăiesc» 3. în acelaşi duh, u n sfânt duhovnic din secolul trec u t era p ătruns
a tâ t de adânc de re alita tea învierii, încât în tot cursul anului nu-şi
întâm pina sem enii decât cu salutul : «Hristos a înviat, bucuria m ea !».
Iar în deceniile trecute, nici o fo rţă n -a fost m ai de tem u t p en tru stă
pânirea atee ca slujba din noaptea de P aşti care aduna în fa ţa bisericilor
aproape întreaga suflare rom ânească, m ai cu seam ă tin eri dornici de
a păstra dem nitatea şi lib ertate a neam ului. P en tru cei ce au ochi să
vadă şi m inte să înţeleagă, p u rta re a făcliei de Paşti pe străzile oraşelor
şi uliţele satelor de m ilioane de credincioşi, salutul : «Hristos a înviat»,
cu care ne întâm pinam unii pe alţii, în acele vrem uri, a devenit cel
mai puternic şi eficient «Nu !» în faţa celor ce încercau să ne răpească
credinţa şi să ne îndepărteze de Dum nezeu, de Biserică şi înviere. Toţi
p urtătorii făcliei de P aşti erau m artori şi m ărturisitori ai lui Hristos
Cel înviat.
Fraţi şi surori în tru H ristos Domnul,
Dacă în vrem urile m ai de dem ult sau m ai de aproape, om enirea a
av u t treb u in ţă de credinţa în pu tere a sfintei învieri p e n tru a vieţui
în tru adevăr, astăzi, de asem enea, lum ea are nevoie de m artori şi m ă r
turisitori ai lui Hristos cel M ort şi în v iat p en tru a-şi regăsi şi trăi
echilibrul lăuntric de care are atâ ta nevoie. Şi ce înseam nă a fi m artor
şi m ărturisitor al sfintei învieri ?
înseam nă a te m inuna cu credinţă cum din bobul de grâu aşezat
toam na în păm ânt, bob p utrezit şi îngheţat în tim pul iernii, răsare în
faptul prim ăverii spicul cel d ătă to r de pâine (Ioan 12, 24). înseam nă

al

1. Tertulian, D espre în v ier ea tru p u lu i, I, M igne, P.L., tomul 2, col. 841.
2. Scrierile Părinţilor A postolici, Barnaba, I, pag. 114
3. Scrierile Părinţilor A postolici, trad. Pr. D. Fecioru, Inst. Biblic şi de M isiune
B.O.R., Buc. 1979, Sf. Ignatie Teoforul, Către Romani, VI, 2, pag. 176.
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a te apropia cu credinţă de tru p u rile sfinţilor care, atinse de sfinţenia
D uhului în tim pul v ieţuirii lor pe păm ânt, au fost transform ate în sfinte
m oaşte binecuvântate. înseam nă a fi p ătruns de credinţa că v iaţa om u
lui, că tru p u l său n u sunt d estinate m orţii şi întunericului m orm ântului,
căci H ristos a b iru it deopotrivă şi m oartea şi iadul, care este chinul
insuportabil al despărţirii de iubirea lui Dum nezeu. «V răjm aşul cel din
urm ă, care va fi nim icit, spune sfântul Pavel, este m oartea» (I Cor.
15, 26). M oartea, p en tru cel înveşm ântat de lum ina învierii lui
Hristos — m ărtu rie şi nădejde a învierii tu tu ro r — n u -i decât «trecere-paşte» spre v ieţu irea şi m ireasm a Liturghiei veşnice îm preună cu
Tatăl şi cu F iul şi cu D uhul S fânt, T reim ea cea în tru
to t sfântă.
A fi m artor şi m ărturisitor al sfintei învieri, înseam nă a trăi
puterea iubirii, singura care treb u ie să depăşească m oartea, căci iubirea
lim itată de tim p, nedeschisă spre tărâm ul veşniciei, nu poate fi iubire
adevărată. Ia r în iubire, totul, toţi şi toate îşi găsesc îm plinirea. Bogatul
care iubeşte îşi apleacă inim a la suferinţa aproapelui şi, alinându-1 pe
acesta, se m ântuieşte şi se îm plineşte pe sine ca fiinţă um ană respon
sabilă de binele fraţilo r săi. M ai m arii oraşelor, ai satelor, ai ţării şi ai
lum ii, doar prin iubire şi credinţă pot să cârm uiască d rept pe păm ânt
fiind, cu sp irit de jertfă, în slujba oam enilor. F ără iubire şi credinţă
în D um nezeu şi în p u terea Lui, actualizate pe fondul m ărturiei, zba
tere a tu tu ro r este zadarnică, cetatea fără bună pază şi fără viitor, oa
menii fă ră nădejde.
A fi m artor şi m ărturisitor al învierii, înseam nă a-L face cunoscut,
fiecare după darul său, pe H ristos «calea, adevărul şi viaţa» (Ioan 14, 6),
fără de care n u putem face nim ic (Ioan 15, 5). P rin cuvânt, p rin fapta
iubirii, p rin post şi rugăciune, p rin je rtfa curajului m ărturisitor, p u 
terea învierii lui H ristos să atingă tot m ai m ulte suflete. B iserica cea
d reptm ăritoare să se întărească, Ţ ara să-şi găsească liniştea şi bu n ă
tatea, lum ea întreagă să se îndrepte spre Dum nezeu.
Iubiţi fraţi şi surori,
Tim p de o ju m ătate de veac, neam ul nostru ca şi alte popoare
învecinate geografic şi spiritual, au fost silite să trăiască în m orm ântul
ideologiei ateiste, păstrâ n d cu efort m artiric Lum ina lui Hristos. A tunci
când în sufletele n oastre nădejdea părea sfârşită, ca u n fulger de sus,
ca o prim ăvară binecuvântată, a venit izbăvirea ca o înviere şi a ru p t
zăgazurile m orţii ce ne ţineau legaţi trupeşte şi sufleteşte. Şi ne-am
bucurat cu bucurie negrăită, aşa cum ştim cu toţii, în clipa aceea a
zdrobirii pu terii com uniste.
Trei sunt lespezile de m orm ânt care vor să înăbuşe bucuria re 
naşterii în iubire : invidia, u ra şi m inciuna. Pe acestea şi m ulte altele,
le-a răstignit H ristos pe C rucea Sa tocm ai p en tru a ne slobozi pe noi
de apăsarea şi de otrava lor. în înviere, El ne-a d ă ru it «paharul bucu
riei» fiindcă p aharul m orţii şi al u rii îl băuse El, în locul nostru, pen tru
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ca noi să fim m ereu «fii ai lum inii şi fii ai zilei» (I Tesaloniceni 5, 5).
S untem un u l d in tre popoarele Europei — acest continent care deşi a
creat o civilizaţie creştină, a ajuns la o secularizare îngrijorătoare.
Suntem , totodată, popor născut creştin, de aceeaşi vârstă cu adevărul
învierii. Se cuvine, deci, ca, prin vieţuirea noastră creştină, să păstrăm
şi să m ărturisim acest adevăr.
De două m ii de ani suntem , cum spune A postolul, «ucişi de m ulte
ori pe zi» (Evrei 11, 37) d ar num ai cine a trec u t b iru ito r p rin m oarte
are în aceeaşi m ăsură şi setea şi p uterea învierii. Şoapte viclene vin
m ereu tot m ai insistent dinspre civilizaţia secularizată ; în schim bul unei
bunăstări m ateriale, iluzie ca to t ce ţine de ceea ce este trecător, ni se
cere să ren unţăm la valorile ortodoxe ; să schim băm legea sfântă, curată,
m oştenită din b ătrâ n i — singura noastră avuţie, cu noi rânduieli,
osândite de S fânta S criptură. Candela bucuriilor n oastre a fost m ereu
fragilă, d ar n-a u stins-o toate fu rtu n ile ce-au b ân tu it păm ântul acesta.
Lum ina credinţei n oastre sfinte «a lum inat m ereu în întuneric şi în tu 
nericul n u a cuprins-o» (Ioan 1, 5). Să ne păstrăm aprinsă candela
iubirii şi a sm ereniei, la lum ina căreia, să fim recunoscuţi de Dom nul
învierii, când vom ajunge la poarta îm părăţiei Sale.
B inefacerea învierii se săvârşeşte în nevinovăţie, în p u ritate ; n i
m eni n u iubeşte m ai m u lt ca un copil, p en tru că este încă nevinovat.
P rim a floare care renaşte prim ăvara, ghiocelul, deşi este cea m ai plă
pândă este şi cea m ai candidă ; este singura floare pe al cărei alb
im aculat n u există nici o pată ; tocm ai pu ritatea ei străpunge spre lu 
m ină, p rin lespezile frigului şi ale m orţii.
De aceea, iubiţii m ei fii şi fiice, în această sfântă zi, chem la iubire,
la bunătate, la sfinţenie. A cestea sunt florile care vor rodi, neînvinsă,
învierea. V irtuţile sfinte sunt ale noastre ; învierea este a lui Hristos,
Care a dobândit-o şi p en tru noi ; p en tru a o prim i, la rân d u l nostru,
nu avem ce-I da B iruitorului m orţii, decât v irtu te sfântă. V irtu te în 
seam nă credinţă, bărbăţie, e f o r t ; cea m ai grea luptă, este lu p ta cu
păcatul şi cu m oartea, care stau să ne doboare. Şi ceea ce se petrece
astăzi cel m ai m ult în lum ea păcatului, în tre popoare şi chiar în sânul
aceluiaşi neam este uciderea sem enului în tot chipul : tru p eşte şi sufle
teşte. N iciodată nu a fost atâ ta m oarte, care a cuprins întreaga lum e,
ca în aceste vrem uri grele.
Fie ca neam ul nostru să răm ână în slujba vieţii şi să aibă, ca
întotdeauna, dre p t călăuze, v irtu tea, tinereţea şi vocaţia m ărtu risirii
învierii. S pre iubire de frate şi de neam îndem n s tăru ito r în «ziua
luminii» şi pe cei m ari şi pe cei m ici, şi pe cei puternici şi pe cei u m i li ;
pe cei vârstnici şi pe cei tin eri — m ai ales pe cei tin eri care, um plând
to t m ai m u lt bisericile ţării, aduc cu ei sufletul şi nădejdea învierii de
m âine a acestui neam pascal. Să răm ânem dar, cu toţii, statornici cu
tru p şi suflet în grădina învierii, răsădită de Dum nezeu în sânul car
patic, la fe rea stra m ării. Şi m ai ales să nu uităm nici o clipă că învierea
noastră trece şi p rin în treg ire a neam ului şi a ţin u tu rilo r sfinte stră
moşeşti. Nădejdea şi rugăciunea, şi de-o parte şi de alta a P ru tu lu i,

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

8

să răm ână m ereu unite şi aşa va veni şi învierea în tregirii. Cu această
m ărtu risire a învierii să întâm pinăm pe toţi sem enii, indiferent de cre
dinţa şi sem inţia cărora le aparţin, spre a zidi în tre noi frăţietatea şi
dragostea a tâ t de necesare vieţii.
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
F iţi m artori şi m ărturisitori ai lui Hristos înviat, asem enea bunilor
creştini dinaintea noastră. A plecaţi-vă inim a, fiecare după p u terile sale,
la cei ce se zbat în grea suferinţă : copii părăsiţi şi de părinţi şi de
societate, tin eri p rim ejduiţi de tot m ai m ulte capcane ale lum ii de azi,
fam ilii cu m ulţi copii, bolnavi, deznădăjduiţi, b ătrâ n i cărora nu le m ai
poartă nim eni de grijă. După cum învierea Dom nului a început cu
P ogorârea Sa la iad, p en tru a-i sfărâm a porţile şi a aduce şi acolo
lum ina vieţii, tot aşa şi învierea noastră spirituală va trebui să înceapă
cu coborârea în iadul suferinţelor de to t felul în care se poate afla
aproapele nostru p en tru a-1 sm ulge de sub tiran ia lor, p rin p uterea şi
dragostea M ântuitorului nostru.
In acest duh al m ărtu risirii învierii lui Hristos, p rin fa p ta iubirii,
rog pe Dum nezeu să vă dăruiască m ila Sa cea bogată şi să ocrotească
fiecare suflet dreptslăvitor, fiecare casă, ţa ră şi lum ea întreagă. îm brăţişându-vă cu părintească dragoste în această noapte sfântă de Paşti,
vă doresc să trăiţi cu toţii bucuria n egrăită a b iruinţei Vieţii veşnice
şi vă vestesc tu tu ro r, cu dragoste de p ărin te iubitor :
HRISTOS A ÎN V IA T !

Al vostru către Dum nezeu to t tim pul rugător,

f TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Dată în reşedinţa Sfintei Patriarhii din Bucureşti,
cu prilejul sărbătorii în v ierii lui Hristos,
din anul mântuirii — 1995

SCHIMB DE SCRISORI IRENICE
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ŞI ÎNTÂISTĂTĂTORI DE BISERICI CREŞTINE
ŞI ALTE PERSONALITĂŢI,
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII ÎNVIERII DOMNULUI DIN ANUL 1995

S ărbătoarea învierii D om nului nostru Iisus H ristos a p rileju it şi
în anul 1995, ca de altfel în fiecare an, schim bul tradiţional de scrisori
irenice între în tâistă tăto rii B isericilor creştine. A lături de bucuria adusă
de această m are sărbătoare şi de fireştile u ră ri de sănătate şi spor
duhovnicesc, pe care în tâistă tăto rii B isericilor creştine le-au exprim at,
atâ t personal, unii altora, cât şi ierarhilor, clerului şi fiilor duhov
niceşti ai B isericilor pe care le păstoresc, scrisorile acestea subliniază
şi bogăţia de evenim ente bisericeşti ce au caracterizat anul 1995, fiind
în acelaşi tim p un prilej de trecere în revistă a contactelor directe
dintre conducătorii B isericilor creştine din întreaga lum e de-a lungul
acestui an.
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh TEOCTIST a trim is scrisoare irenică tu tu ro r în tâistă tăto rilo r de Biserici Ortodoxe surori şi ai Bisericilor
Ortodoxe O rientale, S anctităţii Sale Papa IOAN PAUL al II-lea, P re 
şedintelui C onferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi Catolici, A rhi
episcopului de C anterbury şi P rim a t al Com uniunii A nglicane din
întreaga lum e, conducătorilor B isericilor L uterane din d iferite ţări,
conducătorilor O rganizaţiilor Ecum enice internaţionale, unor ierarhi
care păstoresc în D iaspora ortodoxă, u nor cardinali rom ano-catolici cu
care P rea F ericirea Sa a av u t contacte directe, m ai m ultor personalităţi
internaţionale, precum şi ierarhilor rom âni din Diaspora.
în cele ce urm ează, redăm scrisoarea irenică pe care P rea F ericitul
P ărin te P atriarh TEOCTIST a trim is-o S anctităţii Sale BARTOLOMEU I,
A rhiepiscopul C onstantinopolului — Noua Romă, P a tria rh Ecum enic,
precum şi lista p ersonalităţilor bisericeşti cărora P rea F ericirea Sa le-a
adresat, de asemenea, scrisoare irenică :
«S A N C T IT A T E A V O A S T R Ă ,
IUBIT F R A TE IN T R U H R IS T O S , BIRU ITO RU L M O R Ţ II,

Adânc p ătru n şi de re alita tea învierii lui Hristos din m orţi, Sfinţii
Apostoli au aşezat la tem elia vieţii lor creştine şi a propovăduirii lor
adevărul că fă ră înviere totul este zadarnic. Din oam eni supuşi fricii
şi unor îndoieli, S finţii Apostoli devin, p rin convingerea de nezdruncinat
că H ristos a înviat, m artori şi m ărturisitori până la sacrificiu ai S fintei
învieri. «Dum nezeu a în v iat pe acest Iisus, C ăruia noi toţi suntem m ar
tori» (F. A. II, 32). «Căci n u putem să nu vorbim cele ce am văzut şi
am auzit» (F. A. IV, 20).
De la Cincizecime până astăzi, învierea lui H ristos — «începătură
(a învierii) celor adorm iţi» (I Cor. XV, 20) — a constituit identitatea
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creştinilor. «C redinţa creştinilor, învierea m orţilor», spunea pe bună
dreptate T ertulian. In lum ea în care trăim , lum e frăm ân tată de tiran ia
războaielor, a sărăciei, a secularizării cu consecinţele sale nefaste, Bise
rica O rtodoxă este chem ată să m ărturisească adevărul că H ristos a
înviat, că m oartea n u este ultim a realitate, că oam enii sunt în această
lum e a durerii, doar pelerini spre C etatea cea de sus a veşniciei. P rin
m ărturisirea acestui adevăr, lum ea este p ătrunsă de pu tere a D uhului
S fânt, problem ele ei asum ate cu responsabilitate, iar calea spre Dum 
nezeu considerată ca ţel al existenţei.

In acest duh al speranţei bazată pe puterea învierii, aducem la cu
n oştinţa S anctităţii V oastre şi a credincioşilor S fintei Biserici a P a 
triarhiei Ecum enice bucuria şi recunoştinţa Bisericii Ortodoxe Rom âne
faţă de D um nezeu, faţă de darul sfânt al obţinerii autocefaliei sale
acum 110 ani şi a ridicării ei la slujirea de P atriarh ie acum 70 ani,
evenim ente sărbătorite anul acesta de întreaga suflare creştin ortodoxă
din România.
îm brăţişăm frăţeşte pe S anctitatea Voastră şi-L rugăm pe Hristos,
B iruitorul m orţii, să Vă ocrotească cu darul m ilostivirii Sale pen tru
păstorirea credincioşilor din S fânta Biserică a C onstantinopolului.

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Scrisori irenice sim ilare au fost adresate de către P rea F ericirea Sa
şi celorlalţi în tâistă tăto ri de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de
Biserici creştine şi personalităţilor ecum enice, după cum urm ează :
1. Prea F ericirea Sa P A R T E N IO S III,
Papă şi Patriarh al A le x a n d rie i şi
al în tr e g ii A I r ic i;
2. Prea F ericirea Sa IG N A T IO S IV ,
Patriarh G rec -O rto d o x al A n tio h ie i şi
al O r ie n tu lu i;
3. Prea F ericirea Sa D IO D O RO S I,
Patriarh G rec-O rto d o x al Ie ru sa lim u 
lu i;
4. San ctita te a Sa A LE X E I II, P atriarhul
M o sco v ei şi al în treg ii R u s ii;
5. San c tita te a

Sa

P A V LE ,

A rh ie p isc o p

de P ec, M itro p o lit d e Belgrad-K arlovici, P atriarhul S e rb iei ;
6. Sanc titate a
B u lg a rie i;

Sa

M A X IM ,

Patriarhul

7. Sanctita te a
Sa
IL IA
II,
Patriarh
C atolicos al în treg ii G e o r g ii;

8. Prea F ericirea Sa C H R ISO ST O M O S,
A rh ie p isc o p N o u a Ju stin ia n a şi al
în treg u lu i Cipru ;
^
9. Prea F ericirea Sa SE R A FIM , A r h i
e p isco p al A te n e i şi al în treg ii
G r e c ii;
10. Prea
F ericirea
Sa
A N A S T A S IO S ,
A rh ie p isc o p d e Tira n a şi al în treg ii
A lb a n ii;
11. Prea F ericirea Sa V A S IL E , M itro p o lit
de V a rşo v ia şi al în treg ii P o lo n ii;
12. Prea Fericirea Sa D O RO TEI, A r h i
ep isco p
de
Praga, M itro p o lit
al
C eh iei şi S lo v a c ie i;
13. E m inenţa sa JO H N , A rh ie p isc o p de
Karelia şi al în tr e g ii F in la n d e ;
14. E m inenţa Sa JER E M IA S, M itro p o lit
al Franţei ;
15. E m inenţa
Sa
D A M A S K IN O S ,
M i
tro p o lit al E lv e ţi e i;
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16. E m inenta
Sa
PA N T EL 1M O N ,
trop olit al T e s a lo n ic u lu i;

M i

17. E m inenţa Sa IA K O V O S , A rh ie p isc o p
G rec-O rtodox al A m ericii d e N o rd
şi de S u d ;
18. Prea
Fericirea
Sa
TEO D O SIU S,
A rh ie p isc o p d e W a sh in g to n ;
19. Prea F ericirea Sa TE O D O SIO S,
A rhie p isc o p d e T o k y o ;
20. Prea S fin ţitu l Episcop
tropolit al B asarabiei ;

PETRU,

M i

21. I.P.S.
V IC T O R IN , A rh ie p isc o p
al
A rh ie p isc o p iei R om âne p en tru A m e 
rica şi Canada ;
22. I.P.S. SE R A FIM , M itro p o lit al M i
tropoliei O rto d o x e R om âne pen tru
G erm ania şi Europa C entrală ;
23. P. S. N A T H A N IE L , E piscop d e Detroit al E pisco p iei O rto d o x e Rom âne
din A m e r ic a ;

31. E m in en ţa Sa C ardinalul H A N S HERM ANN
GROER, A rh ie p isc o p
Rom ano-C atolic d e V ie n a ;
32. E m in en ţa Sa M ons. K A R L L E H M A N ,
P reşed in tele E piscopilor C a to lici din
G erm ania ;
33. Emo e Rm o sig. Card. CAM 1LLIO
R U IN I, V ic a rio
G enerale d i Sua
Sa n tită per R om a ;
34. E m inenţa Sa A N T O N IU S J A N G LA ZE M A KE R , A rh ie p isc o p de U trecht ;
35. G raţia
Sa
GEORGE
LE O N A R D
C A R E Y, A rh ie p isc o p d e C a n te r b u r y ;
36. E xcelenta Sa Dr. K L A U S ENG EL
HA R D , P reşed in tele B isericii E va n 
gh e lice din G erm ania ;
37. E xc elen ţa

Sa

Dr. ROLF KOPPE,

P reşed in tele D ep a rta m e n tu lu i R ela ţii
E xtern e B ise ric eşti al B isericii E va n 
g h e lice d in G e rm a n ia ;

24. Sanctita te a Sa K A R E K IN I, Patriarh
Suprem C ato lico s al tu tu ro r A r m e n i
lo r ;
25. Sanctitatea Sa SH E N O U D A III, Papă
şi Patriarh al A le x a n d rie i al Bisericii
O rto d o x e C o p te ;

38. E m inenţa Sa
GUNNAR
W EMAN,
A rh ie p isc o p d e U ppsala şi P rim at
al B isericii Lu tera n e d in S u e d ia ;

26. Sanctita te a Sa A B B U N A
PAU LO S,
Patriarh al B isericii O rto d o x e E tio 
pie n e ;

40. E xc elen ţa sa O LOF S U N D B Y ;

27. Sanctitatea Sa M O R A N B A SE LIO S
M A R T H O M A M A T H E W S II, Pa
triarh C atolicos al B isericii O rto d o xe
Siriene de R ă s ă r it;
28. Sanctitatea Sa IG N A T IU S Z A K K A I.
IV A S , Patriarh O rto d o x Sirian al
A n tio h ie i şi în tr eg u lu i Răsărit ;
29. Sanctita te a Sa M A R D IN K H A
Patriarh C a to lico s al B isericii
riene de R ă s ă r it;

IV ,
S i

30. Sanc titate a Sa Papa I O A N PAU L II ;

39. E xc elen ţa Sa H E NR IK S V E N U N G S S O N , E piscop d e S to c l-h o lm ;
41. R ev d . Dr. K O N R A D R A ISE R , S e 
creta r G eneral al C o n siliu lu i M o n 
d ia l a l B ise ric ilo r;
42. R ev d . Dr. J E A N FISCHER, S ecreta r
G eneral al C o n ferin ţei B isericilor
E uropene ;
43. R ev d .
Dr.
M IL A N
Secreta r G eneral ai
d ia le R efo rm a te ;

O P O C E N SK Y ,
A lia n ţe i Mc/t-

44. M r. 1SHMAEL N O K O , S ecreta r
nera l al
te rane.

F ed era ţiei

M o n d ia le

G e
Lu

La rân d u l său, P rea F ericitul P ărin te P atriarh TEOCTIST a prim it
scrisori irenice de la în tâistă tăto rii şi Şefii do Biserici m ai sus m en
ţionaţi, precum şi de la personalităţi ecum enice şi politice, după cum
urm ează :
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1.
SANCTITATEA SA B A R T O L O M E U I,
ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI — N O U A ROMA,
PATRIARH ECUMENIC :

P rea iubit şi m u lt dorit frate în Hristos Dum nezeu şi îm 
preună liturghisitor cu Sm erenia noastră, călduros îm brăţişându-V ă
frăţeşte în Dom nul, cu deosebită bucurie ne adresăm cinstitei
Voastre P rea F ericiri !
HRISTOS A ÎNVIAT !

Cu dragoste şi respect ne adresăm cu negrăită veselie şi
bucurie pascală cinstitei şi m u lt doritei Voastre Prea Fericiri cu
prilejul praznicului praznicelor bunei noastre credinţe, urându-Vă
din inim ă să se reverse pururea peste Prea Fericirea Voastră şi
peste toată «plinirea» binecredincioasă a Prea S fin te i Biserici
Române bucuria S fin te i învieri, harul îm belşugat şi binecuvânta
rea D om nului şi M ântuitorului nostru Iisus H ristos Care a înviat.
A stăzi, în aceste vrem uri rele, grele şi apocaliptice prin care
trecem, prăznuind sfânta şi m area sărbătoare, sim ţim m ai adânc
decât oricând sensul ei. Din Sfâ n ta înviere ne întărim în credinţa
că nu m oartea şi stricăciunea este soarta om ului, ci că dincolo de
moarte există învierea şi viaţa, iar dincolo de frica de distrugerea
totală ce stăpâneşte oamenii, veghează purtarea de grijă a lui
Hristos Care p entru noi a pătim it, S-a îngropat şi a înviat.
De aceea, îm preună cu Prea Fericirea Voastră, cu ceilalţi fraţi
în Hristos şi cu aleasă «p linire» a Bisericii Ortodoxe bucurându-ne
de nădejdea şi aşteptarea binelui adevărului, lum inii şi vieţii, fă 
găduit de D om nul Care a înviat, bine căruia încă o dată îi dă sens
faptul unic al învierii, iarăşi Vă îm brăţişăm cu căldură şi Vă să
rutăm cu sfântă sărutare, rămânând cu frăţească dragoste şi aleasă
cinstire,
Al Venerabilei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos,
ss / 1 BARTHOLOMAIOS
al Constantinopolului
Sfin tele Paşti 1095».
2. Prea Fericitul P A R T E N I O S ,
PAPA ŞI PATRIARH AL ALEXANDRIEI
ŞI AL ÎNTREGII AFRICI :

Iubit F rate,
«Hristos a în viat din morţi, cu moartea
pre moarte călcând, şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le». •

întruparea
la Duhul S fâ n t
cea Mare, este
prim ită pen tru

D om nului nostru Hristos, Fiul lui D um nezeu, de
şi din Maria Fecioară, viaţa S fin te i Treim i, Taina
golirea de slava pe care o avea la Tatăl, chenoza
a noastră m ântuire. Este sm erenia Sa, sm erenia cea
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dumnezeiască, sm erenia dusă pe culmi, sm erenia Răstignirii, după
cum spune S fâ n tu l A postol Pavel în epistola sa către filipeni. El
S-a făcut trup, om S-a f ă c u t !
Chenoza L ui (chenoză pentru oameni, pentru noi toţi, bărbaţi
şi fem ei, pentru întreaga zidire, p en tru creaţie, pentru U nivers,
pentru Oikoum ene, pentru păm ânt şi ceruri) este acea golire sfântă,
până la prim irea firii om eneşti (a întregii firi om eneşti), până la
prim irea stării de «rob». El S-a dat pe Sine în tru totul omenirii,
S-a je rtfit, a prim it m oartea, îngroparea cea de trei zile, în m or
m ântul cel săpat în piatră, având drept străjer pe îngerul din
ceruri.
Prin cea de bunăvoie golire de slavă, El îi uneşte pe toţi oa
menii în tru una şi se uneşte pe Sine cu fiecare existenţă, până
la moarte, El Care este «în m orm ânt Viaţă». Bărbaţi şi fem ei, toţi
şi toate, zidirea întreagă, ne un im cu Hristos, cu Tatăl Său şi cu
Duhul Său şi ne sm erim , ne golim pe noi înşine, trăim chenotic
şi ne pu n em su fle tu l p entru prieteni.
După cum decurge viaţa D om nului, aşa şi a noastră. Mersul
vieţii Sale şi m ersul vieţii noastre ne duce la înviere. El ne întinde
Mâna Sa, ne dă im bold, ne trage din m orm ântul în care dorm im ,
din iad, călăuzindu-ne spre Învierea noastră cu Învierea Sa, spre
a fi una. Dată fiin d unirea noastră cu El, noi su n tem înălţaţi la
viaţa Cerurilor Sale, la viaţa veşnică. M orm ântul Lui gol este
viaţa noastră nouă, cerurile cele noi, Darul cel S fâ n t al Lui, harul
Lui, dragostea Lui.
Învierea Lui este întâlnirea veşnică, întâlnirea noastră cu El,
cu Dragostea L ui veşnică. N u este o întâlnire cu caracter static,
ci ea se află în continuă mişcare, creşte, se m ăreşte lângă El,
trăim îm preună cu El, ne m işcăm şi existăm în El fiin d «una»,
după cum El este «una» cu Tatăl Său.
Aceasta este R evelaţia cea Mare, dumnezeiască, A lfa şi
Omega, prim a şi unica noastră viaţă, viaţa veşn ică ; toate întru
toate, noi uniţi cu El, cu Persoana, cu Ipostasul Lui, şi noi per
soane, de la naşterea noastră până la m oartea noastră, în viaţa
veşnică.
învierea Lui, Revelaţia L ui aşa cum o
Apostol Ioan, iu b itu l Său A postol, prieten şi
cuvintele Sale sau bătăile inim ii din pieptul
Sale chenotice până la moarte pe cruce, a
Viaţa veşnică.

descrie tainic Sfântul
ucenic, care a ascultat
Său, Apocalipsa Vieţii
V ieţii Sale înviate la

Aceasta este credinţa noastră, aceasta este m ărturisirea noastră,
aceasta este închinarea noastră, aceasta este slava noastră, Învierea
Lui, Descoperirea Lui. Aceasta înseam nă «Să învieze Dum nezeu»,
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«Vino Doamne», «Maran Atha», cântarea Învierii Lui, a Istoriei
Lui, a tradiţiei noastre, în vecii vecilor. A m in.
Iubite Frate, Vă îm brăţişez cu sfântă sărutare pe Prea Feri
cirea Voastră şi întreaga Biserică a Prea Fericirii Voastre, Prea
Sfântă Biserică, Apostolească, sobornicească, Biserică a învierii.
Cu m u ltă dragoste în D om nul şi frăţeşti îmbrăţişări,
ss / f PARTHENIOS
al A lexandriei
A lexandria
Paşte 1995».
3. PREA FERICITUL I G N A T I O S IV ,
PATRIARHUL A N TIOHIEI:

Prea iu b it şi m u lt dorit frate în Hristos D um nezeu şi îm 
preună liturghisitor cu Sm erenia noastră, îm brăţişându-Vă frăţeşte
în D om nul, cu deosebită bucurie ne adresăm Prea Fericirii
Voastre !
Plinind d e-suflet-ziditorul S fâ n t Post al Păresimilor şi stră
bătând cu ajutorul lui D um nezeu stadionul luptelor duhovniceşti
şi trăind jertfa răscumpărătoare de pe Cruce a D om nului, ne fa 
cem astăzi părtaşi tainei lum inii şi slavei Izbăvitorului nostru,
Care prin slăvita-I înviere a biruit puterea iadului şi, dezlegând
legăturile m orţii, S-a sculat din m orţi înnoind toată zidirea şi
scoţând din robia stricăciunii chipul cel căzut al lui Adam , a dat
celor care cred în num ele L ui puterea de a deveni fii ai lui D um 
nezeu (Ioan 1, 12).
Cu team ă şi credinţă aţintindu-ne privirile spre M orm ântul
gol al D om nului şi, cu veselie duhovnicească, în cântări aducând
şi noi salutul bucuriei şi al nădejdii «Hristos a în v i a t !», venim
cu gândul şi cu fierbinte dragoste, «în această n um ită şi sfântă
Zi» a Paştelui, la prea iubita Voastră Prea Fericire, ca să prăznuim îm preună cu «cetele de praznic iubitoare» Paştele D om nului
cele m ântuitoare, şi să lăudăm pe D om nul în vierii în cântări, cu
sufletul şi cu inim a, îm preună cu im nograful strigând «astăzi
m ântuire lum ii, că a înviat H ristos ca Cel Atotputernic».
Cu «din-adâncul-inim ii-izvorâtă» dragoste adresând acestea
Prea iubitei Voastre Prea Fericiri şi cu căldură îm brăţişându-Vă
în Hristos Iisus Cel Înviat, răm ânem ,
Cu respect,
A l Prea iubitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos
Cel Înviat,
ss j f IGNATIUS IV
al A ntiohiei
In Damasc,
Sfintele Paşti 1995».
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4. PREA FERICITUL D I O D O R O S
PATRIARHUL IERUSALIMULUI

I.

D IO D O ROS ÎN T Â IU L

Din m ila lui D um nezeu Patriarh al S fin te i Cetăţi a Ierusali
m u lu i şi al întregii Palestine, sfântă îmbrăţişare în Hristos Iisus,
Dom nul Care din m orţi a î n v i a t !
Strălucit-a nouă harul — m ântuirea tuturor oamenilor, prin
slăvită Sculare din m orţi a M ântuitorului şi Izbăvitorului nostru.
Astăzi, H ristos <cu m oartea pre m oarte călcând», fă cutu-S-a înce
pătură a celor adormiţi, viaţă dăruind încă o dată neam ului om e
nesc, celui din Rai căzut, prin aceasta aducându-l din nou la fr u 
m useţea cea dintâi.
Cu bucurie aşadar, îm preună cu A dam , străm oşul întregului
neam omenesc, să strigăm cu bucurie şi credinţă :
HRISTOS A ÎNVIAT !

Prin această veste transm isă în m inunate arm onii de cântare
duhovnicească — veste care porneşte chiar de la Prea Sfâ n tu l şi
de viaţă izvorâtorul M orm ânt al M ântuitorului nostru Hristos, Care
a înviat —, ne facem părtaşi la taina izbăvirii neam ului omenesc.
Această taină este şi pecetea m ersului şi procesului adevărat prin
care trebuie să treacă oricare creştin credincios p en tru a fi călăuzit
spre îm părăţia lui D um nezeu. Scularea din m orţi a D om nului
constituie m iezul credinţei noastre : «Dacă Hristos n u S-a sculat,
deşartă este deci propovăduirea K erigm a noastră, deşartă şi cre
dinţa noastră».
De aceea şi Noi, ca Patriarh al P ăm ântului Sfânt, fiin d m iluiţi
a sta îm prejurul acestui Prea S fâ n t şi m ăreţ Edificiu al C reştină
tăţii, din el înălţăm fierbinte rugăciune p entru pacea a toată lumea,
bunăstarea Sfin te lo r lui D um nezeu Biserici şi, m ai ales, pom enind
de-D um nezeu-cinstitul num e al prea iubitei Voastre Prea Fericiri,
din tot sufletul rugăm pe M ântuitorul nostru şi A rhipăstorul
Hristos, care în tru slavă a înviat, să ne lum ineze pe toţi cu stră
lucirile necreate ce izvorăsc din Sfânta Sa Lum ină, aşa încât să ne
înţelegem în pace şi concordie prin îm părtăşire dintru acelaşi potir
al dragostei, ca mădulare adevărate ale Sfân tu lu i Său Trup.
Călduros îm brăţişând cu sfântă sărutare praznicală pe iubita
Voastră Prea Fericire, frăţeşte Vă rugăm să transm iteţi urările şi
omagiile noastre pascale II.PP.SS. şi PP.SS. A rhierei, cucernicului
cler şi întregii «pliniri» (tuturor credincioşilor) a Prea S fin te i
Biserici a României.
Cu acestea, cerând de la D om nul Care a înviat să Vă dăruiască
ani m ulţi cu sănătate, putere şi bucurie duhovnicească, răm ânem
A l de-D um nezeu-păzitei Voastre Prea Fericiri, iubit Frate în
Hristos,
s s / f DIODOROS
al Ierusalim ului
In Sfânta Cetate a Ierusalim ului, P aştele 1995».
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5. SANCTITATEA SA A L E X E I HI, PATRIARHUL MOSCOVEI
ŞI AL ÎNTREGII RUSII :

P rea F ericirea Voastră, Iubit F ra te !
«HRISTOS A ÎNVIAT !»

A stăzi, întreaga făptură se bucură şi se veseleşte, întâm pinând
şi slăvind pe Hristos, Biruitorul m orţii, Cel care sfărâmă legăturile
iadului şi ne cheamă pe noi la Sine.
«Deci, ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca,
precum Hristos a în via t din m orţi, prin slava Tatălui, aşa să
um blăm şi noi în tru înnoirea vieţii» (Rom . 6, 4), căci «Cel ce ne-a
făcut spre acestea este D um nezeu, Care ne-a dat nouă arvuna
Duhului» (II Cor. 5, 5).
U rm ând tradiţionalul şi frăţescul obicei în spiritul păcii şi al
iubirii, îm părtăşim Prea Fericirii Voastre bucuria noastră la În v ie
rea lui Hristos, Vă salutăm cordial în această zi sfântă şi sărutarea
pascală de trei ori Vă dem onstrează Prea Fericirii Voastre dra
gostea noastră neschim bătoare în Hristos Cel înviat.
Vă doresc din su fle t ca Cel în via t a treia zi din m orţi, M ân
tuitorul lum ii, să Vă dăruiască ani m u lţi cu sănătate sufletească şi
trupească şi îm preună cu credincioşii pe care îi păstoriţi să în tâ m 
pinaţi această sărbătoare a sărbătorilor, cu glasuri neîncetate să
pream ăriţi pe M ielul lui D um nezeu, Care ne-a eliberat de toate
suferinţele şi întotdeauna să obţineţi cele m ai bogate roade în
lupta p entru m ântuire.
Vă transm item dragostea frăţească în Hristos Cel înviat,
s s / f ALEXEI
Patriarhul M oscovei
şi al întregii Rusii
Sărbătoarea P aştelui 1995».
6. SANCTITATEA SA P A V L E ,
PATRIARHUL SERBIEI :

Iubit frate in H ristos şi coslujitor al N ostru TEO C TIST,
Vă saluătm cu stim ă şi căldură şi Vă îm brăţişăm frăţeşte întru
Domnid.
în aşteptarea celei m ai lum inate Sărbători între sărbători, a
Sfin te i în vieri a M ântuitorului Hristos, Vă transm item felicitări
frăţeşti din toată inim a, precum şi cele m ai bune urări, îm preună
cu fericitul salut p a sca l: Hristos a înviat !
Prin învierea lui H ristos a început o nouă eră în destinul
întregului neam omenesc şi al fiecărui om îndeosebi. Aceasta este
vestea că după m oarte urm ează viaţa veşnică, şi că fiecare om ce
crede în D om nul Cel în via t va învia. Acesta este evenim entul care
lum inează întregului neam omenesc noi drum uri în viaţă, noi
perspective, care îl eliberează de team ă şi de sentim entul de nesi
guranţă pe acest păm ânt. M ântuitorul a s p u s : «îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea» (Ioan 16, 33) .Biruinţa lui Hristos este unica biruinţă
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de care se poate bucura toată fiin ţa omenească. Orice altă biruinţă
de pe păm ânt a divizat şi divizează oamenii. N um ai biruinţa lui
Hristos um ple toate inim ile oamenilor de o bucurie deplină, deoa
rece îi izbăveşte de tot răul şi îi face nem uritori. Prin învierea Sa,
El a biruit cei m ai m ari duşm ani ai vieţii om eneşti, moartea şi
păcatul, deoarece a s p u s : «Eu sunt învierea şi v ia ţa ; cel ce crede
în Mine, chiar de va şi m uri, va avea viaţă veşnică» (Ioan 11, 25).
Cu aceste gânduri, Vă salut şi Vă rămân, cu stim ă, frate şi
coslujitor, în iubirea D om nului H ristos înviat.
s s / t PAVLE
Patriarhul Serbiei».
7. SANCTITATEA SA M A X I M ,
PATRIARHUL BULGARIEI :

Prea Fericirea Voastră, Iu b it Frate în Hristos, Stăpânul dătă
tor de viaţă,
HRISTOS A ÎNVIAT !

Vă salut cu dragoste frăţească cu ocazia m arii sărbători a
învierii M ântuitorului H ristos ! Inspiraţi de cuvintele dătătoare de
viaţă ale M â n tu ito ru lu i: «Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede
în Mine, chiar dacă va m uri, va trăi» (Ioan 11, 25), slăvim marea
biruinţă a vieţii asupra m orţii. Tot m ai mare este în sufletele
noastre speranţa m ântuirii şi a vie ţii veşnice în îm părăţia cerească,
întrucât «Hristos a înviat din m orţi, fiind începătură (a învierii)
celor adormiţi» (I Cor. 15, 20).
Mă rog lui D um nezeu cu credinţa adevărată şi cu bucuria
S fintelor Paşti, cerându-I să dea Prea Fericirii Voastre putere,
sănătate şi m u lţi ani de slujire fructuoasă ca întâistătător al S fin te i
Voastre Biserici, spre binele turm ei iubitoare de D um nezeu şi al
S fin te i Ortodoxii. Fie ca D om nul să Vă ajute în strădaniile Voastre
p entru realizarea u nităţii pan-ortodoxe, a consolidării dragostei
evanghelice, a păcii şi bunăvoinţei între oameni.
R ostind cuvintele im nului pascal «Ziua î n v ie r ii! Să ne lu m i
năm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îm brăţişăm », ne încre
d inţăm sfintelor Voastre rugăciuni şi răm ânem ai Prea Fericirii
Voastre, credincios frate în rugăciunea către D om nul şi M ântuitorul
nostru.
ss / 1 MAXIM
Patriarhul Bulgariei».
8. SANCTITATEA S A I L I A 11,
PATRIARH CATOLICOS A TOATĂ GEORGIA :

Prea Fericirea Voastră, Prea Iubit Frate în tru Hristos,
«B ucuria Mea să fie în tru voi şi bucuria voastră să fie deplină»
(Ioan 15, 11).
Cu ocazia m arii sărbători a Sfintelor Paşti, Vă salutăm cu
dragoste pe Prea Fericirea Voastră şi întregul Sinod al iubitei
Biserici Ortodoxe Române.
B. O. R. — 2
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HRISTOS A ÎN V IA T !

Fie ca lum ina M ântuitorului Celui Înviat să lum ineze m inţile
întunecate de păcat şi să încălzească inim ile reci.
Urez Prea Fericirii Voastre sănătate şi viaţă lungă, iar obştii
credincioşilor şi ţării de D um nezeu păzite — pace şi îm plinire
duhovnicească.
N ădăjduind în rugăciunile binecuvântate şi sfin te ale Prea
Fericirii Voastre,
A DEVĂRAT A ÎN V IA T !
Cu dragoste întru Hristos,
s s / f ILIA II
Patriarh C atolicos

9. PREA. FERICITUL H R I S O S T O M O S
AL CIPRULUI :

Prea iubit şi m u lt dorit frate şi îm preună liturghisitor, căl
duros îm brăţişăndu-V ă în D om nul, cu deosebită bucurie ne adre
săm prea cinstitei Voastre Prea F e ric iri!
U nul-N ăscut Fiu şi C uvânt al lui D um nezeu, fără m oarte
fiin d , de bunăvoie a su ferit m oarte pentru a noastră m ântuire Biruind cu strălucire moartea El a în via t a treia zi din m orţi şi
îm preună cu El, a înviat din m orţi pe om ul cel căzut. D in m orm ân
tul M ântuitorului Hristos lum ină m are a strălucit, care a stricat
stăpânia întunericului şi a lum inat toată zidirea. D in m orm ântul
L ui a izvorât viaţa, şi m ântuirea, pacea şi bucuria.
învredniciţi fiin d de D om nul şi M ântuitorul nostru ca şi în
acest an, cu sănătate şi bucurie, să prăznuim acest m are şi
m ântuitor Praznic al de viaţă-purtătoarei Sale învieri din m orţi
cu mare veselie sufletească adresăm prea cinstitei Voastre Prea
Fericiri de-adevărată-bucurie-pricinuitorul salut «H ristos a în via t i».
Totodată, adresăm Prea Fericirii Voastre felicitările noastre cele
m ai călduroase, omagiile noastre frăţeşti şi urările noastre de sănă
tate în tru m u lţi ani şi ajutor de Sus. D um nezeu să păzească, să
întărească şi să dea p utere Bisericii al Cărei întâistătător su n teţL
Rugând pe Prea Fericirea Voastră să transm iteţi salutările
N oastre pascale şi urările N oastre sărbătoreşti şi II.PP.SS. M itropoliţi şi iubiţilor în tru Hristos fra ţi Arhieriei, care alcătuiesc S fântul
Sinod din ju ru l Prea Fericirii Voastre, Vă dorim să aveţi parte din
belşug de binecuvântările M ântuitorului Care a în via t din m orţi.
Îm brăţişându-Vă încă o dată cu sfântă sărutate, răm ânem
A l Prea cinstitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în H ristos,
s s / f HRYSOSTOMOS
a l Ciprului
In Sfânta A rh iepiscopie a Ciprului
Sfintele Paşti 1995».
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10. PREA FERICITUL S E R A F I M ,
ARHIEPISCOP AL ATENEI ŞI AL ÎNTREGII GRECII:

Prea iubit şi m u lt dorit frate în Hristos D um nezeu şi îm p reună-liturghisitor cu Sm erenia noastră, călduros îm brăţişându-V ă
frăţeşte în tru D om nul, cu deosebită bucurie ne adresăm Prea Feri
cirii Voastre.
D om nul Cel cu num e mare, stăpânitorul m orţii şi al vieţii,
Care prin negrăita-I înţelepciune le-a adus pe toate din nefiinţă la
fiinţă, Care a ve n it în lum e să înnoiască şi să ridice pe cel ce a
fost creat «după chipul Său», dar, din pricina păcatului, căzut din
vrednicia cea dintâi, pe toate le-a rânduit spre m ântuirea neam u
lui nostru omenesc, dăruind viaţa cea necuprinsă. Căci, pogorându-Se în Iad şi dezlegând legăturile şi durerile m orţii, a înviat d in
morţi, viaţă şi negrăită bucurie dăruindu-ne.
Cuprinşi de uim ire şi team ă sfântă în faţa lucrării m ântuitoare
a înţelepciunii şi H arului lui D um nezeu, Har pe care cu toţi n i-l
dorim, cu genunchi plecat înaintea S fin te i Cruci pe care S-a
răstignit Hristos, cuprinşi de frica sacră, ne închinăm Lui, deoarece
am fost sloboziţi din strânsorile m orţii şi ale păcatului. O rbiţi d e
lum ina învierii, sloboziţi de harul vrerii lui D um nezeu, nădăjduind
cu tărie să ne îm părtăşim de «slava ce ni se va descoperi» în
sfârşit, cuprinşi de lum ina cea neînserată a bucuriei ce a strălucit
din M orm ântul de-Viaţă-prim itor, dăm slavă prea slăvitului n u m e
al D om nului, înălţând prea frum oasa cântare
HRISTOS A ÎNVIAT !

Deodată, lum inaţi de lum ina m inunii şi învredniciţi să prăznu im bucuria pe care ne-o procură prezenţa îm părăţiei lui D um 
nezeu pe păm ânt, a îm părăţiei păcii, dragostei, dreptăţii, H arului
şi libertăţii adevărate, din tot sufletul înălţăm către El rugăciuni
ca să trim ită în lum e pacea Sa, să sădească în inim ile oam enilor
gândul şi grija de cele veşnice, să lum ineze m in ţile şi să strălu
cească în sufletele lor lum ina întoarcerii şi a pocăinţei, p en tru ca
toţi, trăind experienţa Zilei învierii, în tr-u n glas să strige
ADEVĂRAT A ÎN V IA T !

Aşadar, cunoscând că Prea Fericirea Voastră, îm preună cu.
preoţii, cu cei în tru H ristos diaconi şi toată obştea cu-num ele-luiH ristos-num itei şi de-D um nezeu-slăvitei Biserici Rom âne, Vă faceţi
părtaşi acestor sim ţăm inte ale noastre, acestor doriri, rugăciuni şi
speranţe, Vă adresăm cordialul nostru salut. A stfel, aceste zile
sfinte şi cinstite sărbători ale m ântuitoarelor Patim i şi slăvitei
Învieri a începătorului credinţei noastre şi O m ului desăvârşit şi
D um nezeului Iisus H ristos su n t p en tru noi prilej binevenit şi
de-D um nezeu-dăruit p en tru întărirea com uniunii dragostei cu
de-D um nezeu-păzita Voastră Prea Fericire şi cu Biserica O rtodoxă
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R om ână şi pentru încredinţarea că neîntrerupt colaborăm frăţeşte
în ogorul D om nului spre zidirea sufletească a credincioşilor pentru
care H ristos a m u rit şi a înviat.
Cu dor de frate sărutând pe de-D um nezeu-păzita Voastră Prea
Fericire, încă o dată în tru H ristos D om nul Care a înviat,
s s / f SERAFIM al A tenei
Preşedinte».
11. PREA FERICITUL A N A S T A S I O S ,
ARHIEPISCOP AL TIRANEI ŞI AL ÎNTREGII A L B A N II:

Prea Fericirea voastră, iubit frate şi coliturghisitor în Hristos,
«Acum totul s-a u m p lu t de lum ină, în cer, pe păm ânt şi sub
pământ», când sărbătorim învierea lui Hristos, prin care «El a
înălţat întregul univers din adâncurile lui Hades la cer». «.Luminează-te, lum inează-te, noule Ierusalim », tu, poporul credincios al
celui înviat <fiindcă asupra ta slava D om nului s-a înălţat».
Purtând, acum , lum ina sfântă şi reflectând «L um ina din
lum ina de nestins», p rivim spre viitor, siguri fiin d că diferitele
cruci ale m artiriului din tim p şi din m u lte locuri, personale dar şi
com une întregii noastre turm e, duc la înviere.
în această generoasă lum inare pascală, să ne urăm unii altora
dragoste, să-L cunoaştem din ce în ce m ai m u lt şi să proclamăm
«nădejdea la care ne-a chem at, care este bogăţia slavei m oştenirii
Lui, în cei sfinţi. Şi cât de covârşitoare este m ărim ea puterii Lui
faţă de noi, după lucrarea puterii tăriei Lui, pentru noi cei ce
credem. Pe aceasta, D um nezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L
din morţi» (Efeseni 1, 18—20). Să dobândim speranţă, bogăţie şi
putere, privind şi trăind taina pascală. Speranţă pen tru prezentul
şi viitorul diferitelor Biserici O rtodoxe locale. Bogăţie a vieţii,
îm părţind comorile inepuizabile ale dragostei Sale. Să n u ne slă
bească niciodată puterea, pentru a putea contribui la realizarea
înţelegerii, reconcilerii şi păcii, în contextul condiţiilor grele şi a
diferitelor conflicte.
T ransm item cu m u ltă bucurie salutări pascale Prea Fericirii
Voastre şi Vă urez Dvs. personal şi ierarhilor din jurul V ostru ca
lum ina pascală să Vă lum ineze întotdeauna în trăirea Crucii şi a
diaconiei, p en tru binele întregului popor binecuvântat al S fin te i
Biserici a R om âniei şi al Ortodoxiei.
HRISTOS A ÎN V IA T !

Cu m are dragoste în El,
s s / f ANASTASIOS
A rhiepiscop al Tiranei
şi al întregii A lbanii».
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12. PREA FERICITUL V A S I L E , MITROPOLITUL VARŞOVIEI
ŞI AL ÎNTREGII POLONII :

Prea Fericirea
Dom nul,

Voastră,

prea

Fericite Părinte,

frate în tru

«în vierea Ta, M ântuitorule,
în gerii în cer o cântă, iar noi pe păm ânt cu in im i curate o slăvim ».

Această zi aleasă de D um nezeu, în fiecare an um ple întreaga
Biserică Ortodoxă, întregul păm ânt, de o bucurie de nedescris, care
cuprinde cerul. Bucuria aceasta nespusă dovedeşte dragostea lui
D um nezeii faţă de om ul decăzut. Prezenţa (simţirea) sa reală se
reflectă în fiorul de duioşie al lum inii sfinte a în vierii lui Hristos,
din inim a fiecăruia.
în ultim a Sa convorbire, Hristos le-a spus ucenicilor S ă i :
«iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inim a voastră şi bucuria
voastră nim eni nu o va lua de la voi» (Ioan 16, 22). Această bucu
rie este exprim ată în două cuvinte b in ec u vâ n ta te: «Hristos a
în v ia t!»
în spiritul acestei bucurii Vă îm brăţişez pe Prea Fericirea
Voastră, la această sărbătoare a învierii D om nului şi Sfânta
Voastră Biserică, dorindu-V ă sănătate, pace şi iubire în Domnul.
«ADEVĂRAT A ÎN V IA T!»

Frate în tru D om nul şi sm erit slujitor,
s s / f VASILE
M itropolitul V a rşoviei
şi al întregii Polonii».
13. PREA FERICITUL DOROTEI, ARHIEPISCOP DE PRAG A,
MITROPOLIT AL CEHIEI ŞI SLOVACIEI :

«Să ne veselim în D om nul, căci străluceşte învierea S a !».
Această bucurie întrece toate bucuriile păm ânteşti. Ea ne conduce
spre bucuria veşnică, care omoară păcatul.
Pedeapsa păcatelor s-a stabilit după principiul A devărului
veşnic. D um nezeu a v r u t să fie prim ul care, prin legea adevărului,
să-l salveze pe om. H ristos s-ar fi p u tu t salva prin forţa Sa A to t
puternică, dar nu s-a întâm plat astfel, căci a acţionat legea A d e 
vărului, chem ându-ne să luptăm cu adevărat îm potriva păcatelor,
iar înainte de credinţă, cu dragoste, înfrânare şi viaţă bună, în
general.
D um nezeu a v r u t ca să devenim învingători, însă pentru
aceasta, om ul în tru p trebuia să fie fără de păcat. Aceasta s-a p u tu t
îm plini num ai prin D um nezeu întrupat. A stfel H ristos a devenit
Noul A d a m pentru salvarea (m ântuirea) noastră, l-a condus pe om
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la o nouă stare, întem eind Biserica Sa. Şi, prin strădania Fiului lui
D um nezeu, noi, creştinii, am devenit fii ai Tatălui Ceresc.
Dar, cu câtă m âhnire p rivim dezbinarea Ortodoxiei. Cei care
■au adus vrajba (dezbinarea) su n t cei care încalcă nem ilos cuvintele
E va n g h e lie i: «Şi Eu nu m ai su n t în lum e, iar ei în lum e su n t şi
E u vin la T ine » (Ioan 17, 11), a spus D um nezeu. Ş i cu câtă îndâr
jire sfăşie aceştia «cămaşa lui H ristos !». Ş i dacă încercările noastre
d e a-i convinge pe cei învrăjbiţi nu reuşesc, atunci să lăsăm totul
în voia lui D um nezeu, să înălţăm rugăciuni către D um nezeu pentru
restabilirea unităţii, pentru a-i chem a pe ei la Biserica Una, Sfântă
-şi Apostolească.
D um nezeu cel în via t să ne dăruiască nouă, tuturor, dragostea
■Sa jertfelnică şi m ântuitoare : să luăm am inte la adevărurile lui
D um nezeu adunate în înşelători pentru a dezbina şi să revenim la
B iserica-M am ă cu pocăinţă.
în num ele Bisericii C ehiei şi Slovaciei, de la A rhierei şi perso
nal, perm iteţi-m i să Vă felicit pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia
lum inosului praznic al în vierii Dom nului.
Să dobândim cu toţii bucuria cunoaşterii lui D um nezeu, să
m ergem către El şi să-L purtăm în inim ile noastre. D um nezeu dă
fo rţe spiritului um an să învingă toate ispitele şi necazurile. Fie ca
bucuria pascală să învingă încălcarea canoanelor Bisericii.
«Hristos a î n v i a t !»
P rim iţi dragostea m ea şi îm brăţişarea pascală,
s s /f dorotei
A rhiepiscopul de Praga
Paştele Domnului
Praga, 1995».
14. EMINENŢA SA J O H N , ARHIEPISCOP AL KARELIEI
ŞI AL ÎNTREGII FINLANDE :
HRISTOS A ÎN V IA T !

Cu ocazia strălucitelor zile ale Sfintelor Paşti, salut cordial pe
Prea Fericirea Voastră. Vestea în vierii D om nului şi M ântuitorului
nostru ne dă speranţă şi bucurie, care ne întăresc.
în inim a şi rugăciunile m ele sunt alături de Prea Fericirea
Voastră şi de Sfâ n ta Voastră Biserică şi m ă alătur astfel în D uh
la prăznuirea Sărbătorilor de către Prea Fericirea Voastră.
HRISTOS A ÎN V IA T ! ADEVĂRAT A ÎN V IA T !
Rămân al Prea Fericirii V oastre

în Domnul C el Înviat,
s s / f ,JOHN
A rhiepiscop al Kareliei
şi al întregii Fin lande

La Sfintele Paşti, 1995».
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15. EMINENŢA SA D A M A S K I N O S , MITROPOLIT
AL ELVEŢIEI (teleg ra m ă ):

«Prea F ericitului P a tria rh TEOCTIST, al României.
Christos anesti. R espectuoase salutări pascale».
16. EMINENŢA SA G R I G O R I O S AL THYATEIRELOR
ŞI MARII BRITANII :

«Prea Fericite Stăpâne,
«Cerurile după cuviinţă să se v e se 
lească iar păm ântul să se b u cu re ; să
prăznuiască toată lumea cea văzută şi
cea nevăzută, căci H ristos S-a sculat,
bucuria veşnică».

Iarăşi Noi, C reştinii, prăznuim P atim ile şi L um inata Înviere a
M ântuitorului nostru Hristos şi, purtând făclii, călătorim spre Prea
S fântul M orm ânt de unde a răsărit Viaţa şi învierea. H ristos în v in 
gătorul şi purtătorul de biruinţă S-a sculat din m orţi şi dăruieşte
lum ii viaţă veşnică şi nestricăciune !
Mă rog ca lum ina cea prea strălucitoare a sculării din m orţi a
D om nului H ristos să lum ineze neîncetat paşii noştri, lucrarea
noastră şi să călăuzească pe cei credincioşi ca să m ărturisim şi să
propovăduim cu viaţa şi cu faptele Evanghelia î n v ie r ii!
Vă urăm sănătate, iar bucuria învierii D om nului să fie p u ru 
rea în viaţa Prea Fericirii Voastre.
Hristos a înviat !
Cu m ultă dragoste frăţească în D om nul şi respect,
s s / f GRIGORIOS al Thyateirelor
şi Marii Britanii
P aştele 1995».
17. EMINENŢA SA

I A K O V O S , PRIMATUL BISERICII ORTODOXE GRECE
DIN AMERICA DE NORD ŞI DE SUD :

Prea Fericirea Voastră, H ristos a î n v i a t !
A leluia D om nului în via t care în ceasul întunecat al nopţii ne
cheamă la o nouă zi. Z gom otul bătăliei a am u ţit când clopotele
bisericii au ve stit biruinţa plină de bucurie a lui Hristos asupra
morţii.
Mă rog alături de voi pentru pacea lum ii. îm părtăşiţi, în n u 
m ele Său, cu cei apropiaţi vouă, speranţa că relele zilei de azi se
vor sfârşi. Insuflaţi-le curaj şi credinţă, pentru ca ei să poată lupta
îm potriva răului şi birui asupra descurajării şi fricii.
Iisus, în toată slava Sa, cheamă toţi credincioşii să-şi însu
şească pe deplin dragostea Sa şi să participe, plini de biruinţă, la
utrenia răsăritului de soare care înalţă gândurile şi inim ile tuturor.
Cu dragoste în D om nul înviat,
s s / f IAKOVOS
Arhiepiscop».
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Prea Fericirea Voastră, Hristos a Înviat ! A devărat a î n v i a t !
în această m inunată zi a în vierii Dom nului, să m u lţu m im cu
bucurie D um nezeului Tată, pentru tot ce ne-a dat, în num ele
D om nului nostru, Iisus Hristos. Să răm ânem întotdeauna credin
cioşi noii vie ţi pe care am prim it-o prin biruinţa crucii şi a m or
m ântului gol.
Sărbătorirea în vierii invită întreaga creaţie la taina noii şi
veşnicei vieţi. Prin cuvintele noastre care proclamă m ărturisirea
biruinţei lui Hristos asupra păcatului şi m orţii, ne angajăm să propovăduim Evanghelia speranţei şi bucuriei. Răm ânând treji în aş
teptarea M irelui trebuie acum să-i atragem şi pe alţii în camera
nupţială a lum inii necreate şi a vie ţii divine.
Ş i totuşi, sărbătorind bucuria acestei mari zile, ş tim că atât de
m ulţi n u su n t conştienţi de domnia lui Hristos asupra întregii
creaţii A stăzi, când proclam ăm învierea lui Iisus Hristos, suntem
obligaţi să ne adresăm lum ii din ju r răspunzând cerinţelor in te 
rioare ale celor care caută A devărul.
Ca m em bri ai Bisericii, să urm ăm înalta noastră chemare de
apropovădui cu bucurie Vestea cea Bună a în vierii lui Hristos.
Fiind purtători ai Evangheliei învierii, suntem însărcinaţi de D om 
nul însuşi să aducem lum ii această veste m ântuitoare. Stim u la ţi
şi sprijiniţi de S fâ n tu l Duh, noi, m em brii Bisericii, trebuie să răs
pândim dragostea Tatălui prin afirm area şi confirm area adevărului
învierii. Să ne arătăm şi să îm părtăşim bucuria acestei sărbători
de viaţă dătătoare cu toţi cei care doresc A devărul atunci când
spunem : «Hristos a în v i a t ! A devărat a î n v i a t !».
Cu

dragoste în D om nid înviat, al Vostru frate şi coliturghisi-

tor,
s s / f THEODOSIUS
A rhiepiscop de W ashington,
M itropolit al întregii A merici
şi a l Canadei».
19.

EMINENŢA S A T H E O D O S I O S ,

ARHIEPISCOP DE TOKYO :

Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT ! ADEVARAT A ÎNVIAT !

C onfirm ând tem elia credinţei noastre, Vă trim ite m sincere sa
lutări pascale, îm părtăşind bucuria m ântuirii noastre. Sfânta şi
Măreaţa înviere a D om nului nostru este începutul şi sfârşitul
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Evangheliei aduse nouă de D om nul. îm brăţişăndu-ne cu salutări
pascale, să ne bucurăm şi să-I m u lţu m im pentru acest necuprins
dar dat nouă.
Cu dragoste în D om m d cel învia t,
s s / ţ THBODOSIOS
A rhiepiscop de T okyo şi
M itropolit a toată Japonia».
20. SANCTITATEA SA K A R E K I N, I,
CATOLICOS AL TUTUROR ARMENILOR :

Prea iubit frate în Hristos,
A ve m bucuria de a Vă saluta cu dragoste frăţească la Praz
nicul dătătoarei de viaţă în vieri a D om nului nostru Iisus Hristos.
A m intirea biruinţei asupra m orţii să fie pentru noi toţi izvor de
înnoire peste măsură. D um nezeu să împărtăşească Prea Fericirii
Voastre şi Bisericii O rtodoxe Române harul şi înţelepciunea Sa,
pentru tot m ai buna slujire a îm părăţiei Sale, în ascultare plină
de credinţă a voinţei Sale.
Cu această ocazie, Vă transm item m ulţum iri pentru am abili
tatea de a trim ite o delegaţie la ceremonia întronizării de la E tchm iadzin, la alegerea m ea în scaunul de Catolicos al tuturor arm e
nilor şi patriarh suprem al Bisericii A rm ene.
Urmează să vă trim it scrisoare.
Cu frăţească dragoste,
ss / f KAREKIN I
C atolicos al tuturor armenilor».
21. SANCTITATEA SA A B B A P A U L O S,
PATRIARH AL ETIOPIEI :

Sărbătorind Pastele cu m are bucurie şi m ulţum ire, cuvintele
vibrante şi purtătoare de adevăr ale D om nului şi M ântuitorului
Iisus Hristos, că «El este învierea şi viaţa» (Ioan 11, 25), ne răsună
în inim i şi ne lum inează feţele cu speranţă.
P entru credincioşi, această zi slăvită este îm plinirea unei în d e
lung aşteptate făgăduinţe şi a unui m o m e n t de speranţă, în tim p
ce pentru necredincioşi este u n m o m e n t al acceptării şi reînnoirii.
C ertitudinea şi harul, inerente în îm părăţia veşnică a lui D um nezeu,
capătă o strălucire to t m ai mare în ziua Paştelui. El care şi-a dat
viaţa pe Cruce pentru «a se nim ici păcatul trupului» (Rom . 6, 6)
ne cheamă pe toţi să ne îm părtăşim din slava şi binecuvântarea
cerului.
Reflectând cu sm erenie asupra m arii suferinţe şi a sacrificiu
lui D om nului şi M ântuitorului nostru Iisus H ristos p en tru noir
omul trebuie să arate dragoste, m ilostenie şi generozitate faţă de
aproapele său. în tr-o lum e sfâşiată de ură, conflicte şi sărăcie, dra
gostea, m ilostenia şi generozitatea trebuie să se reverse din abun
denţă în inim ile oamenilor. însă spre marea noastră m irare, ura„
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■cruzimea şi răutatea invadează lum ea. A sum ându-ne tem erile altora
şi îngrijindu-ne de cei nevoiaşi, dăm dovadă de dragoste, singura
cauză pentru care D om nul şi-a dat viaţa. Fie ca bucuria Paştelui
să radieze şi să trezească speranţa în inim ile celor nefericiţi şi
■chinuiţi de război, care doresc pacea şi securitatea.
Cu cele m ai sincere urări şi salutări,
ss / ţ ABBA PAULOS
Patriarh al Etiopiei».
22. SANCTITATEA SA I G N A T I U S Z A K K A I I W A S,
PATRIARH AL ANTIOHIEI ŞI AL ÎNTREGULUI ORIENT :

Prea Fericirea Voastră,
V ă m ulţum esc pentru salutările pascale. Cu această ocazie şi
noi am trim is Prea Fericirii Voastre felicitări frăţeşti şi sincere
salutări. Ne rugăm D om nului înviat să Vă dea sănătate şi zile
îndelungate, iar Bisericii Voastre progres şi prosperitate.
Cu cele m ai sincere urări de bine, al Vostru în D om nul,
ss / 1 IGNATIUS ZAKKA I IW AS
Patriarh al A ntiohiei
şi al întregului Orient
Conducător suprem al Bisericii
Ortodoxe U niversale Siriene».
23. SANCTITATEA SA K H A N A N I A M A R D I N K H A IV
PATRIARH CATOLICOS AL BISERICII ASIRIENE A ORIENTULUI':

Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT ! ADEVĂRAT A ÎN V IA T !

în slăvită Biserică a lui Iisus H ristos răsună aceste m inunate
■cuvinte de speranţă. Ele se rostesc la încheierea P ostului. Iisus
Hristos S-a făcut pe Sine «începătură celor adormiţi». El S-a
înălţat din m orm ântul zăvorât. El este Cel care dă viaţă şi speranţă
slăvită celor ce cred în El.
Vă transm item aceste cuvinte, Prea Fericirea Voastră,
îm preună cu m u lţu m irile N oastre p en tru rugăciunile înălţate p en 
tru Biserica Asiriană a O rientului şi pentru poporul nostru.
Porţile vieţii veşnice au fost deschise p en tru noi de către
D um nezeu A totputernic prin darul în vierii D om nului nostru Iisus
Hristos. El ne-a deschis căutarea unităţii în El şi în S fânta Sa
Biserică. Datorită acestui dar al vieţii căutăm, aşadar, să unim
Sfâ n tu l T rup al lui Hristos. Este Un Domn, Un T rup sub condu
cerea lui Iisus Hristos. Prea Fericirea Voastră, Vă pom enim în
rugăciunile noastre îm preună cu credincioşii încredinţaţi de D om 
nul grijii Voastre pastorale.
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Vă transm item calde salutări şi cele m ai bune urări în num ele
Bisericii Asiriene a O rientului, cu ocazia Sărbătorii S fin te i învieri.
Vă asigurăm de dragostea noastră frăţească, Hristos a în v i a t !
Adevărat a î n v i a t !
s s / t k h a n a n i a M ARDINKHA IV
Patriarh C atolicos al Bisericii
A siriene a Orientului».
24. SANCTITATEA SA P A P A

IO A N

PAUL

II:

«Prea F ericirii Sale,
P rea F ericitului P ărin te TEOCTIST,
A rhiepiscop al B ucureştilor,
P atriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
în prim a zi a săptăm ânii, învăţătorul i se arată viu Măriei
Magdalena, care, cuprinsă de deznădejde, căuta cu team ă trupul
Răstignitului (cf. Ioan 20, 11, 18). El se arată, de asemenea, «lui
Petru, celor Doisprezece şi la peste cinci sute de fraţi deodată»
( I Cor. 15, 5—6), lui Toma (cf. Ioan 20, 26—29) şi ucenicilor la
Emaus (cf. Lc. 24, 19—33). «Rânduit Fiu al lui D um nezeu întru
putere, după D uhul sfinţeniei, p rin învierea Lui din m orţi» (Rom.
1, 4), D om nul se întoarce la ai Săi, pune capăt descum pănirii lor
şi le dăruieşte pacea Sa. în slăbiciunea R ăstignitului, D um nezeu
Ş i-a arătat puterea.
Apostolii L -au văzut, au crezut şi încep să vorbească despre
■
a ceasta. încep să trăiască această viaţă făgăduită, ale cărei adevă
rate dim ensiuni le vor fi dezvăluite treptat (cf. I Ioan 1, 1—4). La
m oartea lui Hristos, speranţele lor se n ă ru iesc; la învierea Sa, o
nouă speranţă îi însufleţeşte. Ei su n t gata să-şi închine întreaga
lor existenţă şi să-şi rişte viaţa p en tru ca lum ea întreagă să afle
vestea cea b u n ă : moartea a fost în frâ n tă ; ea a fo st înghiţită de
biruinţa lui H ristos (cf. I Cor. 15, 54).
E venim entul pe care l-au trăit acum douăzeci de veacuri li
s-a im pus şi de atunci nim eni n-a p u tu t să m ai oprească imensa
nădejde care izvorăşte din acesta.
îm preună cu P etru, îm preună cu Apostolii şi cu urm aşii aces
tora, şi asem enea lor, noi credem în Iisus, Cel în via t din m orţi,
care este D om n în tru slava lui D um nezeu Tatăl (cf. Filip. 2, 11).
înălţarea lui H ristos către Tatăl Său îl face pe om să-şi descopere
adevărata chemare : să trăiască această dragoste şi să-şi dăruiască
şi el viaţa p entru fraţii săi (cf. I Ioan 3, 12). învierea Sa ne dezvă
lu ie sensul aventurii u m a n e : m ântuirea, prin dar şi prin har.
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U rm ându-L pe Hristos, su n tem îndem naţi să ne riscăm şi noi viaţa
din dragoste (cf. Ioan 14, 6 ; 1 Ioan 2, 6).
Aceasta este credinţa noastră. Aceasta este nădejdea noastră.
Acesta este izvorul bucuriei pe care ucenicii Celui înviat su n t cu
toţii chem aţi să o vestească lum ii. Cu aceste sentim ente şi cu o
încredere reînnoită în puterea extraordinară a D uhului lui D um 
nezeu, Vă urez să trăiţi pe deplin bucuria pascală îm preună cu
credincioşii Bisericii Voastre şi Vă încredinţez din nou, Prea Feri
cite, de dragostea m ea adâncă în tru D om nul.
Vatican, 4 aprilie 1995
s s i / f IO A N PAUL II».
25. EMINENŢA SA M I H A I L , ARHIBPISCOPUL OHRIDEI
ŞI MACEDONIEI :

«Prea Fericirea Voastră,
«Ziua Învierii să o întâm pinăm
bucurie şi să ne îm brăţişăm unul
altul» (cântare bisericească).

cu
pe

Din nou se deschid porţile zăvorâte ale raiului p en tru viaţa
fericită.
Din nou Sfânta Biserică Ortodoxă sărbătoreşte ziua tr iu m fu 
lui, zi în care se um ple de veselie cerul şi păm ântul, pen tru că
această zi străluceşte toată într-o lum ină văzută şi nevăzută.
N ci am fost salvaţi odată cu sosirea Strălucitoarei în vieri a
D om nului. A cu m vin e acea putere care ne aduce adevărul şi iu b i
rea şi care luptă cu forţele întunericului şi ale răului şi care slu 
jeşte Veşnicului A devăr.
M ântuitorul nostru ne întâm pină, aşa cum le-a întâm pinat pe
fem eile mironosiţe, pe S fin ţii A postoli, spunându-le : «B ucuraţi-vă»,
«Pace vouă !».
Pe Prea Fericirea Voastră, pe episcopii, pe arhiereii, pe m ona
hii şi clerul S fin te i Voastre Biserici, Vă pom enim în rugăciunile
noastre, la această m are zi a bucuriei sufletelor, Z iua în vierii
D om nului şi Vă adresăm cele m ai calde urări de felicitare.
«HRISTOS A ÎN V IA T!»
s s / f MIHAIL
A rhiepiscopul Ohridei
şi M acedoniei».
26. EMINENŢA SA A N T O N I U S J A N G L A Z E M A K E R ,
ARHIEPISCOP DE UTRECHT :
«Duminica Floriilor 1995»

Prea Fericirea Voastră,
«Fiindcă D um nezeu, Care a z i s : «Strălucească în întuneric„
lumina» — El a strălucit în inim ile noastre, ca să strălucească
cunoştinţa slavei lui D um nezeu, pe faţa lui H ristos» (II Cor. 4, 6).
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La Paşte îm părtăşim taina lui D um nezeu Care creează lum ina
şi viaţa din întunericul haosului şi al m orţii. A postolului îi m erge
la inim ă C uvântul Său, prim eşte puterea care îl face să se m ire şi
înţelege că a fost afectat, dar nu doborât, nu n im icit (4 : 8, 9).
In aceste zile ş tim că ne aflăm în compania unor m ărturisitori
ca D ietrich B onhoeffer şi alţii care, în m ijlocul barbariei ucigă
toare şi a brutalităţii destructive a războiului m ondial şi a celui
civil, se ridică şi m ărturisesc viaţa d in tr-u n izvor diferit, ceea ce
ne uim eşte prin dragostea revelată prin ei, că fiin d în pragul
m orţii, iată, că trăiesc, ca nişte pedepsiţi, dar n u ucişi (6, 9).
A niversăm Pastele într-o perioadă în care ducem lipsa unei
perspective clare p entru toţi cei care trebuie să conducă în B ise
rică şi societate, în fam ilie şi învăţăm ânt. N u su n tem siguri în p ri
vinţa drum ului pe care trebuie să-l alegem. Uneori trebuie să luăm
decizii care provoacă tensiuni şi adeseori par să ne depăşească
puterile.
La Paşte su n tem chem aţi cu toţii în faţa C elui Răstignit
pentru a prim i lum ina cunoaşterii slavei lui D um nezeu. Acolo
p u tem aştepta lum ina şi puterea care să ne înalţe, asem enea
A postolului.
Ni s-a perm is să trăim m inunea împărtăşirii din aceste taine
când ne-am în tru n it cu ocazia celui de al 26-lea Congres Interna
ţional Vechi Catolic de la D elft şi, în special când, curând după
aceasta, am a vu t prilejul să-l p rim im pe Sanctitatea Sa Patriarhul
Bartolom eu la Catedrala din Utrecht, ocazie cu care am rostit
îm preună următoarea rugăciune :
«O, D oam ne, S fâ n tă şi veşnică T reim e,
N e ru g ă m p e n tru B iser ca Ta d in în trea g a lu m e.
S fin ţe şte v ia ţa s a ; re în n o ie şte slu jirea sa,
S p o re şte m ă rtu risirea sa ; v in d e c ă -i d iv iziu n ile ;
Fă v izib ilă u n ita tea sa».

în această com uniune Vă voi pom eni la Paşte, pe Prea Feri
cirea Voastră şi ţ e toţi cei din Biserica din ţara Voastră aflaţi în
lum ina Celui înviat.
SS / + A N TO N IU S JA N
GLAZEMAKER
A rhiepiscop de Utrecht».
27.
EXCELENŢA SA DR. K L A U S E N G E L H A R D T,
PREŞEDINTELE EKD ŞI EXCELENŢA SA DR. R O L F K O P P E,
PREŞEDINTELE DEPARTAMENTULUI RELAŢII EXTERNE BISER7CEŞTI
DIN CADRUL EKD :

<Vestea îngerului alungă um brele m orţii şi ale tr is te ţii! N u
vă s p e r ia ţi!

30

B ISER IC A O R T O D O X A R O M A N A

Voi îl căutaţi pe Iisus din N azareth, Cel răstignit. El a înviat
din m orţi.
Iisus H ristos i-a luat m orţii puterea şi a adus la lum ină viaţa
şi fiinţa netrecătoare.
In lum ina eternă a lum inoasei dim ineţi pascale cântăm şi noi
întru bucuria creştinătăţii de pe întreg păm ântul şi îl lăudăm pe
D om nul creaţiei.
îl im plorăm în rugăciune pe D om nul ca El să facă în curând
unitatea creştinilor vizibilă.
El să aducă pacea şi dreptatea, care suferă din cauza războiu
lui, persecuţiei, masacrelor şi foam ei.
Vestea pascală ne arată calea spre noua creaţie a lui D um 
nezeu.
H ristos a înviat din m orţi — şi acest lucru este în m od sigur
adevărat !
Cu acest strigăt de bucurie Vă salutăm cordial şi Vă dorim u n
Paşte 1995 binecuvântat.
s s / f Dr. KLAUS ENGELHARDT
Episcopul landului
Preşedintele C onsiliului EKD
s s / f ROLF KOPPE
Episcop
s s / f KLAUS SCHWARZ
Consilier superior bisericesc».
28. REVD. DR. M I L A N O P O C E N S K Y ,
SECRRETAR GENERAL AL ALIANŢEI MONDIALE REFORMATE :

Prea Fericirea Voastră,
Vă m ulţum esc pen tru m esajul pascal şi Vă asigur că Biserica
Voastră se află perm anent în rugăciunile noastre. N e rugăm ca
Biserica Ortodoxă Română să aibă puterea şi posibilitatea de a-L
m ărturisi pe Iisus H ristos cât m ai eficient cu putinţă. N e rugăm
p entru o cooperare fructuoasă între Biserica Reform ată şi alte
Biserici din România. N e rugăm , de asemenea, p entru
b inele
Vostru personal şi p en tru binecuvântarea divină, a perm anentei
Voastre slujiri.
Cu frăţie,
s s / f Dr. MILAN OPOCENSKY
Secretar General».
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29. MR. ISHMAEI N O K O, SECRETAR GENERAL
AL FEDERAŢIEI MONDIALE LUTERANE :

Prea Fericirea Voastră, H ristos a Î n v ia t ! A devărat a Î n v ia t !
A leluia !
Vă salut cu aceste străvechi cuvinte, în num ele Bisericilor
Luterane din întreaga lum e şi al binecuvântatului M ântuitor şi
Dom n înviat. învierea lui H ristos constituie răspunsul la to a te
form ele răului din lum e. Sfânta Biserică fiind un sem n că voinţa,
lui D um nezeu pentru toată creaţia va birui. Trăim acum în stră
lucirea biruinţei lui Hristos.
Evanghelia în vierii a fost întodeauna «vestea cea bună». în
special acum, în zilele acestea, este nevoie de ea, acum, când for
ţele răului par să sporească şi să sfâşie societatea în m u lte ţări. S ă
nu obosim propovăduind m esajul pascal şi trăind viaţa pascală.
Răspunsul Bisericii la înviere este foarte frum os redat în tr-u n
im n drag fraţilor şi surorilor noastre luterane :
Să sărbătorim această zi pascală a lui Hristos, pâinea cerească r
C uvântul de har a îndepărtat toată dospirea veche şi rea,
N um ai H ristos ne va hrăni sufletele ;
El este într-adevăr, carnea şi băutura n o a stră ;
N u credem în nim ic altceva ! A leluia !
S u n tem alături de Prea Fericirea Voastră în duh la sărbători
rea Zilei zilelor.
în Hristos, M ântuitorul nostru înviat,
s s / f ISHMAEL NOKO
Secretar GeneraL»
(Pr. Mich a el T iţa)

♦V I A T A ' B I S t R I t t A S C A »
MARILE ANIVERSĂRI BISERICEŞTI
S -au îm plinit, la începutul acestui an, 110 ani de la recunoaşte
rea autocefaliei Bisericii O rtodoxe Române, 70 de ani de la ridicarea
ei la trea p ta de P atriarh ie şi 80 de ani de viaţă ai Prea Fericitului
Părinte Patriarh T eoctist, d in tre care 45 de ani num ai de slujire
arhierească.
Aceste m ari aniversări bisericeşti constituie, fără îndoială, încu
n unarea firească a unei îndelungate perioade de vrednică lucrare a
B isericii Ortodoxe R om âne atâ t în folosul propriilor credincioşi, cât
şi al O rtodoxiei în ansam blul ei. De aceea, Sf. Sinod a h o tărâ t ca ele
să fie sărbătorite în chip deosebit, punându-se în lum ină im portanţa
lor p e n tru m ai bu n a sporire în toate dom eniile de activitate biseri
cească, p en tru contribuţia B isericii la propăşirea neam ului rom ânesc şi
p entru afirm area ei în ra p o rtu rile cu celelalte Biserici O rtodoxe surori,
cu care a p ăstra t n e în tre ru p t legăturile dogm atice şi canonice.
în m od obişnuit, vorbim de B iserica O rtodoxă Rom ână ca de o
B iserică tem einic aşezată începând din veacul al X lV -lea. A tunci,
însă, B iserica noastră doar s-a reorganizat, altm interi, ea exista de
m ult, de când s-a născut neam ul rom ânesc, îm plinind trebuinţele cre
dincioşilor ei până departe, în sudul D unării.
M ult tim p, procesul de afirm are a Bisericii Ortodoxe R om âne a
fost s tân jen it de vicisitudinile vrem ii, de fa p tu l că poporul nostru a
fost cotropit şi su b ju g at veacuri d e-a rândul, ia r p a rte din glia s tră 
moşească sm ulsă de im perii străine. D ar şi în aceste îm p reju ră ri vitrege,
O rtodoxia rom ânească şi-a dovedit fo rţa şi vitalitatea. M ărturie stă
buna organizare a B isericii pe în treg terito riu l locuit de rom âni. Preoţi,
călugări şi episcopi, parohii, m ănăstiri şi eparhii au ex istat dintotdeauna, chiar dacă m ărtu riile scrise sunt, uneori, deficitare.
O d a tă cu încheierea procesului de u nificare şi centralizare statală
la sud şi ră sărit d e C arpaţi, pe la m ijlocul veacului al X lV -lea, prin
constituirea statelo r m edievale Ţ ara R om ânească şi M oldova, a avut
loc şi procesul de unificare şi centralizare bisericească, p rin organizarea
M itropoliei U ngro-V lahiei, sub A lexandru B asarab (1352— 1364) şi
M itropoliei M oldovei, în tim pul lui A lexandru cel B un (1400— 1432).
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A m ândouă au fost organizate pe principiul etnic-teritorial. R eşedinţa
m itropoliţilor a fost stabilită acolo unde era şi reşedinţa voievozilor : la
Argeş, apoi, la Târgovişte şi, m ai târziu, la B ucureşti, în Ţ ara Rom â
nească ; la Suceava şi apoi, la Iaşi, în Moldova.
Cele două m itropolii au avut încă de la organizarea lo r oficială în
secolul al X lV -lea o situaţie deosebită, bucurându-se de independenţă
adm inistrativă in tern ă şi de autonom ie bisericească deplină. Ele n-au
recunoscut niciodată altă au to ritate din afară decât jurisdicţia canonică
a P atriarhiei Ecum enice din C onstantinopol, care s-a m anifestat în to t
deauna num ai în m aterie de dogmă şi disciplină. Era, deci, o auto
nom ie internă com pletă şi o dependenţă externă m ai m ult nom inală,
decât reală.
Poziţia aceasta a Bisericii Ortodoxe R om âne a fost de asem enea
n a tu ră încât, atunci când s-a p răbuşit B izanţul, ea îi v a lua, în tr-u n
fel, locul. Aşa se face că ierarh ii şi teologii din B izanţ şi-au p utut
continua activitatea în Ţ ara Rom ânească sau în M oldova, înfiinţând
şcoli şi tipărind cărţi. Din cei 11 p a tria rh i care s-au succedat pe tronul
ecum enic în secolul al XV I-lea, doar un u l n -a ajuns să calce pe păm ân
tul nostru. La înm orm ântarea din 1707 a dom nitorului Moldovei A ntioh
C antem ir au slu jit toţi cei p a tru p atria rh i răsăriteni de atunci. M ulţi
d in tre ei au tră it vrem e îndelungată la noi, iar unii au fost chiar
îngropaţi în ţările rom âne. Uneori, s-a sfinţit la noi S fântul şi M arele
Mir şi s-au făcut chiar alegeri şi hirotonii de p a tria rh i p en tru scaunele
apostolice, cum a fost Paisie, egum enul M ănăstirii G alata, ales şi sfinţit
p atria rh al Ie rusalim ului în biserica Trei Ie rarh i din Iaşi, în anul 1645.
Totodată, B iserica Moldovei a p u tu t da, în iulie 1639, şi un candidat
p en tru scaunul de p a tria rh ecum enic, în persoana vrednicului m itro 
polit Varlaam , al cărui num e se află trec u t în actele de alegere. De
asem enea, în capitala Moldovei s-a ţin u t sinodul din 1642, care a dat
form ă definitivă M ărturisirii Ortodoxe, u n a din cărţile sim bolice de
bază ale întregii Ortodoxii.
Nu m ai mici au fost vredniciile clerului şi credincioşilor ortodocşi
rom âni din p ărţile transilvănene şi bănăţene care, deşi înrobiţi politic,
au răm as în cea m ai strân să legătură cu fraţii lor de peste m unţi şi
au p ă stra t d re ap ta credinţă în form a ei cea autentică. Mai m u lt decât
atâta, după prăbuşirea Serbiei, au oferit azil şi sp rijin ierarhilor şi
credincioşilor care se refugiau din calea otom anilor.
Trecem peste alte am ănunte istorice care m ărturisesc toate despre
modul cum s-a afirm at B iserica O rtodoxă Română, câştigându-şi trep ta t
autocefalia pe m ăsură ce sta tu l rom ân, cu destinele căruia a fost p e r
m anent îngernănată, şi-a dobândit u n itatea şi apoi, independenţa.
Vom m enţiona că, p o triv it unei vechi datini p ăstra te în Ortodoxie,
Biserica noastră a ţin u t întotdeauna seama, în întocm irea ei, de reali
tăţile istorice. A stfei, o dată cu U nirea P rincipatelor (1859) şi unificarea
vieţii lor statale (1862), a a p ă ru t şi necesitatea unei noi organizări a
B isericii naţionale, corespunzătoare cu noua situaţie politică, conside
rabil crescută a R om âniei m odem e. A luat, acum , naştere m işcarea
p en tru deplina şi form ala recunoaştere a autocefaliei, susţinută cu
B. O. R. — 3
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m ultă stăru in ţă de m itropolitul Nifon al U ngro-V lahiei (1850— 1875) şi
Calinic al Moldovei (1875— 1886) şi îm brăţişată cu căldură şi dem nitate
de dom nitorul A lexandru Ioan Cuza (1859— 1866) şi de regele Carol I
(1866— 1914), precum şi de alţi b ărbaţi de s tat rom âni din acea vrem e.
Dar, după secularizarea de către stat, la sfâ rşitu l anului 1863, a
averilor m ănăstirilor închinate, s-a iscat o m are încordare în tre cârm uitorii Bisericii n oastre şi P atriarh ia Ecum enică. Deşi statul rom ân
acordase spre ră scum părare Locurilor Sfinte, unde aceste averi erau
închinate, o sum ă considerabilă, totuşi, oferta a fost respinsă, p atria rh u l
ecum enic Sofronie al IlI-le a (1863— 1866) şi cercurile p atria rh ale re fu 
zând acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. în aceste îm pre
ju ră ri s-a prom ulgat, în decem brie 1864, Decretul organic p en tru înfiin
ţare a u n ei au to rităţi sinodale centrale a Bisericii Ortodoxe R om âne,
care tindea către n e a târn a rea de orice chiriarhie străină. A cesta a fost
cel dintâi pas sp re autocefalie. N ăzuinţa aceasta s-a înfăţişat, apoi, m ai
lim pede în art. 25 al C onstituţiei din 1866, care a statornicit că «Bise
rica O rtodoxă Rom ână este liberă de orice a tâ rn are străină, d ar p ăs
trează u n itatea dogm atică cu B iserica Ecum enică a R ăsăritului» şi ea
are o «autoritate sinodală ce ntrală p en tru reglem entarea chestiunilor
canonice şi disciplinare».
Pe tem eiul acestor principii constituţionale s-a alcătuit în 1869 un
proiect de lege bisericească ce prevedea, la prim ul articol, re ferito r la
autocefalie, că «Biserica O rtodoxă Rom ână este şi răm âne indepedentă
de orice chiriarhie străină», care a fost trim is şi P atriarh ie i Ecum enice
p en tru a-şi face observările. P a tria rh u l ecum enic G rigorie al V l-lea
(1866— 1871) a răspuns abia la începutul anului 1870, stăruind să se
prevadă în lege că du p ă alegerea m itropolitului se v a cere de la
P atriarh ie carte de recunoaştere ; m itropoliţii să-l pom enească la slujbe,
iar S fântul şi M arele M ir să fie cerut de la P atriarh ie , ceea ce, de
fapt, ducea la anularea autocefaliei prevăzută în proiectul de lege. La
sfârşitul anului 1872, proiectul a devenit Legea organică a Bisericii
Ortodoxe Române, fă ră să prevadă, însă, nici u n u l din punctele cerute
de P atriarh ia Ecum enică. A ceastă lege a fost u rm ată de un ş ir de
regulam ente m enite să asigure poziţia de n ea târn a re a Bisericii
noastre.
D upă cucerirea independenţei de stat, în u rm a războiului victorios
din 1877— 1878 co n tra Im periului otom an, au to ritate a şi prestigiul
României independente au crescut în ansam blul statelor europene. O
d ată cu prestigiul R om âniei m oderne a sporit şi au to ritate a şi p re sti
giul Bisericii O rtodoxe R om âne, ia r re cunoaşterea autocefaliei sale se
im pune de la sine. D ar P atria rh ia Ecum enică contintua să se opună la
acordarea autocefaliei.
Conflictul cu P a tria rh ia Ecum enică avea să izbucnească din nou
în 1879, când Sf. Sinod al Bisericii noastre a făcut alegeri de arhierei,
la care nu s-a învoit deloc noul p a tria rh ecum enic Ioachim al IlI-le a
(1878— 1884), p retinzând p e n tru sinodul său acest drept. P ân ă la urm ă,
p atria rh u l ecum enic a d at ceruta binecuvântare canonică p en tru hiroto
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nia noilor arhierei, care au p u tu t să fie sfin ţiţi chiar în toam na acelui
an. Se săvârşea, astfel, prim ul act de autocefalie.
în Joia P atim ilor din 1882, s-a produs un alt fa p t care a s tâ rn it
din nou su p ărare a P atriarh ie i din C onstantinopol. Este vorba de sfin
ţirea M arelui M ir la M itropolia d in B ucureşti de către m em brii S fân 
tului Sinod al Bisericii noastre, fă ră a se cere încuvinţarea P atriarh ie i
Ecumenice. A flând despre aceasta, p atria rh u l Ioachim al III-lea a tr i
m is o epistolă fulgerătoare m itropolitului prim at C alinic M iclescu,
învinuind B iserica O rtodoxă R om ână de inovaţiuni. La această scrisoare,
Sf. Sinod al Bisericii n oastre a alcătuit u n m em oriu-răspuns, respin
gând toate învinuirile neîntem eiate şi susţinând dre p tu l de autocefalie
al Bisericii Ortodoxe Române. Acest răspuns, re d acta t de învăţatul
episcop M elchisedec Ş tefănescu al R om anului şi iscălit de toţi m em brii
S fântului Sinod, a con trib u it foarte m ult în a determ ina pe p atria rh u l
ecum enic să m ai cedeze din p re te n ţiile sale.
L ucrurile a u răm as aşa p ân ă la 21 decem brie 1884, când guvernul
rom ân a început dem ersurile la Constantinopol, cerând noului p atria rh
ecum enic Ioachim al IV -lea (1884— 1886) recunoaşterea necondiţionată
a autocefaliei, d ar cei din ju ru l p a tria rh u lu i ţineau la unele restricţii.
P en tru clarificarea situ a ţie i se im punea o nouă intervenţie a Bisericii
R omâne. La 20 aprilie 1885, m itropolitul prim at C alinic M iclescu, în
calitate de preşedinte al S fântului Sinod, a cerut form al p atria rh u lu i
ecum enic Ioachim al IV -lea, pe u n ton m oderat şi irenic, recunoaşterea
autocefaliei. P este câteva zile, la 25 aprilie 1885, p a tria rh u l a răspuns
că «luând în consideraţiune, îm preună cu S fântul Sinod p atria rh al,
ce rerea făcută şi chibzuind laolaltă asupra ei, a găsit-o întem eiată,
d reaptă şi corespunzătoare cu aşezăm intele bisericeşti. De aceea, p ri
m ind-o, cu iubire frăţească a p ăşit la alcătuirea şi iscălirea Tom osului
patriarhicesc, p rin care, cu bucurie sufletească, binecuvintează Bise
rica Ortodoxă R om ână, recunoscând-o autocefală, în tru to ate de sine
ocârrrmită».
Tomosul de autocefalie din aprilie 1885 spune : «declarăm că Bi
serica Ortodoxă R om ână să fie şi să se zică şi să se recunoască de toţi
n ea târn a tă şi autocefală, adm inistrându-se de propriul şi S fântul său
Sinod, având ca preşedinte pe m itropolitul U ngro-V lahiei şi p rim at al
României cel după vrem i, nerecunoscând în adm inistraţia sa in tern ă
nici o altă a u to ritate bisericească, fă ră num ai pe capul B isericii O rto
doxe Române.
Tot acum , p atria rh u l ecum enic Ioachim al IV -lea a com unicat
p rin tr-o scrisoare enciclică tu tu ro r B isericilor O rtodoxe A utocefale
surori, adică P atriarh iilo r apostolice d e A lexandria, A ntiohia şi Ie ru 
salim şi B isericilor Rusă, G reacă, S ârbă şi A rhiepiscopiei C iprului,
recunoaşterea autocefaliei acordată Bisericii O rtodoxe Române.
R ecunoaşterea autocefaliei B isericii noastre, la 25 aprilie 1885,
de către P atriarh ia Ecum enică a produs în R om ânia, a tâ t în cercurile
bisericeşti, cât şi în cele laice, o m are satisfacţie şi bucurie. A utoce
falia Bisericii sp rijin ea şi întărea, totodată, independenţa politică a
ţârii de curând câştigată. Ea a d at posiblitate Bisericii O rtodoxe Rom âne
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de a se lega şi m ai m u lt de popor, de idealurile lui de lib ertate şi uni
tate naţională şi totodată, a con trib u it la creşterea au to rităţii şi p re sti
giului B isericii n oastre în sânul Ortodoxiei.
Precum se ştie, în R ăsăritul Ortodox, întocm irea statală a fost
întotdeauna ţin u tă în seam ă la organizarea bisericească pe m itropolii
şi patriarhii. în sem nătatea şi vaza diferitelor Biserici, d eterm inată de
dezvoltarea lor istorică, s-a ră sfrâ n t şi asupra căpeteniilor acestor Bise
rici, hărăzindu-le titlu l de patria rh i. în acest chip, atunci când s-au
alcătuit state etnice aparte, independente de Im periul bizantin şi s-au
întem eiat Biserici naţionale, acestora li s-a recunoscut autocefalia, iar
căpeteniilor lor titlu l de arhiepiscop şi chiar de p atria rh . Aşa s-a
întâm plat, bunăoară, cu popoarele din v ecinătatea noastră care, sub
scutul unor îm p reju ră ri prielnice, au izbutit să aibă m ai de tim p u riu
decât noi întocm iri ierarhice, ce s-au înălţat, la vrem e potrivită, până
la trea p ta de patriarhii.
Se pune în treb a rea : de ce rom ânii n-a u năzuit m ai de tim puriu
la această în altă trea p tă ierarhică pe care o încuviinţează canoanele şi
tradiţia ortodoxă ? Şi din care pricini anum e am zăbovit noi până acum
70 de ani cu ridicarea Bisericii noastre la trea p ta de p atria rh ie ? R ăs
punsul este sim plu : întâi, p en tru că în toată desfăşurarea vieţii noastre
bisericeşti am dovedit m ai p u ţin ă grabă decât alţii, iar al doilea, p en tru
că greutăţile prin care am tre c u t n e-au îm pedicat, veacuri în şir, să
tindem spre dregătorii m ai m ari decât acelea a căror povară ştiam că
o putem p u rta cu vrednicie. N etăgăduit lucru că n-am disp reţu it
niciodată această trea p tă ierarhică, însă, în sm erenia noastră, am ştiut
să ţinem seam a înto td eau n a de realităţile istorice şi să avem deplină
încredere în destoinicia câ rm uitorilor noştri duhovniceşti.
în tr-a d ev ăr, B iserica O rtodoxă Rom ână a av u t încă de la înce
puturile ei de organizare o s itu a ţie de în tâietate fa ţă de celelalte Bise
rici surori. Astfel, m itropolitul Ungro-V lahiei s-a b u cu rat de unele
atribuţiuni aproape patriarhale. T itu la tu ra lui era, încă din veacul
al X lV -lea, urm ăto a rea : «P rea S finţit M itropolit al U ngro-V lahiei,
P rea C instit şi E xarh al întregii U ngarii şi al Plaiurilor». Ca E xarh al
Plaiurilor, adică locţiitor al p a tria rh u lu i ecum enic peste ortodocşii de
dincolo de C arpaţi, m itropolitul U ngro-V lahiei avea, prin urm are,
d re p tu ri şi în afara eparhiei sale şi anum e de a hirotoni pe m itropolitul
A rdealului, care prim ea de la el s fa tu ri şi îndrum ări în treb u rile m ai
de seamă.
Se ştie apoi că, încă d in an u l 1382, m itropolitul U ngro-V lahiei a
prim it de la P atriarh ia Ecum enică titlu l de L ocţiitor al N icom idiei, iar
m ai târziu, al A nchirei, scaune ce erau pe trea p ta a treia şi a patra
după p atria rh .
In cursul veacului al X V III-lea, când a fost vorba să se precizeze
dependenţa Bisericii rom âneşti de P atriarh ia Ecum enică şi să se lăm u
rească d re p tu rile pe care vlădicii noştri le susţineau în fa ţa pretenţiilor
de subjugare ale iera rh ilo r greci, s-a ajuns la u rm ătoarea h o tărâ re :
«Să nu m ai fie volnic p atria rh u l din C onstantinopol să trim ită în ţara
noastră nici m itropoliţi, nici episoopi, nici egum eni, ci, acela care îl va
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alege sfatul şi ţara, acela să păstorească, ia r p atria rh u l să-i dea num ai
binecuvântarea, după cum a fost din veac».
însuşi p a tria rh u l ecum enic s-a v ăzut atunci nevoit să recunoască
însem nătatea Bisericii n oastre în Ortodoxie, p rin actul sinodal din
10 octom brie 1776, p riv ito r la ridicarea m itropolitului U ngro-V lahiei la
treapta de Locţiitor al scaunului Chesareii Capadociei, care e ra cea
dintâi dintre m itropoliile supuse M arii Biserici din C onstantinopol. Ca
Locţiitor al Cesareii, arhipăstorul Ungro-V lahiei ajunge în 1776 întâiul
m itropolit după p a tria rh u l ecum enic, adică un înlocuitor al său. în
acest chip, el dobândeşte învoirea de a hirotoni arhierei p en tru scaunele
de episcopi şi m itropoliţi din ţin u tu rile aflate sub oblăduirea canonică
a M arii Biserici din Constantinopol, iar la un ev e n tu al sinod local, în
lipsa patriarhului, avea dreptul să fie întâistătător, ca locţiitor al celui
d intâi scaun m itropolitan al P atriarh ie i Ecumenice.
M ulţi dintre m itropoliţii noştri de pe vrem uri, fără să aibă în fapt
titlul de p atria rh , s-au bu cu rat de o cinste şi p re ţu ire asem ănătoare
acestei înalte tre p te ierarhice. Astfel, în 1598, p atria rh u l M eletie Pigas
scria m itropolitului Gheorghe M ovilă că scaunul Moldovei «fiind ridicat
acum la trea p ta de arhiepiscopie, a re p en tru această în altă vrednicie
dreptul să poarte m antie p atria rh ală cu p a tru poluri, care e prescrisă
în lum e num ai p en tru p a tria rh ii scaunelor apostolice, precum şi cârja
patriarhală».
Aşadar, dată fiind dezvoltarea Bisericii O rtodoxe R om âne în in te
riorul ţări, rolul de păstrătoare şi apărătoare a d reptei credinţe, s tră 
daniile şi sacrificiile făcute p en tru ocrotirea O rientului creştin sub
turci, care i-au asigurat din parte a tu tu ro r dreptul la recunoştinţă, pre
cum şi poziţia de în tâietate ce i-a fost acordată faţă de celelalte Bise
rici surori, s-a r fi p u tu t hotărî, încă de tim puriu, ridicarea ei la trea p ta
de p atria rh ie sau la scu rtă vrem e după recunoaşterea autocefaliei sale.
Dar, cu tot rolul im portant avut în lum ea ortodoxă B iserica şi poporul
rom ân au considerat pre m a tu r a im ita atunci alte Biserici Ortodoxe
vecine în priv in ţa creării p atria rh iei şi a respectat vechea datină a
O rtodoxiei de a ţine totdeauna seam a în întocm irea ei de realităţile
istorice. în această privinţă, se ştie că, până în pragul secolului
al XX -lea, o m are p arte din fiii poporului nostru s-au aflat sub stăpâ
niri străin e şi Biserica O rtodoxă, care a contribuit la plăm ădirea sufle
tului rom ânesc, n ădăjduia în u n irea tu tu ro r rom ânilor în tr-u n singur
stat naţional, act istoric epocal care s-a în făp tu it la 1 Decem brie 1918.
C onstituirea statu lu i naţional u n ita r rom ân în 1918 a im pus re o r
ganizarea, conform noilor îm prejurări, a principalelor sale in stituţiuni
publice, în tre care şi u niform izarea şi organizarea sinodală u n itară a
Bisericii Ortodoxe R om âne din toate teritoriile rom âneşti sub condu
cerea S fântului Sinod de la B ucureşti. F ireşte, în făp tu ire a organizării
sinodale u n itare a Bisericii, u rm ân d a se clădi, deopotrivă, pe p rinci
piul autocefaliei şi pe tem elii constituţionale, a necesitat u n oarecare
tim p trebuind, m ai întâi, ca toţi m itropoliţii, episcopii eparhioţi şi
arhiereii vicari din toate provinciile rom âneşti să in tre în S fântul
Sinod, lucrare ce s-a încheiat la 30 noiem brie 1919, după care, la
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18 decem brie 1919, M arele Colegiu Electoral B isericesc a ales pe
episcopul M iron C ristea al C aransebeşului în scaunul de m itropolit p ri
m at al B isericii O rtodoxe A utocefale R om âne, in v estitu ra având loc la
19 decem brie, acelaşi an. S -au ocupat, după aceea, cu titu la ri scaunele
vacante de ch iria rh i şi s-au re în fiin ţa t vechile episcopii ale Oradiei
<1920), C lujului (1921) şi Tom isului (1923).
Încheierea procesului d e unificare şi organizare sinodală autocefală
u n itară pe întreg terito riu l R om âniei întregite şi-a găsit reflectarea şi
în C onstituţia ţării din 1923, care, la art. 22, consfinţea că «Biserica
O rtodoxă R om ână este şi răm âne nea târn a tă d e orice c hiriarhie străină,
păstrâ n d u -se încă u n itatea cu B iserica Ecum enică a R ăsăritului in
p riv in ţa dogm elor. In R om ânia, Biserica creştină ortodoxă va avea o
organizare u n ita ră cu p artic ip a rea tu tu ro r elem entelor ei constitutive,
clerici şi m ireni... C hestiunile spirituale şi canonice ale B isericii O rto
doxe Rom âne se vo r rezolva de o singură au to ritate sinodală centrală
M itropoliţii şi episcopii B isericii Ortodoxe R om âne se vor alege p o tri
v it unei singure legi sinodale».
P rin această nouă alcătuire, cu u n n um ăr sporit de eparhii, de
preoţi şi credincioşi, B iserica O rtodoxă R om ână a crescut şi s-a dezvol
ta t ca o B iserică p uternică şi dinam ică, a doua ca m ărim e şi pondere
în râ n d u l B isericilor Ortodoxe surori, astfel în cât ridicarea ei la
treapta d e p a tria rh ie a devenit o necesitate pe m ăsura au to rităţii şi
p restigiului rid icat pe care şi l-a dobândit în lum ea ortodoxă. F aptul
acesta a p ă ru t aşa de firesc şi potriv it evoluţiei istorice a vieţii noastre
bisericeşti că s-a im pus, deopotrivă, conducătorilor Bisericii şi ai S ta
tului, în câ t S fântul Sinod, în şedinţa sa din 4 fe b ru arie 1925, a hotă
r â t în u n an im itate şi cu însufleţire «ridicarea scaunului arhiepiscopal
şi m itropolitan al U ngro-V lahiei la dem nitatea de P atriarh ie , iar pe
titu la ru l acestui scaun şi p rim at al R om âniei la vrednicia de patriarh».
S tatul, p rin re prezentanţii săi — guvernul şi parlam entul — a ratificat
această hotărâre, dându-i form ă constituţională p rin legea v otată de
Senat, la 12 fe b ru arie 1925 şi de A dunarea deputaţilor, la 17 februarie,
acelaşi an, prom ulgată p rin decret regal la 23 februarie 1925 şi dată
publicităţii în M onitorul Oficial nr. 44 din 25 fe b ru arie 1925.
P o triv it datinei. cu scrisoarea irenică din 12 m artie 1925. S fântul
Sinod a adus la cunoştinţă p a tria rh u lu i ecum enic Vasile al IlI-lea
<1925— 1929) şi celorlalte Biserici O rtodoxe A utocefale ridicarea Bise
ricii O rtodoxe R om âne la ran g u l de P atriarhie, p rin consensul unanim
al Bisericii şi S ta tu lu i rom ân. Invocând tem eiuri de ordin istoric şi
canonic, scrisoarea conchide că există toate condiţiile p en tru ridicarea
B isericii O rtodoxe Rom âne la trea p ta de P atriarhie, căci «ea nu are
alte dorinţe decât să dea cel m ult B isericii n oastre naţionale, în ce p ri
veşte v iaţa ei internă, o au to ritate şi un prestigiu pe care le-au ajuns
B isericile surori care au asem enea in stitu ţie ierarhică, ia r aceasta nu
poate fi decât în folosul Ortodoxiei în general».
P atriarh ia Ecum enică, luând act de ho tărâ re a com ună a Bisericii
şi S ta tu lu i rom ân, a recunoscut p rin Tom osul p atria rh al nr. 1579 din
30 iulie 1925 în fiin ţa re a P atriarh ie i Române, căci «preţuind şi în ţele
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gând avântul şi h o tărâ re a prea iubitei şi p re a cinstitei sale fiică şi soră
în Hristos, P rea S fân ta B iserică a R om âniei, nu a găsit nici o piedică
de neînvins ea, folosind cu bun chip iconomia, de acum să-şi dea cu
dragoste consim ţăm ântul şi recunoaşterea sa la cele ce p rin ho tărâ re a
com ună a B isericii şi S ta tu lu i s-au săvârşit în România... Şi de acum
chiar va fi asentim entul tu tu ro r p en tru ridicarea Bisericii surori din
R om ânia la vrednicia p a tria rh ală a tâ t p e n tru cinstire şi răsplată, cât
şi p en tru fa p tu l că, cu binecuvântarea lui D um nezeu, în treg poporul
binecredincios rom ân m ărindu-se p rin unirea sa politică, această cinstire
este binevenită şi îndreptăţită».
Tomosul, adus în ţa ră de o delegaţie a P atriarh ie i Ecum enice la
sfâ rşitu l lunii septem brie 1925, a fost citit în C atedrala din B ucureşti
în cadrul unei solem nităţi deosebite, la sfârşitul căreia M iron Cristea,
prim ul p atria rh al R om âniei, a m ulţum it călduros p a tria rh u lu i ecum enic
Vasile al IlI-le a p en tru frum oasele aprecieri făcute în actul p atria rh al
la adresa poporului rom ân şi a B isericii sale.
în tre tim p, au sosit la B ucureşti şi scrisorile de recunoaştere din
p arte a celorlalte P a tria rh ii şi Biserici Autocefale O rtodoxe surori.
La 29 octom brie 1925, p rin decretul regal nr. 2964, m itropolitul
p rim at M iron C ristea a fost în tă rit în scaunul de p atria rh al Bisericii
Ortodoxe Române. în v estitu ra şi întronizarea prim ului p a tria rh al
R om âniei a a v u t loc la 1 noiem brie 1925, în tr-o atm osferă profund
sărbătorească bisericească şi naţională.
în fiin ţa re a P atriarh ie i R om âne a încununat o lucrare bisericească
de veacuri, care a im pus O rtodoxia rom ânească n u num ai pe plan
intern, ci, în egală m ăsură, pe plan extern.
Evenim entul p etre cu t acum 70 de ani a înlesnit B isericii noastre
o şi m ai frum oasă cinstire din toate punctele de vedere, la aceasta
contribuind din plin p rim ii p a tru p atria rh i de vrednică pom enire, M iron,
Nicodim, Ju stin ia n şi Iustin, ia r în vrem ea noastră, P rea F ericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist.
în tâistă tăto ru l B isericii O rtodoxe R om âne, P rea F ericitul P ărin te
P atriarh Teoctist, s-a născut la 7 februarie 1915 în satul Tocileni de
pe frum oasele p laiuri botoşănene, fiind al nouălea din cei zece copii ai
fam iliei de plugari harnici şi buni, D um itru şi M aria A răpaş, şi a prim it
la botez num ele Teodor. De la evlavioşii săi părinţi a m oştenit credinţa
cea adevărată, p u tere a dragostei de neam şi iubirea p en tru sem eni şi
s-a deprins a preţui cinstea, om enia şi m unca p en tru binele obştesc.
P u rtân d în suflet aceste călăuze trainice şi fiind chem at de îndem 
nurile evanghelice, tâ n ă ru l Teodor, după ce a u rm at clasele prim are
în satul natal, distingându-se la în v ă ţă tu ră şi com portare, a ieşit din
vatra părintească şi a păşit pe calea vieţii m onahale, la v ârsta de num ai
14 ani, cu dorinţa arzătoare de a se desăvârşi şi a sta necontenit în
slujba lui Dum nezeu şi a oam enilor.
în setat de slovele cărţii şi dornic să agonisească h ra n ă duhovni
cească, a făcut prim ele ascultări m onahale la vestitele m ănăstiri m ol
dovene Vorona şi N eam ţ, ia r de aici, în toam na anului 1932, a trecu t
la S em inarul m onahal de ia m ănăstirea Cernica, unde, în atm osfera de
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litanie sfântă şi sm erenie duhovnicească, a învăţat eu osârdie şi r ă b 
dare, situându-se în to ţi cei o p t ani de studiu, p rin tre prem ianţii acestei
şcoli.
îm bogăţindu-işi cunoştinţele de teologie şi de cultură generală şi
sporind deprinderile de v ieţu ire duhovnicească, la 6 august 1935, fratele
Teodor a u rc at p rim a tre a p tă a slujirii bisericeşti, devenind m onah la
m ănăstirea B istriţa, de lângă P ia tra Neam ţ, unde a prim it, du p ă râ n duială, num ele Teoctist. La 4 ianuarie 1936, chiar în ziua cuviosului
Teoctist, a fost hiro to n it ierodiacon pe seam a aceleiaşi m ânăstiri în
catedrala P recista din Roman.
D upă absolvirea sem inarului, dorind să p ătru n d ă cât m ai lăm u rit
sensurile adânci ale adevărului O rtodoxiei p e n tru a-şi însuşi o tem ei
nică pre g ătire teologică, s-a înscris la F acultatea de Teologie din
B ucureşti, vădind şi aici, p rin tr-o m uncă stăruitoare şi continuă, cali
tăţi intelectuale şi silinţă la în v ăţătu ră , care l-au im pus aprecierii
profesorilor şi stim ei colegilor. La sfârşitul studiilor teologice, în anul
1945, ierodiaconul T eoctist a fost proclam at licenţiat în teologie cu
calificativul «m agna cum laudae».
Cu zestrea sp iritu ală pe care şi-a agonisit-o în şcolile de teologie,
la 1 m artie 1945 s-a întors în M oldova, ca diacon la C atedrala din Iaşi,
fiind hirotonit ierom onah la 25 m artie, acelaşi an.
O ferind certitudinea unei conştiinţe arm onios închegate, de aleasă
şi profundă form aţie cărturărească, P rea C uvioşia S a a fost râ n d u it de
către m itropolitul Irin e u M ihălcescu ca eclesiarh al C atedralei m itro
politane, apoi, ca ex a rh al m ănăstirilor, iar în 1948 a fost num it de
m itropolitul Ju stin ia n M arina în postul de vicar adm inistrativ al
M itropoliei M oldovei şi Sucevei, conducând efectiv, până în 1950,
lucrările C ancelariei eparhiale. O dată cu aceste încredinţări, i s-a
acordat şi rangul de arhim andrit.
S curtă vrem e du p ă aceea, p en tru râ v n a şi înţelepciunea a ră ta te
în lucrarea bisericească, a rh im a n d ritu l Teoctist a fost ales în postul de
episcop-vicar p atria rh al şi rid icat de S fântul Sinod la trea p ta arhieriei,
prim ind titlu l de B otoşăneanul. H irotonia s-a săvârşit în ziua de
5 m artie 1950, în biserica Sf. S piridon Nou din B ucureşti, de că tre
fericiţii în tru pom enire p a tria rh u l Justinian, m itropolitul F irm ilian al
Olteniei şi episcopul C hesarie al D unării de Jos.
C hem at la B ucureşti p e n tru a sprijini, ca episcop-vicar p atria rh al,
lucrarea p a tria rh u lu i J u stin ia n de organizare a Bisericii, câm pul de
activitate a celui m ai tân ă r d in tre ierarh ii ţării — P rea S finţitul Teoctist
avea atunci doar 35 de ani — a sporit sim ţitor pe m ăsură cu im portanţa
sarcinilor încredinţate. N um ai energia şi perseverenţa, cu ltu ra şi price
perea, p u tere a de m uncă şi încrederea deplină în v alorile tradiţionale
ale Bisericii străm oşeşti, l-au a ju ta t pe tâ n ă ru l episcop-vicar să îndepli
nească în chip s trălu c it şi conducerea In stitu tu lu i teologic u n iv ersitar
din B ucureşti, în calitate de Rector, aducând contribuţii de seam ă la
organizarea acestui aşezăm ânt de c u ltu ră şi s p iritu alita te ortodoxă,
tocmai în vrem ea când în văţăm ântul nostru teologic a trec u t sub oblă
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duirea directă a Bisericii. R em arcându-se încă din M oldova prin zelul
depus în lucrarea de bună gospodărire şi îm podobire a sfintelor loca
şuri, ca eipiscop-vicar s-a distins prin osârdia cu care a contribuit la
re sta u rarea şi redarea în folosinţă a m onum entelor de artă şi arhitec
tu ră bisericească d in cuprinsul A rhiepiscopiei B ucureştilor, în tre care
s-au n um ărat m ănăstirile Dealu, Viforâta, Sinaia, C ăldăruşani, Ciorogârla, G highiu şi Schitul Maicilor.
Cu experienţa bogată dobândită tim p de 12 ani ca episcop-vicar p a
triarh al, P rea S finţitul Teoctist a p u tu t răspunde cu încredere şi vred
nicie, la 28 iulie 1962, chem ării de a fi episcop în istoricul scaun al A ra
dului, s itu a t la gra n iţa de vest a ţării. In noua calitate a în făp tu it o
operă de m are valoare p e n tru păstra rea şi în tărire a u n ităţii noastre de
credinţă şi prom ovarea tradiţiilor ortodoxe rom âneşti. P e lângă aceasta,
a in iţia t o am plă acţiune de re sta u rare şi îm podobire în stil au te n tic o r
todox a m ănăstirilor Hodoş-Bodrog, Prislop şi Sf. Simion. R ealizări de
seam ă a înscris şi la C entrul ep a rh ial din Arad, pe care l-a înzestrat cu
un nou paraclis, am enajat în stil ortodox, cu sală de festivităţi şi alte
construcţii, iar parcul reşedinţei episcopale l-a îm podobit cu o frum oasă
bisericuţă de lem n, m onum ent istoric, veche de peste u n sfert de m ile
niu, dovedindu-şi astfel grija p e n tru p ăstrarea creaţiilor de valoare ale
geniului praporului nostru.
D upă m ai bine de un deceniu de strădanii la Episcopia A radului,
P rea S finţitul Teoctist a urcat, la 28 ianuarie 1973, trep te le jilţu lu i a r
hieresc din cetatea B ăniei, ca arhiepiscop a l Craiovei şi m itropolit al Ol
teniei, legându-se su fleteşte de alte re alită ţi şi trad iţii istorice, de ase
m enea, şi de noi în făp tu iri trainice necesare acestui centru m itropoli
tan. A lături de g rija p e n tru înflorirea vieţii duhovniceşti a clerului şi
credincioşilor, în a lt P rea S finţia Sa a fost preocupat şi de apărarea
dreptei credinţe şi a d atinilor străm oşeşti şi a în ze strat C entrul eparhial
cu o biserică de lem n de m are valoare artistică. Totodată, s-a în g rijit de
S em inarul teologic de la Craiova, pe care l-a dotat cu u n local nou şi
cu toate cele necesare unei bune funcţionări, iar din re v ista M itropolia
O lteniei a făcu t o publicaţie bine cotată în ţa ră şi peste hotare.
Ca o b inem eritată răsplată p e n tru lucrarea bisericească desfăşurată
tim p de cinci ani la M itropolia O lteniei, în a lt P rea S finţitul Teoctist a
fost ales, la 25 septem brie 1977, în scaunul de arhiepiscop al Iaşilor şi
m itropolit al Moldovei şi Sucevei. îm p le tin d în lucrarea de arhipăstor
p u rta re a de g rijă p e n tru form area preoţilor şi cultivarea bunelor tra 
diţii din aceste locuri, cu sporurile gospodăreşti şi părinteasca oblăduire
a sfintelor locaşuri. În a lt P rea S finţia Sa a adăugat pagini de cinste în
cronica bisericească a M oldovei. A stfel, a înfrum useţat şi pus în valoare
m ănăstirile din Moldova şi Bucovina, în tre care Vorona şi Golia, p re 
cum şi palatul voievodal al lui Ş tefan cel M are de la P utna. Totodată,
a adunat şi râ n d u it în colecţii vechile cărţi de slujbă, precum şi m ânu-
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scrisele şi hrisoavele m ănăstireşti şi a adus S em inarul de la N eam ţ într-o
stare înfloritoare, ca şi tipografia e p a rh ia lă ,. editând cărţi de slujbă şi
de rugăciuni, paraclise şi acatiste alături de num eroase alte scrieri de
zidire sufletească p en tru credincioşi.
D upă ce a îndeplinit tim p de tre i luni, în urm a trecerii la cele
veşnice a p a tria rh u lu i Iustin, a trib u ţiile de locţiitor de p a tria rh confe
rite de prevederile statu tare , în a lt P rea S finţitul M itropolit Teoctist al
Moldovei şi Sucevei a fost ales, la 9 noiem brie 1986, de că tre M arele
Colegiu Electoral Bisericesc, în scaunul de arhiepiscop al B ucureştilor,
m itropolit al U ngro-V lahiei şi p a tria rh al Bisericii O rtodoxe Române.
A ctivitatea d esfăşurată tim p de 45 de ani ca arhiereu în slujba Bi
sericii, ţă rii şi c u ltu rii rom âneşti, îl situează pe P rea F ericitul P ărin te
P atriarh T eoctist în tre m arii iera rh i c ă rtu ra ri şî patrioţi care au s tră lu 
cit prin vrem i în fru n te a B isericii Ortodoxe R om âne, pe care o cârm uieşte d e aproape nouă ani. în curgerea neostenită a vrem ii, aceşti nouă
ani nu înseam nă p re a m u lt ca d urată, d a r ceea ce cinstim noi, însă, la
acest popas aniversar, su n t roadele binecuvântate ale acestor ani. C instindu-le pe acestea, cinstim , totodată, pe harnicul şi înţeleptul lor în 
făptuitor.
N um ai d in en u m erarea câtorva din aceste re alizări se poate în ţe 
lege cât de m u lt s-a lu cra t şi câte s-au în făp tu it în aceşti nouă an i : con
stru irea de biserici n o i ; lărgirea şi diversificarea în văţăm ântului teolo
gic, prin în fiin ţa re a de noi facultăţi şi sem inarii ; relansarea activităţii
social-caritative şi asigurarea prezenţei preoţilor în spitale, azile, orfe
linate, p enitenciare şi în arm ată ; introducerea p redării religiei în şcoli ;
sporirea participării credincioşilor la v iaţa Bisericii ; creşterea n u m ăru 
lui publicaţiilor bisericeşti şi îm bunătăţirea conţinutului lor ; canoniza
rea şi înscrierea în calendarul O rtodoxiei a u n o r sfinţi din neam ul nos
tru ; reîn fiin ţarea u n o r vechi scaune vlădiceşti şi înfiinţarea de noi e p a r
hii ; re activarea M itropoliei B asarabiei ; elaborarea u n u i nou înţeles al
ecum enism ului, m en it să apere atâ t credinţa străm oşească, câ t şi fi
inţa naţională a poporului no stru şi încă m ulte alte realizări.
D octrinar erudit, an im at de tim p u riu de o vie curiozitate in telec
tu ală a tâ t în dom eniul v ast al teologiei, c â t şi în ra m u ri adiacente,
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a pus în ce n tru l preocupărilor
şi al experienţei de distins iera rh şi de om de cultură, ap ă rarea şi p ro 
m ovarea v alorilor Ortodoxiei rom âneşti. E videnţierea lor se bucură de
un interes şi de o apreciere a p a rte în lucrările tip ă rite ale P rea F eri
cirii Sale, ca şi în cuvântările, m editaţiile, conferinţele, cu u n bogat
conţinut de idei m orale, u m anitare, sociale şi naţionale, adresate cu di
ferite p rileju ri un u i auditoriu divers ca pregătire, vârstă, receptivitate.
N eîntrecut litu rg h isito r şi desăvârşit predicator, P rea F ericitul P ă
rin te P a tria rh Teoctist oficiază slujbe im punătoare şi asociază la
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slu jb ă pe toţi credincioşii. S lujbele su n t urm ate, de fiecare dată, de
predici neegalate în erudiţie şi presărate cu citate din S fânta S criptură
şi S finţii P ărinţi. V orbeşte lim pede, cu convingere şi voiciune şi în 
trebuinţează erudiţia num ai în form a sa cea înţeleasă, fiind ascultat cu
dragoste de credincioşii de toate vârstele şi de pe orice tre a p tă a
şcolii.
D edicându-se cu zel şi pasiune activităţii pastoral-m isionare, P rea
F ericirea Sa aplică şi m enţine în re la ţiile cu clerul şi credincioşii le
g ătu ri de su flet şi de încredere, îi în d ru m ă cu înţelepciune şi căldură
sufletească, venind în s p rijin u l tu tu ro r.
în anii slu jirii arhiereşti, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
a desfăşurat şi o bogată activitate în aria O rtodoxiei şi în M işcarea
Ecum enică. A vizitat scaunele p atria rh ale apostolice, în fru n te cu P a 
tria rh ia Ecum enică de la Constantinopol, precum şi celelalte Biserici
O rtodoxe surori şi a partic ip a t la în tâln irile iniţiate de organizaţiile
intercreştine şi religioase internaţionale, ducând p re tu tin d en i m esajul
O rtodoxiei rom âneşti şi cu vântul E vangheliei bucuriei, al dragostei şi
unităţii.
Personalitatea P rea F ericitului P ărin te P atriarh Teoctist reflectă,
acum , la apogeul experienţei şi al vârstei m ature, dom inantele unei
alc ătu iri caracteristice O rtodoxiei rom âneşti : în fră ţit cu credinţa, înainte-m ergător cu făclia sfinţeniei şi a dreptăţii, învăţând pe toţi să
p o arte de g rijă lucrurilor bune, ca nim eni să nu fie fă ră roade.
C ărtu ra r patriot, apropiat de năzuinţele şi nevoile celor m ulţi, m o
delând m ereu sensurile tradiţiei rom âneşti şi im perativele tră irii în
inim a prezentului, P rea F ericirea Sa se bucură de adm iraţia respec
tuoasă şi de iubirea tu tu ro r celor ce-i cunosc sinceritatea, căldura
apropierii, lum ina zâm betului, dulceaţa vorbirii.
R eîm prospătând evenim entele petrecute în u rm ă cu 110 ani, ale
recunoaşterii autocefaliei şi pe cele de acum 70 de ani, când s-a înfiin
ţa t P atriarhia, aducem recunoscătoare p re ţu ire lungului şir de ierarhi,
călugări, preoţi şi credincioşi care au ostenit, uneori m ergând până
la sacrificiul total, p en tru înflorirea Bisericii străm oşeşti şi aşezarea
e i la loc de cinste în O rtodoxie.
U n gând de recunoştinţă închinăm adorm iţilor în Dom nul, p a tri
a rh ilo r M iron C ristea, Nicodim M unteanu, J u stin ia n M arina şi Iustin
M oisescu p e n tru to t ce au în făp tu it cu râ v n ă sfântă, în vrem ea arh ip ăsto ririi lor, la cârm a P atriarh ie i Române.
P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, care continuă cu vre d 
nicie şi îm bogăţeşte prisositor lucrarea înaintaşilor săi, îi prezentăm
m ărtu ria respectului, sincera recunoştinţă şi calda p re ţu ire a tu tu ro r
celor care a u p rim it de la O rtodoxia rom ânească pu tern icia credinţei,
a dragostei şi a haru lu i cuvântului lui Dum nezeu.
GH. VASILESCU

PARTICIPAREA I.P.S. MITROPOLIT DANIEL AL MOLDOVEI
ŞI BUCOVINEI LA LUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR
(Geneva, 7— 11 febr. 1995).
în tre 7— 11 februarie 1995, I.P.S. M itropolit D aniel al Moldovei şi
Bucovinei a participat la G eneva, la lucrările C om itetului Executiv al
Consiliului Ecum enic al Bisericilor.
La începutul lucrărilor a fost aprobat procesul verbal al şedinţei
anterioare a C om itetului Executiv din septem brie 1994, de la B ucureşti,
în care au fost cuprinse şi largi extrase din cuvântul de salut al P rea
F ericitului P ărin te P a tria rh TEOCTIST şi a fost p rezentată viaţa pasto
rală şi ecum enică a Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în p re faţa
procesului verbal a fost m enţionată vizita făcută în M itropolia Moldovei
şi Bucovinei de către unii m em bri ai C om itetului Executiv, precum şi
în tru n irea ecum enică de la B ucureşti, cu reprezentanţii d iferitelor culte
din România.
Tot acum au fost studiate şi aprobate, cu unele am endam ente,
dările de seam ă privind ac tivitatea S ecretariatului G eneral şi a celor
p atru u n ităţi ale Consiliului : U nitatea I — U nitate şi reînnoire ; U ni
tatea II — Biserici în m isiune ; U nitatea III — D reptate, Pace, C reaţie ;
U nitatea IV — D ărnicie şi slujire, şi a fost audiat ra p o rtu l privind
situaţia financiară a Consiliului, considerându-se că este nevoie să fie
încurajată contribuţia financiară a Bisericilor p en tru ac tivităţile Consi
liului, în special în această perioadă de recesiune economică.
O
atenţie deosebită a fost acordată nevoii de a sensibiliza B isericile
ca să susţină noul program al C onsiliului şi anum e : «Program ul p en tru
în lătu rarea violenţei», în sensul că B isericile să se im plice m ai m u lt în
activităţile de aplanare a conflictelor, în reconcilierea şi educaţia p en tru
evitarea violenţei în relaţiile interum ane, înteretnice şi internaţionale.
în acest context, C om itetul Executiv a lu a t cunoştinţă de in te r
venţiile publice ale S ecretariatului G eneral al C onsiliului p en tru apla
narea u nor conflicte sau tensiuni în d iferite p ărţi ale lum ii (H aiti,
R wanda, Bosnia-H erţegovina, Cecenia etc).
P riv ito r la viitoarea şedinţă a C om itetului C entral al Consiliului
M ondial al Bisericilor, care va avea loc la G eneva în tre 14— 22 septem 
b rie 1995, C om itetul E xecutiv a p regătit p en tru aprobare unele reco
m andări privind com ponenţa delegaţiilor B isericilor m em bre la a V U I-a
A dunare G enerală a Consiliului, care va avea loc în 1998, la H arare,
Zim bawe în Africa, în tre care una cere ca delegaţii ortodocşi să re p re
zinte cel p uţin 25% din participanţi. De asemenea, s-a recom andat lă r
girea p articipării tineretului, a fem eilor şi a laicilor, p en tru ca A duna
rea generală să poată reflecta re alita tea B isericilor ca atare.

VIZITA PASTORALA
A PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
ÎN EPARHIA ORADIEI
(1— 5 iunie, 1995)

«A ven it şi această zi, îm preună cu darul pe care l-aţi adus,
şi care m ă onorează deosebit de m ult... Un sem n de respect faţă
de Biserica n oastră străbună, faţă de însăşi sp iritu alita te a rom â
nească. Şi am deosebita bucurie de a îm părţi această m are cinste
cu ceilalţi m em bri ai S fântului Sinod, cu toţi preoţii şi credincioşii
şi cu toţi cei de faţă».
Cu aceste cuvinte şi altele de im pesionantă sim ţire îşi exprim a em o
ţional Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în şedinţa de lu cru a
A dunării N aţionale B isericeşti din 4 februarie 1995, sentim entul de su r
p rindere afectivă şi de satisfacţie, în acelaşi tim p, faţă de m om entul
înălţător şi v ib ran t în care i se acorda şi înm âna de către Dl. Prof. Dr.
Ing. Teodor M aghiar, R ectorul U niversităţii din O radea, Diplom a de
«Doctor Honoris Causa», scrisă în lim ba latin ă şi sigilată cu sigiliul U ni
versităţii orădene. T otodată şi in v ita ţia de a participa, la o dată ce se
va stabili u lterior, la cerem onia tradiţională ce are loc în astfel de îm pre
ju rări, pe care P rea F ericirea Sa a acceptat-o cu bucurie şi firească
recunoştinţă.
Acest act academic de în altă adm iraţie, preţuire şi subliniere a
p ersonalităţii P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist se în trep ă tru n d e
şi se adaugă în m od fericit, cu binecuvântarea lui D um nezeu, în şiragul
istoricelor îm pliniri ale vieţii şi activităţii Bisericii Ortodoxe Române
din acest an (1995) : 110 ani de autocefalie ; 70 de ani de p atria rh a t şi
45 de ani de arhierie în tr-o slujire rodnică şi exem plară în num ele «lui
D um nezeu şi Bisericii Sale Sfinte» — o verigă de n e u itat fiind perioada
în care P rea F ericirea Sa a suplinit, pe când era Episcop de Arad,
vacanţa scaunului episcopal al Oradiei, până la alegerea vrednicului de
pom enire P rea S finţitul Episcop Vasile Coman (12 decem brie 1969 —
10 ianuarie 1971).
P resa locală, p rin pana D -lui V aleriu Chişiu, m em bru al A dunării
N aţionale B isericeşti avea să am intească, p rin tre altele, această p re
zenţă şi contribuţie, cu u rm e de neşters, în conturarea p o rtre tu lu i om a
gial al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la îm plinirea v en era
bilei vârste de 80 ani («Crişana, cotidian independent» din 7 februarie
1995, p. 1, 2).
Invitaţia de a veni la O radea p en tru solem nitatea decernării Diplo
m ei de «Doctor Honoris Causa», organizată de U niversitatea orădeană,
şi de a face o vizită pastorală în eparhie, la dorinţa C hiriarhului locului,
P rea S finţitul Episcop Dr. Ioan M ihălţan, s-a concretizat, începând cu
1 iunie 1995, de ziua praznicului în ălţării Dom nului, după am iază, înso
ţit fiind în această deplasare de P.C. P reo t A lexandru-A rm and M unteanu, inspector general bisericesc. La ae roport P rea F ericirea Sa a fost
condus de PP.SS. Episcopi Teofan Sinaitul, vicar p a tria rh al şi Teodosie
Snagoveanul, vicar al A rhiepiscopiei B ucureştilor, P.C. P r. M ihail Tiţa,
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consilier p a tria rh al şi D -nii Liviu Stoinea, consilier cu presa şi L iviu
Popa de la S erviciul Protocol al A dm inistraţiei P atriarhale.
In cronologia zilelor şi a evenim entelor care au avut loc, v izita
pastorală s-a desfăşurat astfel :
Joi, 1 iunie 1995 :
In ju ru l orei 19,00, avionul aterizează pe A eroportul din O radea,
unde P ărintele P a tria rh este în tâm p in at de Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Teo
dor M aghiar, R ectorul U niversităţii locale, de P rea S finţitul Episcop
Ioan al O radiei, preoţi, profesori, reprezentanţi ai autorităţilor de stat,
studenţi teologi, făcându-i u ra rea de b u n venit, cu buchete de flori, cu
pâine şi sare.
Apoi, Dl. R ector Teodor M aghiar şi Dl. Ing. Ionel U ngur, prefectul
judeţului Bihor, salută, cu m u lt respect şi preţuire, venirea P rea F eri
cirii Sale în contextul evenim entului cultural şi academ ic ce va avea loc
în ziua urm ătoare, cu prestigiul şi sem nificaţia lui bisericească şi naţio
nală, exprim ate şi în acest m om ent p rin prezenţa num erică şi de m are
ţin u tă oficială.
E rau prezenţi, de asem enea, ierarhii transilvăneni : PP.SS. J u s ti
nian al M aram ureşului şi S ătm arului, A ndrei de A lba Iulia, Ioan de
Covasna şi H arghita şi Iu stin S igheteanul, arhiereu-vicar al Episcopiei
M aram ureşului şi S ătm arului.
în cuvântarea de răspuns, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh se a rată
«deosebit de bucuros şi em oţionat» de prim irea caldă şi im presionantă
cu care este aşteptat chiar din prim ele m om ente ale începerii acestei
vizite pastorale. B ucuria şi m ulţum irea sufletească vine şi de acolo că
«această vizită p astorală trezeşte, după m ulţi ani, am intiri din vrem ea
în care am lu crat cu preoţim ea, cu credincioşii bihoreni pe acest păm ânt
sfânt», referindu-se evident la perioada de tim p în care a suplinit scau
nul episcopal vacant al O radiei. C onsideră că n u întâm plător ziua veni
rii P rea Fericirii Sale pe m eleagurile bihorene, este praznicul în ălţării
Dom nului, praznicul din această zi fiind şi o zi de rugăciune şi cinstire
fierbinte p en tru pom enirea ostaşilor eroi. Aceşti eroi sunt urm aşii ace
lora care, acum aproape două mii de ani, au îm b răţişat cuvântul lu i
Dum nezeu şi s-au îm p ărtăşit din jertfa M ântuitorului nostru Iisus Hritos.
Ei au transform at ideea de je rtfă adusă în ţin u tu rile n oastre de S fântul
Apostol A ndrei, cel în tâi chem at, în viaţa şi je rtfa lor. N enum ărate
jertfe s-au adus, în decursul istoriei şi din acest colţ de ţa ră m in u n at
al neam ului nostru şi ţin u tu l B ihorului. Ei n e-au adunat în această zi
şi de aceea se cuvine să aducem recunoştinţă şi cinstire eroilor noştri
rom âni, care, şi în Apus şi în R ăsărit au răspândit nu num ai credinţa şi
Legea rom ânească, ci şi frum useţea şi vrednicia rom ânească. B ine v-am
găsit sănătoşi !»
Ieşirea din aeroport se face în tr-u n m od ordonat, condus de clerici
slujitori, preoţi şi diaconi, cântând îm preună cu corul de studenţi teo
logi. P rea F ericirea S a a p rim it buchete cu flori, a binecuvântat m ulţi
m ea prezentă şi a îm p ărţit copiilor flori.
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De la A eroport P rea F ericirea Sa, oficialităţile bisericeşti şi locale
de stat care l-au întâm pinat, s-au deplasat într-o coloană de m aşini
spre reşedinţa Episcopiei Oradiei.
Vineri, 2 iunie 1995 :
P rim ul popas din program ul zilei se face la «B iserica cu Lună»
(catedrala episcopală) unde sunt în m orm ântaţi cei trei iera rh i de seam ă
ai eparhiei : R om an Ciorogariu, dr. Nicolae Popovici (m artir) şi dr. V a
sile Coman. Cu acest prilej, P rea F ericirea Sa, înconjurat de u n sobor
de preoţi şi diaconi a oficiat u n «Trisaghion» în tru pom enirea acestora
şi a făcut o «însem nare» de m om ent a vizitei, în Sf. Evanghelie.
U rm ătorul popas s-a făcu t la P refectura judeţului Bihor, unde P re a
F ericirea Sa s-a în tâln it cu personalul P refectu rii şi m em brii C onsiliului
judeţean.
«Cerem onia de astăzi — spunea p rin tre altele cu acest prilej D-l
Ing. Ionel Ungur, prefectul judeţului B ihor — adaugă m om entului ei
de solem nitate şi unul de, profundă realitate. Este adevărul potrivit
căruia Şcoala şi Biserica, ca in stitu ţii cu cea m ai în altă au to ritate şi
trad iţie sunt chem ate să-şi continue, într-o com uniune, lucrarea lor pe
ogorul neam ului, sem ănând în conştiinţele tin ere prom isiunile p en tru
holdele viitorului.
Din această com ună strădanie vor scăpăra noi îndem nuri şi spe
ranţe, aşa cum se aprinde lum ina din lum ină».
In num ele P refecturii, îm preună cu felicitările de rigoare, Dom nul
Prefect a înm ânat Prea F ericitului Patriarh T eoctist «un basorelief în
lem n, înfăţişând pe S fânta F ecioară M aria cu P runcul Iisus».
Ia r P rea F ericirea Sa, în m om entul urm ător, d eru la t în sala d e
şedinţe, a inau g u ra t C artea de a u r a P refecturii judeţului Bihor, scriind
pe prim a filă a acesteia urm ătorul text, sem nat de toţi cei prezenţi :
«B inecuvântăm pe T atăl, pe F iul şi pe S fântul D uh !
Cu prilejul v enirii Noastre pastorale în acest străvechi leagăn de
viată şi cultură rom ânească şi ecum enică, am răspuns tu tu ro r celor ce
zilnic slujesc îm plinirile de m ai bine ale ţin u tu lu i străvechi B ihor şi,
îm preună cu ierarhii şi preoţii de faţă, ne-am rugat lui Dum nezeu pen
tru toate cele de folos ţării şi fiilor bihoreni».
Prea Fericitul Patriarh Teoctist a ro stit o alocuţiune, din care spi
cuim :
«Personal, îm i exprim pre ţu irea pe care o nutresc p en tru acest
ţin u t a tâ t de bogat în istorie şi cu a tâ t de adânci rădăcini a existenţei
noastre, care dă la iveală şi tem eiurile bunei convieţuiri în tre etnii
deosebit de rodnice după m odelul înaintaşilor noştri. V aloarea om ului
stă în aceea de a acorda valoare sem enilor şi îndeosebi celor de altă cre
dinţă sau de alte etnii...
Românii, cum se cunoaşte din istorie, care au tră it valorile veşnice
ale iubirii faţă de sem eni, au convieţuit şi prim it şi pe alţii n u num ai pe
aria geografică a existenţei lor, dar şi în m ijlocul lor, şi îm preună au
slăvit pe Dum nezeu şi îm preună au lu cra t pe acest păm ânt. S unt
tem eiuri p en tru noi, cei de astăzi şi p e n tru lum ea întreagă...».
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De aici, s-a m ers la T ea tru l de S tat, unde au av u t loc m anifestă
rile universitare prileju ite de două evenim ente însem nate p en tru U ni
v ersitatea din O radea : deschiderea festivă a Sesiunii anuale de com u
nicări ştiinţifice, ediţia a V-a, şi decernarea înaltului titlu academic de
«Doctor Honoris Causa» P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist.
Sala de spectacol era plină de participanţi, în fru n te cu I.P.S.
M itropolit A ntonie al A rdealului şi I.P.S. Arhiepiscop B artolom eu al
C lujului, V adului şi Feleacului ; PP.SS. Episcop Ioan al O radiei, J u s tinian al M aram ureşului şi S ătm arului, A ndrei de A lba Iulia, Ioan de
C ovasna şi H arghita şi Iu stin S igheteanul, arhiereu-vicar al Episcopiei
M aram ureşului şi S ătm arului ; reprezentanţi de culte şi reprezentanţi
d e stat, în tre care Dl. A m basador Prof. Traian C hebeleu, p u rtăto ru l de
cuvânt al Preşedenţiei R om âniei, dom nii prefecţi judeţeni G rigore Zanc
d e Cluj şi C răciun A vram de A rad ; oficialităţi locale, cadre didactice
universitare din S.U.A., Anglia, F ranţa, G erm ania, Polonia, Israel, Unga
ria şi Slovacia ; reprezentanţi de la instituţii de cercetare şi producţie
d in ţară ; preoţi, studenţi şi credincioşi.
Un aspect im presionant, sesizat chiar la începutul vizitei pastorale
şi m ai pregnant în această sală, l-a constituit prezentarea tu tu ro r p a rti
cipanţilor la aceste îm p reju ră ri festive cu u n m edalion pe piept, cu
chipul P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, înconjurat de un tex t
om agial. Ia r acesta, încadrat în tr-u n cerc subţire din acelaşi m aterial
(plastic) de susţinere, de care era legată o panglică cu tricolor.
în ain te de a trece la program ul acelor m anifestări, se cuvine să
facem cunoscută «cartea de vizită» a U niversităţii, deloc neglijabilă,
p en tru fu rtu n ile şi vrăjm ăşiile vrem urilor p rin care a trec u t până la
realizare.
« P rintre argum entele sau punctele de vedere de susţinere a cauzei
înfiinţării unui centru u n iv ersitar sau «sediul unei universităţi la graniţa
d e Vest», respectiv la Oradea, înaintaşii şi prom otorii acestui deziderat
a u invocat :
— N ecesitatea penetraţiei civilizaţiei şi culturii rom âneşti la g ra
n iţa de Vest ;
— în faţa institu ţiu n ilo r de cu ltu ră înfiinţate în m od ostentativ de
U ngaria se justifică crearea unui centru u niversitar la graniţa de Vest,
care să ru p ă odată cu trad iţia culturii germ ano-m aghiare, p en tru a fir
m area latin ităţii ;
— în statistica şcoalelor superioare existente în ţin u tu l C rişanei
denotă o necesitate de instrucţie p en tru tinerii satelor rom âneşti care se
îndreaptă către ele cu to t avântul şi aviditatea de cultură.
— Un centru u n iv ersitar în Oradea în afară de m arele rol cultural
îşi m ai justifică cerinţa grabnicei înfiinţări şi p rin aportul său hotărâtor
în viaţa noastră naţională. S tudenţim ea orădeană sporită ca num ăr prin
înfiinţarea unei U niversităţi ar putea să rupă lan ţu l delictelor care nu
m ai au sfârşit în Oradea, precum şi în celelalte oraşe de la gra n iţa de
Vest» («Academia Teologică ortodoxă rom ână Oradea. 70 de ani de la
înfiinţare», Oradea, 1995, p. 140, 141).
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R ealizarea acestui vis se num ără p rin tre binefacerile evenim en
telor de jertfă din decem brie 1989, «prin strădania D -lui Prof. Univ.
Dr. Ing. Teodor M aghiar, atunci decanul In s titu tu lu i de subingineri din
O radea», care a obţinut aprobarea (mai 1990) de transform are a acestui
in stitu t în U niversitate. Tot Dom nia Sa avea, în anul u n iv ersitar u rm ă
to r (1991— 1992), să îm plinească dorinţa PP..SS. Episcopi Vasile şi Ioan
de înfiinţare a F acultăţii de teologie ortodoxă şi de in teg ra re a ei în
s tru c tu ra U niversităţii din O radea (Op. cit., p. 134).
Deşi instituţie de învăţăm ânt superior tânără, ea are în com ponenţa
sa 12 facultăţi cu 75 de p rofiluri şi 100 de specializări. A ceastă U niversi
ta te se doreşte «puternică şi m are, afirm ată prin valoare». O expresie
şi o dovadă elocventă în acest sens o reprezintă şi «R euniunea ştiinţifică
şi culturală din cadrul celei de a V -a ediţii a Sesiunii internaţionale de
com unicări ştiinţifice» şi decernarea titlu lu i de «Doctor Honoris Causa»
al U niversităţii, P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist.
R evenind la şedinţa solem nă, în prim a parte, P rezidiul de onoare,
a in v ita t pe P rea F ericirea Sa P atriarh u l Teoctist, înconjurat de Dom nul
R ector Teodor M aghiar şi S enatul U niversităţii, înalţii Ie rarh i ai T ransil
vaniei, oficialităţi din ţa ră şi locale, cadrele didactice din străin ă ta te
participante la aceste m anifestări culturale.
în deschidere, Corul studenţilor teologi, d irijat de P r. lector P etru
S tanciu, a intonat im nul p a tria rh al şi cel u n iv ersitar «Gaudeam us».
A luat cuvântul D om nul Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor M aghiar, care,
pe fondul celor două m anifestări culturale program ate şi susţinute în
acest cadru solem n, a spus p rin tre altele :
«S tatutul ştiinţific şi dim ensiunea universitară sunt date de pro
fesori, de studenţi şi absolvenţi, de cercetare şi de perform anţă, de
racordarea la v iaţă şi încorporarea noutăţilor. T radiţiile învăţăm ântului
rom ânesc, legăturile sale cu u niversităţile occidentale şi tran ziţia ce o
străbatem n e-au conturat în m are parte conceptele de autonom ie u n iv er
sitară, de profesionalizare a învăţăm ântului, de com petenţă şi conduită,
im punând rigoarea, austeritatea, studiul în biblioteci şi laboratoare, di
versificarea specialităţilor, legătura cu viaţa şi cu producţia, corelarea
problem elor socio-um ane cu cele tehnico-econom ice... Ne rugăm ca
h aru l divin să ne lum ineze gândurile şi faptele n oastre în continuare,
şi să obţinem succese şi îm pliniri sufleteşti în iniţiativele şi în tre p rin 
derile ce le avem cu toţii p en tru clim atul u niversitar orădean, p en tru
pregătirea studenţilor şi p en tru cercetarea ştiinţifică».
La rândul lor, oaspeţii străin i prezenţi la această sesiune in tern a
ţională de com unicări ştiinţifice : Claus Hening, ataşatul cultural al
Am basadei M arii B ritanii la B ucureşti ; Jo h n W anzer D rane, din partea
U niversităţii Carolina de Sud, S.U.A. ; B enedikt H einrich, preşedintele
A cadem iei Europene de Im plantologie, G erm ania ; A llain M arre, de la
U niversitatea din Reims, F ran ţa ; Ludovico Bracaccio, de la U niversitatea
din Napoli, Italia ; M. Grzegorzevski, de la U niversitatea T ehnică din
V arşovia, Polonia ; W olfgang Nolken, de la U niversitatea Diisseldorf, G er
m ania ; A nton Cizm ar, de la U niversitatea Tehnică Kosice, Slovacia —
au prezentat salutul centrelor universitare ce le reprezintă, evaluând
stadiul şi perspectivele colaborării cu U niversitatea din Oradea.
B. O. r . — 4
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D upă o pauză a u rm at «m om entul culm inant al festivităţii, cerem o
nia acordării Diplom ei de «Doctor Honoris Causa» Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist.
P rea F ericirea Sa este condus, după protocolul stabilit p en tru astfel
de festivităţi, de m em brii S enatului U niversităţii orădene, înveşm ântat
cu roba tradiţională.
Ia cuvântul de început D om nul Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor M a
ghiar, R ectorul U niversităţii din Oradea, care inform ează despre hotă
râ rea lu ată de B iroul S enatului U niversitar, de a acorda în altu l titlu
academic de «Doctor Honoris Causa» în tâistă tăto ru lu i B isericii O rtodoxe
R omâne, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist.
U rm ează la cuvânt P.C. P r. Prof. Dr. D um itru A brudan, decanul
F acultăţii de Teologie care, din încredinţarea R ectoratului U niversităţii
din O radea şi a P.S. Episcop Ioan, rosteşte tradiţionala «laudatio», cu
acest prilej.
R edăm integral acest cuvânt p en tru im portanţa, valoarea şi conţi
n utul său :
«D ificultatea exam enului la care sunt supus constă în aceea că
p ersonalitatea în tâ istă tăto ru lu i Bisericii O rtodoxe R om âne n u poate fi
abordată separat, ci în strân să corelaţie cu in stitu ţia divino-um ană pe
care o reprezintă şi, ca atare, a înfăţişa, fie şi succint date şi înfăptuiri
din venerabila viaţă a P rea F ericirii Sale înseam nă de fa p t a sintetiza
u n capitol de istorie bisericească, care acoperă o perioadă de tim p d e
mai bine de o ju m ătate de secol, perioadă m arcată, precum se ştie, în
plan m ai în d ep ă rtat de urm ările dureroase şi grele ale celui de al doilea
război m ondial, iar m ai apoi de cum plita apăsare şi dom inaţie com u
nistă.
A doptând decizia de a-i acorda P rea F ericirii Sale, ca prinos de
cinstire, acest titlu academic, S enatul U niversităţii O radea şi dl. R ector
personal au lu at în considerare îndelungata şi pilduitoarea slujire închi
nată Bisericii şi ţării, credinţei străbune şi u n ităţii neam ului de că tre
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi, în egală m ăsură, ataşam entul
şi dragostea părintească m anifestate perm anent de P rea F ericirea Sa fa ţă
de plaiurile şi oam enii B ihorului şi faţă de in stitu ţiile şi aşezăm intele
noastre de cu ltu ră şi spiritualitate.
H otărârea care îşi află concretizarea în festivitatea de azi a fost
luată în contextul îm plinirii, în februarie a.c., de către P rea F ericirea S a
a venerabilei v ârste de 80 de ani.
P salm istul m ărtu rise şte că o astfel de v ârstă este h ărăzită doar celor
m ai ta ri dintre oam eni. P rea F ericirea Sa face p a rte d in tre aceştia.
T ăria care îl caracterizează pe în tâistă tăto ru l Bisericii n oastre este
în prim ul rând cea a credinţei şi a vocaţiei p en tru cele sfinte. Din
im pulsul unei astfel de credinţe şi al unei astfel de vocaţii şi-a în d rep ta t
P rea F ericirea Sa paşii, încă de la vârsta de 14 ani spre m ănăstire,
ucenicind în tru rugăciune şi ascultare la Vorona şi m ai apoi la m area
lavră a Moldovei — M ănăstirea Neam ţ.
în toam na anului 1932 şi-a început studiile sem inariale la Cernica,
lângă B ucureşti, unde funcţiona u n Sem inar m onahal de prestigiu, ia r
d upă absolvire a u rm at cursurile F acultăţii de Teologie, din cadrul
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U niversităţii B ucureşti, devenind licenţiat în 1945. In tre tim p fusese
hirotonit ierodiacon, pe seam a catedralei p atria rh ale din B ucureşti.
Dorul după plaiurile n atale îl v a readuce însă în M oldova, unde
este num it şi hirotonit preot, la catedrala m itropolitană din Iaşi. Aici
se înscrie şi frecventează cursurile, pe tim p de doi ani, la F acultatea
de Litere şi Filosofie.
B eneficiind de acum de o pregătire teologică superioară a fost
num it, concom itent cu slujirea la altar, şi ex a rh al m ănăstirilor din
Moldova, iar din 1948 — vicar adm inistrativ al M itropoliei. La cârm a
acestei eparhii se afla pe atunci m itropolitul J u stin ia n M arina, viitor
p atria rh al României. A lături de acesta, tân ă ru l vicar s-a d ăru it tru p şi
suflet Moldovei, copleşită la vrem ea aceea de sărăcie, suferinţă şi foa
m ete, în u rm a războiului şi a îndelungatei secete.
Văzând în sârguinciosul său vicar u n om d ăru it slujirii, m itropo
litul Justinian, ales în iunie 1948 ca p atria rh al Bisericii O rtodoxe
Române, îl va aduce cu sine la B ucureşti şi, în m artie 1950, îl v a pro
pune S fântului Sinod p en tru prom ovare ca episcop vicar patriarhal.
Tim p de 12 ani îl va seconda P rea S finţitul Episcop vicar p atriarhal
Teoctist B otoşăneanul pe p a tria rh u l J u stin ia n în rezolvarea spinoaselor
problem e ale Bisericii, în tr-o epocă în care abuzul ateism ului şi d u rita
tea m ăsurilor statului com unist au afectat profund şi v iaţa Bisericii.
Desigur că p u rtăto rii de grijă a lui Dum nezeu datorează, în prim ul
rând, faptul că B iserica O rtodoxă Rom ână n-a cunoscut totuşi, în acei
cum pliţi ani, încercările de care a avut p arte Biserica O rtodoxă Rusă,
de pildă, unde sfintele altare au fost profanate, lăcaşurile de închină
ciune dărâm ate şi închise pe de-a rândul, iar preoţii arestaţi şi m a rtiri
zaţi. Dar n u trebuie trecute sub tăcere nici aportul şi tac tu l patria rh u lu i
Ju stin ia n în a cârm ui cu înţelepciune şi pru d e n ţă corabia Bisericii,
ferind-o de zdruncinături şi lovituri care să-i fi fost fatale. Ca prim
S fetnic l-a avut, aşa cum am spus, pe vicarul său p a tria rh al T eoctist
Botoşăneanul.
în tre 1950 şi 1954 episcopul vicar p atria rh al de atunci, P.S. Teoctist,
a îndeplinit şi funcţia de rector al In s titu tu lu i Teologic U niversitar din
Bucureşti, răstim p în care s-au adoptat o serie de m ăsuri privind învă
ţăm ântul teologic de toate gradele, în tre care şi redactarea şi tip ărire a
de m anuale şi cursuri u n iv ersitare utilizate şi azi, evident cu îm bună
tăţirile de rigoare.
Când în 1962 a devenit vacant scaunul de episcop al A radului,
Colegiul electoral bisericesc l-a râ n d u it pe P rea S finţitul Episcop-vicar
patria rh al T eoctist să păstorească această eparhie de la gra n iţa de vest
a ţăEii. începea astfel u n itin e ra r pastoral-m isionar, care se va desfăşura
pe un lung trase u în absolut toate provinciile istorice ale Rom âniei.
Tim p de 11 ani de zile a activat P rea F ericirea Sa ca episcop al
A radului.
La B ucureşti activase, aşa cum am spus 12 ani. A ccentuez acest
lucru p en tru a a răta că peste to t unde a poposit, n -a fost vorba doar de
o trecere ocazională, ci şi de o tem einică şi fructuoasă slujire.
In tim pul cât a fost episcop al A radului, P rea F ericirea Sa a deve
n it, p en tru u n an, şi d iriguitorul treb u rilo r bisericeşti ale Episcopiei
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Oradiei, în calitate de episcop locotenent. Aceasta s-a în tâm p lat în 1969
când a devenit vacantă această Eparhie.
De acest popas la O radea se leagă unele m ăsuri care au vizat conso
lidarea unităţii n oastre de credinţă şi în dreptarea unor stări de lucruri
ce se im puneau a fi luate în considerare.
De atunci îl socotesc bihorenii pe P rea F ericirea Sa ca pe propriul
lor păstor sufletesc şi tot de atunci a răm as şi P rea F ericirea Sa legat
sufleteşte de Oradea, de Zalău, de Beiuş, de A leşd şi Tinca, şi în gene
ra l de toţi slujitorii altarelor şi de credincioşii de pe aceste m eleaguri.
In 1973, P rea F ericirea Sa a p reluat cârm a M itropoliei Olteniei. Aşa
precum atunci când a v en it să păstorească în A rdeal a adus de peste
m unţi unele rânduieli şi trad iţii specifice acelor p ărţi de ţară, tot astfel
va căuta acum să îm bogăţească viaţa bisericească a O lteniei cu râ n 
duieli şi tradiţii specifice A rdealului.
Voia lui Dum nezeu a fost ca de la Craiova, P rea F ericirea Sa să se
întoarcă pe plaiurile natale, în Moldova. în 1977 a fost ales M itropolit
al M oldovei şi Sucevei.
Se pare că după m itropolitul Iustin Moisescu, care îl precedase şi
care a lăsat în urm ă la A rhiepiscopia Iaşilor îm pliniri cu adevărat
rem arcabile, succesorul său n -a r prea avea m ulte de făcut. Dar, vocaţia
de ctitor şi păstor încercat i-au aju ta t P rea F ericirii Sale să adauge la
acele înfăptuiri, altele pe potrivă. Astfel, de num ele P rea F ericirii Sale
se leagă am pla lu cra re de re sta u rare a palatului lui Ş tefan de la P utna,
apoi lucrările de la m ănăstirile B istriţa, Slatina, Râşca, Gorovei, Vorona,
M itropolia Veche, B ărboi — Iaşi şi altele.
Pe când era M itropolit al M oldovei, A rdealul l-a chem at încă o dată
să vegheze la bu n a desfăşurare a vieţii sale bisericeşti. Astfel, în urm a
îm bolnăvirii m itropolitului Nicolae M ladin de la Sibiu, în tâistă tăto ru l
M itropoliei Moldovei a devenit p en tru un an, în tre 1980— 1981 şi
locţiitor de A rhiepiscop al Sibiului şi M itropolit al A rdealului, C rişanei
şi M aram ureşului.
Apoi, cu ceva înainte de a îm plini u n deceniu de slujire în M oldova,
îi este h ărăzit să se întoarcă în B ucureşti, de această dată ca p atriarh
al Rom âniei, unde a fost instalat în noiem brie 1986. E ra o încununare a
unei îndelungate şi rodnice slujiri, aşa cum nu m ai cunoscuse nici un
ierarh din istoria B isericii noastre. D ar P rea F ericirea Sa n u venise la
B ucureşti spre a culege laurii strădaniilor anterioare ci spre a-şi asum a
noi şi grele responsabilităţi.
în ziua in stalării ca P atriarh , P rea Fericirea Sa spunea :
«Aşez acum la tem elia acestei alegeri tot trec u tu l m eu de peste
cinci decenii şi ju m ătate de slu jire a S fântului A ltar... în toate ţin u tu rile
din ţară în care m -au p u rta t rosturile ce m i-au fost hărăzite, am s tăru it
asupra m uncii şi în d ato ririlo r arhiereşti cu râvnă statornică, îndem nat
totdeauna de gândul de a înfăptui ceva care să răm ână, de a realiza
lucru trainic, care să lege de v a tra credinţei străbune sufletele clerului
Şi credincioşilor».
în tr-a d ev ăr, noul p a tria rh al R om âniei s-a regăsit de îndată după
instalare în tr-u n m ediu care îi era fam iliar şi ale cărui problem e îi
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erau perfect cunoscute. Şi-a m obilizat puterile şi colaboratorii spre a
realiza acel lucru trainic, în viaţa Bisericii, spre care s-a sim ţit perm a
n en t îndem nat.
Dar, din păcate, vrem urile n u erau prielnice în făp tu irii cu răgaz a
unui astfel de lucru. In ultim a ei parte de dom inaţie, dictatu ra com u
n istă s-a dovedit şi m ai agresivă decât fusese anterior. N u a existat
nici un dom eniu în care abuzul şi im ixtiunea ei să n u se fi resim ţit cu
putere. D ar B iserica a fost în m od special vizată. In astfel de îm pre
ju ră ri potrivnice, noul p atria rh al ţării a avut parte de m ult zbucium
sufletesc, profundă m âhnire şi serioasă îngrijorare. Nu o dată autori
tate a sa şi a forurilor bisericeşti de conducere a fost grav încălcată.
R evoluţia din decem brie 1989 a pus capăt nedreptăţilor şi silniciei.
D escătuşată din chingile com unism ului, B iserica O rtodoxă Rom ână şi-a
recâştigat locul firesc în viaţa spirituală a poporului. M om entul trecerii
spre o nouă lucrare, în libertate, a constituit p en tru S fântul Sinod şi
personal p en tru P rea F ericirea Sa, prilej de reflecţie şi scrutare a conşti
inţei. S-a apreciat că B iserica trebuie să-şi regăsească u rg e n t fo rţa de
a-şi continua m isiunea hărăzită de M ântuitorul în m ijlocul acestui neam .
De aceea s-a trec u t la adoptarea unor m ăsuri care să garanteze in tra 
rea în norm alitate şi să facă eficientă lucrarea Bisericii în noile condiţii
create. Astfel, au fost com pletate scaunele episcopale răm ase de m ult
tim p vacante. A fost sporit nu m ăru l m em brilor S fântului Sinod prin
alegerea unor ierarhi tin eri ca episcopi vicari. în conlucrare cu M iniste
ru l învăţăm ântului s-a pus de îndată capăt nedreptăţii ce s-a făcu t în
1948, prin sistarea p redării religiei în şcolile publice, reintroducându-se
în şcoala generală ore de religie. T re p tat au fost reîn fiin ţa te eparhiile
abuziv desfiinţate şi s-au în fiin ţa t şi altele noi. O atenţie specială a fost
acordată învăţăm ântului teologic de toate gradele. F acultăţile de Teolo
gie, care au sporit de la cele două existente înainte de revoluţie, la
14 după revoluţie, au fost încadrate în universităţi, iar sem inariile teolo
gice, transform ate în licee sem inariale, au devenit şi ele şcoli publice,
sub îndrum area M inisterului învăţăm ântului. Un act cu profunde sem 
nificaţii l-a constituit o nouă canonizare a sfinţilor rom âni, a m artirilor
şi «atleţilor lui Hristos». A ceastă lucrare sfântă a generat o profundă
tră ire duhovnicească în rân d u rile credincioşilor, care au dobândit con
vingerea că poporul şi ţa ra noastră se vor bucura de acum încolo de o
m ai m are ocrotire din p artea cerului. Este aproape, credem , şi ziua în
care Biserica îşi va re lu a m isiunea ei folositoare şi necesară în sânul
arm atei, p rin reînfiinţarea episcopiei şi a clerului m ilitar.
Am vorbit la m odul general despre toate aceste înfăptuiri, pe plan
bisericesc, de după revoluţie, fără a le ra p o rta direct la persoana P rea
Fericirii Sale. D ar se subînţelege că P rea F ericirea Sa n u este s trăin de
transpunerea lor în realitate. P e cele m ai m ulte d in tre ele le-a inspirat
personal, iar pe altele le-a su sţin u t cu hotărâre.
V ârsta cu adevărat p a tria rh ală a P rea F ericitului P ărin te Teoctist
i-a înnobilat chipul cu trăsă tu rile înţelepciunii şi bu n ătă ţii părinteşti.
Resursele sufleteşti de care dispune îl fac prezent cu aceeaşi vigoare în
slujirea înaltelor ro stu ri pe care le are B iserica azi.
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L ungul itin e rar pastoral pe care l-a parcurs într-o b inecuvântată
viaţă de om, l-a în d rep tă ţit pe Prea Fericitul P ărinte Patriarh T eoctist
să fie num it «patriarhul tu tu ro r rom ânilor». Este în tr-a d ev ăr p atria rh u l
nostru al tu tu ro r : al ardelenilor, al m oldovenilor, m untenilor, oltenilor
şi bănăţenilor. D ar este în egală m ăsură şi părintele spiritual al fraţilor
noştri risipiţi pe toate m eridianele lum ii. P rea F ericirea Sa se preocupă
cu atenţie de toată diaspora rom ânească, de instituţiile bisericeşti ale
acesteia şi de slujitorii ei. Cu o deosebită duioşie îi are la suflet pe fraţii
noştri rom âni din B asarabia şi se întristează p en tru Ilie Ilaşcu şi ceilalţi
rom âni care zac în închisorile din Tiraspol, am eninţaţi cu m oartea şi
supuşi unui regim inum an de carceră.
P rea F ericirea Sa este p rim ul p atria rh care a vizitat com unităţile
rom âneşti din Ungaria, dorind a cunoaşte la fa ţa locului nevoile spiri
tu ale ale acestora.
în tr-u n sp irit nou, de m ai m are lib ertate şi responsabilitate, sunt
abordate de către conducerea noastră bisericească, personal de către
P rea F ericitul P ărin te P atriarh , problem ele ecum enism ului şi ale re la 
ţiilo r cu alte culte şi Biserici din ţa ră şi străinătate.
înm ănunchind toate aceste lucruri la un loc şi adăugând încă şi
alte în făp tu iri personale ale Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist,
cum sunt, spre exem plu, şi nu în u ltim ul rând, cele pe planul scrisului
teologic, aici treb u in d a am inti articolele, studiile, cuvântările şi cele
p a tru volum e in titu late sugestiv : :«Pe trep te le slujirii creştine», credem
că este pe deplin evidenţiată legitim itatea hotărârii S enatului U niversi
tăţii din O radea de a acorda, în tr-u n cadru solem n, cum este acesta,
în altu l titlu academic de «Doctor Honoris Causa» P rea F ericitului
P ărin te Teoctist, P a tria rh u l României.
P rin tr-u n astfel de act, U niversitatea din O radea face încă o dată
dovada unei m atu re şi responsabile capacităţi de a preţui şi cinsti după
cuviinţă, îm preună cu ştiinţa, şi credinţa, v irtu tea şi m oralitatea.
Este o deosebită cinstire şi bucurie în acelaşi tim p p en tru noi toţi,
ca de astăzi înainte să-l putem num ăra pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
T eoctist în tre ocrotitorii, diriguitorii şi binefăcătorii U niversităţii noastre.
P rin titlu l conferit, P rea F ericirea Sa devine m em bru de d re p t al Com u
n ităţii universitare orădene, ceea ce ne îndreptăţeşte să-l înconjurăm cu
profund respect şi cu firească dragoste.
în tru m ulţi şi fericiţi ani P rea F ericite P ărin te P a tria rh T e o c tis t!»
D upă acest em oţionant «Laudatio», R ectorul U niversităţii orădene,
Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor M aghiar înm ânează P rea F ericitului
P ărin te P a tria rh T eoctist diplom a de «Doctor Honoris Causa», îm preună
cu insignele respective şi «roba» consacrării, pe care P rea F ericirea Sa
le binecuvântează şi le sărută, ca sem ne distinctive de investire. In acest
tim p corul studenţilor cântă «Im nul patriarhal» şi «Gaudeamus».
în această am bianţă de aleasă şi em oţionantă m anifestare culturală
de nivel academic şi rep rezen tan ţă bisericească, în tâistă tăto ru l Bisericii
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O rtodoxe Române, Prea Fericitul Părinte
asistenţei urm ăto ru l cuvânt :
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Patriarh

Teoctist a adresat

«Iubite Dom nule Rector al U niversităţii din Oradea,
Onorat Senat al acestei U niversităţi,
înalt Prea S fin ţiţi Părinţi şi
Prea S fin ţiţi Părinţi,
Onoraţi oaspeţi,
Fraţi şi surori întru D om nul,
Am gândit şi am scris un răspuns, in titu lat B iserica O rtodoxă
R om ână şi p ăstra rea spiritului creştin al culturii naţionale. P articipând
acum la un asem enea m om ent em oţionant cu voia dum neavoastră îl
dep u n p en tru A nalele U niversităţii şi voi răspunde, cât se poate m ai
pe scurt, spre a m ulţum i şi om agia B iserica noastră străm oşească, fiii
ei a tâ t de statornici şi legaţi de năzuinţele neam ului rom ânesc şi a ţării
noastre deopotrivă.
P.C. P ărin te Decan, prezentând prezenţa m ea aici şi în B iserică în
cei peste 60 de ani închinaţi ei, a re u şit să-m i înfăţişeze strădaniile
depuse, să-m i scormonească adânc vocaţia, preocupările, anii şi idealu
rile începutului m eu în v iaţa bisericească. Cu dragoste vă am intesc că
aveţi în faţă u n fiu al poporului ca fiecare dintre dum neavoastră, că
a p a rţin unei fam ilii pe care n u pot să nu o am intesc şi în aceste clipe
unice pen tru m ine.
Deoarece tem a re d acta tă abordează un anum it dom eniu din necu
p rinsa noastră istorie din care învăţăm m ereu că seva culturii rom âne
este creştină, păstra tă şi prom ovată de Biserica n oastră străbună, luările
de cuvânt m ă îndeam nă să m ă aplec cu sufletul şi cu cuvântul asupra
frum useţilor acestui m om ent al cărui conţinut cuprinde, în expresiile
sale foarte vii, legătura d in tre B iserică şi cultură. în această sală şi în
faţa unei asistenţe atâ t de distinse, ochiul m eu lău n tric şi sim ţirea m ea
au trecu t dincolo de h otarele a ceea ce s-a întâm plat astăzi şi aceea la
care suntem noi m artori ca tim p şi spaţiu, fiindcă, aşa cum îm i dau
seam a şi în m om entul acesta, îm pletit cu em oţii şi cu foarte frum oase
aduceri am inte, este u n rod al jertfelo r din decem brie 1989. D upă
această dată, m anifestarea de astăzi se înscrie ca p rim a de acest fel în
cronica vieţii n oastre actuale ; cum se îm plineşte cu ltu ra cu credinţa,
Biserica şi U niversitatea, C atedra şi A ltarul, M ărturisirea C redinţei şi
M ărturisirea V alorilor N oastre N em uritoare. Mi se pare că m u lt m ai
m u lt am în v ăţat cu toţii din ceea ce am auzit şi m ai ales din ceea ce
am înţeles din privirea reciprocă a noastră, a slujitorilor Bisericii şi a
slujitorilor tinerei U niversităţi din Oradea, senatul u niversitar.
Mi-e foarte greu să rostesc u n cât de scurt cu v â n t la o asem enea
îm p reju ra re şi la o asem enea solem nitate în d rep ta tă spre um ila m ea
persoană hărăzită a sluji clerul şi credincioşii la răscruci de vrem uri.
Aş atribui însă m otivul în tâln irii n oastre m ai curând anului acestuia
cu dim ensiuni în veşnicia neam ului nostru : îm plinirea a 70 de ani de
când B iserica noastră a fost ridicată la rang de P atriarh ie şi 110 ani de
când ea şi-a dobândit autocefalia. Aş atrib u i apoi m om entul de azi
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jertfelor din veac ale neam ului nostru, deoarece înţelesul acestei apro
pieri a m om entului de faţă cu sărbătoarea în ălţării Dom nului şi cu
pom enirea eroilor, ne trece dincolo de tim p şi de spaţiu. Şi unde oare
găsim pe h a rta rom ânească a sem inţiei rom âneşti, atâ te a şi atâ te a
jertfe, atâtea iniţiative şi activităţi, atâtea chipuri de învăţaţi, de lum i
nători ai satelor, de ierarhi jertfelnici ca aici, în acest colţ sfânt de ţară
rom ânească, la această episcopie, u rm aşa străvechii episcopii, care a
dăinuit în această parte de ţa ră şi care a asigurat continuitatea credinţei
noastre, în ciuda atâ to r încercări ?
în decursul deceniilor de slujire arhierească, D um nezeu m i-a
în d rep ta t paşii şi aici, la această parte de ţa ră ca locţiitor de episcop,
când am cunoscut în acei ani, am intiţi de p ărintele decan al F acultăţii
de Teologie, preoţi, profesori, dintre cei care au ctito rit învăţăm ântul
şi au lăsat m oştenire o c u ltu ră de re ferin ţă până în ziua de astăzi.
Am cunoscut în zilele noastre, n u num ai în istorie, chipurile p ri
m ilor trei episcopi ai Oradiei, la rând, unul m ai lum inat decât celălalt.
Episcopul R om an Ciorogariu, părtaş la actul sfânt de la A lba Iulia,
1918, şi îm preună lucrător cu fru n taşii de atunci p en tru u n itatea nea
m ului nostru. I-am găsit o parte a m oştenirii sale c ă rtu ră reşti şi la
Episcopia A radului şi de atunci m ă ţin tu ie şte chipul său de m are iera rh
citindu-i paginile legate de ziaristică, cu spirit de neobosit scriitor bise
ricesc ajuns apoi p rim ul episcop, care să ctitorească în p arte a aceasta,
să reînvieze firu l m ai vechi al Episcopiei Oradiei M ari şi al lucrării
noastre bisericeşti la gra n iţa de Vest a ţării.
Cel d e-al doilea episcop-m artir, Dr. Nicolae Popovici avea să s tră 
bată un drum greu şi să urce Golgota m ântuirii neam ului nostru. A
v ru t Dum nezeu ca p rin anii 1940— 1941, în suferinţele sale grele, sm uls
din reşedinţa sa şi expulzat în vagon de vite, izgonit cu alţi m ulţi fru n 
taşi ai Oradiei, l-am cunoscut fiind diacon la P atriarh ie , când m i-a
propus să-i fiu secretar eparhial la Beiuş. F oarte grea m isiune p en tru
m ine ca fiu al Moldovei, ca în condiţiile acelea, să răspund afirm ativ.
Din v iaţa şi bogăţia spirituală a acestor ţin u tu ri îm i stăruie în am intire
preoţi şi credincioşi p ilduitori care m i-au înviorat fiin ţa în tim pul supli
nirii acestei Episcopii. F aptul că l-am cunoscut m ai îndeaproape pe
m ult chinuitul episcop şi i-am adm irat zestrea teologică şi oratorică,
cunoscându-i apoi suferinţa sa de la M ănăstirea Cheia, a însem nat o
prezenţă încurajatoare p en tru m ine.
Cel de-al treilea episcop de care am fost m u lt legat sufleteşte de
decenii, îm i apare în tr-u n asem enea m om ent m ai în tâi ca păstor şi
protopop vrednic ; tată şi p ărin te duhovnicesc um plând un m are gol
în tru cârm uirea episcopiei Oradea. Să m i se îngăduie d estăinuirea că la
rugăm intea m ea şi cu prietenia pe care m i-a dăruit-o de când eram
încă episcop vicar la S fânta P atriarhie, a răspuns afirm ativ la alegerea
sa din decem brie 1970.
Am participat ca suplinitor de episcop pregătindu-i instalarea,
pregătindu-i apoi reşedinţa, p regătindu-i atm osfera din eparhie, aşa cum
ştiu cei care au tâm plele la fel cu ale m ele şi au tră it în această parte
de ţară.
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Dar aş vrea să spun că în decursul anului de suplinire la Oradea
m -am închinat şi atunci şi în aceste clipe în faţa jertfei credincioşilor
din această p arte de ţară. Am săru ta t inim ile lor curate şi privirea cucerito are cu prileju l sfinţilor de biserici sau la întâlnirile cu preoţii disci
plinaţi şi înţelegători. A stfel i-am cunoscut şi i-am aşezat la inim a m ea
ală tu ri de m ulte chipuri de intelectuali, fericiţi de a se fi aflat în
preajm a centrului eparhial pe care le păstrez în am intire.
D ar iată, Dum nezeu m -a adus din nou aici, fără să m ă fi aştep ta t
şi să trăiesc aceste clipe de responsabilitate p en tru m ine, de răscoliri
adânci. Sim ţăm intele clipelor de faţă le datorez poate şi acelor în tâl
niri din câm pul bisericesc, petrecute în 1969— 1970 la Oradea.
Datorez devenirea m ea p rim ului P a tria rh al ţării, Dr. M iron C ris
tea ; unul d in tre ardelenii care a odrăslit în părţile Topliţei, cum ştiţi,
a ctitorit în tre alte leagăne de cultură şi S em inarul M onahal de la
M ănăstirea Cernica. Tim p de opt ani, am bătă to rit calea studiului şi
pravilei m onahale sub călăuza şi disciplina cunoscutului director, arh i
m an d rit şi profesor, C hesarie P ăunescu, avându-1 în tre dascăli cu
dăruirea şi bogăţia spirituală şi pe profesorul de geografie Ierodiaconul
F irm ilian M arin, care apoi, îm preună cu P atriarh u l J u stin ia n M arina
m -au hirotonit, la 5 m artie 1950, în catedrala Sf. S piridon-N ou din
Bucureşti.
A jungând la P atriarh u l Ju stinian, în m od deosebit îm i este p re
zent în suflet, nu num ai în aceste clipe, ci totdeauna în viaţa m ea ;
chiar şi in clipele peste care a trec u t foarte uşor părintele decan, spre a
n u m ai adânci ceea ce firesc şi om enesc n e-au fost date să le trăim ,
m om entele revoluţiei din 1989 şi începutul lui ianuarie 1990. Şi atunci
l-am avut pe P atriarh u l J u stin ia n prezent sufleteşte cu care ani de-a
rân d u l ne-am îm p ărţit râ v n a m ea de m onah cu râvna lui de preot la
parohie, entuziasm ul m eu de proaspăt licenţiat în teologie în 1945, cu
responsabilitatea sa pilduitoare de a îm brăţişa m onahism ul şi de a
deveni ierarh în vrem urile de m are răscruce p en tru Biserica noastră,
de după 1945.
De atunci ne-am îm pletit lucrarea, gândurile, necazurile, îngrijoră
rile la care atâ ta cât am fost eu m artor m -au cutrem urat, în cei aproape
30 de ani de P a tria rh a t şi în cei 5 ani cât i-am fost colaborator şi vicar
la M itropolia Moldovei din Iaşi. M ult m -au d u ru t şi m ă dor şi acum
cele ce s-au scris şi se m ai scriu în presa pusă în slujba ră u lu i despre
P atriarh ii Bisericii Ortodoxe R om âne din perioada totalitarism ului co
m unist. E adevărat că P atriarh u l însum ează responsabilităţile Bisericii,
este sim bolul unităţii ei, după cum to t P atriarh u l reprezintă O rtodoxia
noastră faţă de celelalte Biserici din lume. A cestea toate însă decurg
din conlucrarea sa cu S fântul Sinod. M artor am fost îm preună cu toţi
cei din ju ru l P atriarh u lu i. N iciodată nu a cedat, nici o iotă şi nici o
cirtă din dre p tu rile Bisericii sau a fiinţei ei harice. Dacă viaţa i s-a
scu rta t încheindu-o la vârsta de 76 de ani, a fost p en tru că el a consu
m at-o cu necruţarea sănătăţii proprii focului sacru care-1 stăpânea pe
acest vâlcean cu o concepţie ex tra o rd in ară despre slujirea Bisericii,
conştient că străbatem valuri îngrozitor de grele. Le-am străb ă tu t cu
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•eforturile zilnice de a apăra Biserica, iar cei ce ne aflam în ju ru l său
■am acum ulat m ulte, foarte m ulte învăţăm inte.
De aceea, în general, conştiinţa creştină treb u ie să fie liniştită în
p rivinţa atitudinii P atriarh ilo r, a ierarhilor sau preoţilor faţă de dem o
lările de biserici, care a ră n it profund credinţa. Este adevărat că purtăm
neîncetat această rană. N u ne scuzăm prin aceasta. D ar trebuie* să se
ş tie că n u s-a dat d in parte a nici unui iera rh şi cu atâ t m ai m u lt din
p artea p atria rh ilo r vreu n asentim ent cel pu ţin p en tru asem enea înfăp
tu iri diabolice. în schim b aceeaşi conştiinţă creştină trebuie să cunoască
— şi e de datoria n oastră s-o spunem , şi a m ea în prim ul râ n d —, fa p tu l
că în acel tim p s-au zidit în aceşti ani sute de biserici noi ; s-au re sta u 
ra t şi s-au în tre ţin u t m ănăstirile şi bisericile istorice cu je rtfa credin
cioşilor. Să ţinem cont, iubiţi fraţi şi surori, că din cei 70 de ani de
P atriarh at, 45 i-am străb ă tu t în vrem urile de prigoană ateistă m ilitantă,
când activitatea m isionară, catehetică, pastorală sau culturală n-au
încetat în ciuda acestor îngrădiri de to t felul. P e n tru aceste activităţi,
num eroşi ierarhi şi preoţi au av u t de suferit ani grei de tem niţă, uneori
plătiţi cu viaţa. în tr-u n m om ent ca acesta nu pot să n u afirm că m ă dor
enorm de m ult atacurile nedrepte pe care ni le atrib u ie ceilalţi fraţi
clerici din cealaltă stran ă sau chiar de către unii d in tre fiii noştri duhov
niceşti.
Iată o parte din ceea ce am socotit necesar să nuanţez cu acest
prilej.
îm i Îndrept acum firu l gândului spre dum neavoastră, soborul de
decani, în fru n te cu D om nul Rector, sobor atâ t de distins, atâ t de im pu
nător în stare să determ ine o asem enea apropiere în tre B iserică şi U ni
versitate. U n gând de aleasă pre ţu ire m ă stăpâneşte p en tru colegii dum 
neavoastră, ştiuţi şi n eştiuţi, intelectuali, care au fost cu tru p şi suflet
alături de Biserică, ne-au a ju ta t m u lt în lu cra re a noastră în lunga
perioadă de întuneric com unist. M ulţi d intre ei au elaborat studii de
teologie, de istorie, de filosofie etc., publicate în revistele noastre. Acum
dum neavoastră aţi avut această iniţiativă şi preocupare n eaşteptată tă l
m ăcind faptic iden titatea cu ltu rii cu credinţa în Dum nezeu. N um ai
astfel cu ltu ra îşi poate aduce roade în viaţă. Profesorul n ostru de istorie
a Bisericii Universale, de la U niversitatea din B ucureşti, pe vrem uri,
Teodor M. Popescu, stăru ia m u lt asupra acestui adevăr folosind expresii
ca aceasta : «salvând sufletul, el salvează credinţa». Şi iera rh ii din v re
m ea noastră, în contem poraneitate, au s tăru it totdeauna asupra ideii că
m esajul E vangheliei treb u ie să pătru n d ă in sufletele credincioşilor şi
tem einic în ale tinerilor şi copiilor. S untem , D om nule R ector şi D om ni
lor Decani în această sală ca şi în faţa lui D um nezeu, m ărtu risin d că
n u num ai ierarh ii pe care-i aveţi în faţă, dar şi ceilalţi iera rh i ai Bise
ricii noastre, dim preună cu decanii, profesorii şi credincioşii Bisericii
noastre trăiesc aievea această redescoperire a legăturii d in tre Biserică
şi cultură. Şi unii şi ceilalţi care slujim în aceste dom enii, se cuvine să
slujim re naşterea societăţii de astăzi, care însetează după izvoarele cre
d in ţei neam ului n ostru şi ale culturii vii ce-şi prim eşte sufletul de viaţă
d in valorile gândirii creştine bim ilenare.
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Dom nule Rector, D om nilor Decani, vă m ulţum esc cu m ultă recu
n oştinţă p en tru m area cinste de a in tra în rândul dum neavoastră. Vă
îm părtăşesc pre ţu irea noastră, a slujitorilor Sfintei Biserici faţă de
dum neavoastră şi de toţi cei ce se străduie la catedre, în laboratoare, în
a teliere, în in stitu tele de cercetări din cadrul U niversităţii. Şi toate
aceste preocupări, însoţite şi de credinţa în Dum nezeu toate se îm pli
nesc m ult m ai bine, transfigurează m intea şi cugetul spre îm plinirea
vocaţiei om ului de cu ltu ră sau ştiinţă. Aş dori să în d rep t u n cuvânt
părintesc către studenţii dum neavoastră, către tin ere tu l n ostru în gene
ra l spre a face paşi cutezători spre form area personalităţii lor pe m ăsura
m arilor b ărbaţi de cu ltu ră ai neam ului n ostru rom ânesc. îm i îngădui ca
la v ârsta m ea să le adresez cu dragoste părintească îndem nul de a stu 
dia, de a aprofunda şi posibilitatea cunoaşterii lui D um nezeu, pe calea
rugăciunii, a iubirii sem enilor, a bunăvoinţei, a adevărului veşnic care
este Hristos, iubitorul tinerilor şi copiilor. B iserica din incinta U niver
sităţii îi aşteaptă să-i m ângâie, să-i încurajeze şi să le verse lum ină în
suflet din lum ina Bisericii noastre străm oşeşti.
V rem urile sunt grele. Le trăim fiecare unde ne găsim , le simţim .
V iitorul nu-1 cunoaştem , d ar cunoaştem că ceea ce s-a zidit în lum e,
n u num ai în Rom ânia, pe tem eliile credinţei, adevărului pe dreptate, în
a rtă sau cu ltu ră dăinuie. Când privim spre Europa, sau Europa p ri
veşte spre noi, ne bucurăm m ult. Şi ţările vecine nouă şi Europa poartă
m esajul evanghelic din secolele încreştinării care şi-a pus pecetea pe
civilizaţia şi cu ltu ra ei. Acest m esaj trebuie să-l redobândim , să-i dăm
strălucire în zilele noastre. în această lucrare se cuvine să înm ănunchem
efo rtu rile cu fraţii noştri de credinţă în Hristos. S alut din toată inim a
p rezenţa P rea S finţiţilor Episcopi ai celorlalte Biserici din Oradea.
Ştim că averea noastră, a rom ânilor, com oara de m are pre ţ este
credinţa în D um nezeu cu valorile noastre străm oşeşti de care are nevoie
Europa. Acelaşi clopot ne adună la lăcaşurile de rugăciune şi aici şi
dincolo de frontieră şi ne vesteşte m esajul de dragoste al M ântuitorului
Iisus Hristos. Şi cu acest m esaj am s trăb ă tu t istoria şi cu el păşim m ai
departe. Cu acest m esaj om enirea a s trăb ă tu t un drum anevoios de două
m ilenii. Credem că acest m esaj va străluci şi m ai m u lt în viaţa om enirii
ca rănile deschise acum în Europa, aproape de noi unele din ele, cu
m orţi şi suferinţe, copii orfani sau părinţi fă ră copii, h aru l vindecător
al lui Iisus le va vindeca. Am p re ţu it şi am adm irat spiritul de deschi
dere şi colaborare de la in augurarea sim pozionului internaţional ascul
tând in tervenţiile reprezentanţilor universităţilor din unele capitale ale
Europei.
B iserica Ortodoxă este şi răm âne deschisă, fraţii m ei, faţă de cultură
şi societate, dialogului teologic şi m ai cu seam ă cel atâ t de necesar p ri
vind nevoia de biserici p en tru fraţii uniţi cu Roma. Biserica m ângâie,
iubeşte, lăcrim ează şi nu num ai B iserica noastră ci toate Bisericile
îm preună cu cei suferinzi, îm preună cu cei păcătoşi, îm preună cu toţi
cei care au nevoie de adevăr, de lum ină şi de credinţă.
în sfârşit, închei, Dom nule R ector şi onorată asistenţă, cu o caldă
îm brăţişare, a tu tu ro r celor ce se află aici. Vă asigur de pre ţu irea şi
m ulţum irea m ea faţă de străd an ia O noraţilor m em bri ai S enatului U ni
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versitar, a profesorilor şi a studenţilor acestei universităţi. Vă încredin
ţez că cinstirea pe care m i-aţi acordat-o o prim esc cu m ultă bucurie. O
îm part cu fraţii m ei de slujire, m em brii S fântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, ai forurilor noastre centrale bisericeşti, A dunarea
N aţională Bisericească al cărei m em bru sunteţi, Dom nule Rector, cu
m ultă dem nitate. Şi aş vrea să fac părtaş la această onoare pe toţi cre
dincioşii Bisericii n oastre şi pe toţi slujitorii de la parohii şi m ănăstiri.
Şi acum să-m i îngăduiţi să vă ofer la rândul m eu, p en tru B iblioteca
U niversităţii, lucrarea atâ t de cunoscută îndeobşte, care ea însăşi consti
tuie rolul Bisericii în cultură care e B iblia lui Ş erban C antacuzino de
la B ucureşti, din 1688, ediţia jubiliară din 1988. Acum m ai bine de
300 de ani ea a pecetluit u n itatea de credinţă, lim bă şi neam . V-o oferim
ca m ărtu rie şi cinstire p en tru D um eavoastră şi p en tru U niversitatea din
Oradea. Oferim , de asem enea, U niversităţii icoana sfinţilor B râncoveni.
P erioada brâncovenească se află la loc de m are cinstire în istoria Bise
ricii şi a ţării noastre. Cum s-a vorbit aici, dom nitorul C onstantin
B râncoveanu şi fiii săi sunt acum în calendarul cinstirilor noastre şi ne
vor îndem na şi ne vor aju ta în to ată lucrarea n oastră şi a dum 
neavoastră.
P u rtân d cu dragoste toga, sem nul rangului academ ic ce mi l-aţi
acordat, Vă rog, D om nule Rector, să prim iţi cea m ai înaltă distincţie a
P atriarhiei Române, C rucea P atriarhală, creată de către p rim ul P atriarh
al României, Dr. M iron C ristea. S unteţi prim ul rector, D om nule profesor
Teodor M aghiar, care p u rtaţi această distincţie, ca B unul Dum nezeu să
vă îm părtăşească a ju to ru l şi binecuvântările Sale. B inecuvântez din
toată inim a întreaga asistenţă p en tru dragostea pe care a arătat-o
m om entului acestuia şi sm eritei m ele persoane.
Vă rog să-m i îngăduiţi să ofer P. C. Pr. Prof. D um itru A brudan,
decanul F acultăţii de Teologie, o icoană p en tru această F acultate, rep rezentându-i pe Sfinţii Trei Ierarhi, patronii teologiei n oastre şi u n set
cu cele trei volum e ale scrierii in titu late «Pe trep te le slujirii creştine»,
în sem n de dragoste p en tru strădania rodnică a profesorilor şi studen
ţilor».
P rofund im presionat de darurile oferite U niversităţii din O radea şi
îndeosebi p en tru în alta distincţie a Bisericii Ortodoxe R om âne «Crucea
p atriarhală» p en tru m ireni, ce i-a fost Inm ântată de P rea F ericitul
P ărinte P atriarh Teoctist, D om nul R ector Teodor M aghiar a făcut u rm ă
toarea m ărtu risire de recunoştinţă şi preţuire :
«Prea F ericirea Voastră,
D istins auditoriu,
Vă rog să m ă înţelegeţi că p en tru m ine personal şi p en tru colegii
mei, p e n tru toţi studenţii U niversităţii din Oradea, şi p en tru toţi cei
prezenţi la această m anifestare este u n m om ent care ne duce cu gândul
şi sufletul la cele divine, câteva cuvinte pe care îm i este greu să le
exprim , d ar care pe fiecare ne fac să sim ţim că plutim undeva spre cer
unde P rea F ericitul P ărin te P a tria rh se roagă p en tru noi şi ne învaţă
cum să ne rânduim viaţa aceasta, cum să fim m ai buni, cum să ne
placă m ai m ult m unca, cum să ne respectăm unul pe altul.
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P en tru S enatul U niversităţii, p en tru m ine personal şi bineînţeles
p en tru toţi colegii, a avea în râ n d u rile n oastre o astfel de personalitate,
o astfel de înţelepciune, un h a r al lui Dum nezeu, am putea spune, pen
tru că P rea F ericirea Sa este alesul lui Dum nezeu, este o m are cinste
şi un m are im bold. De aceea, Vă făgăduim în num ele tu tu ro r, P rea F eri
cirea Voastră că Veţi p utea fi m ân d ru de studenţii U niversităţii din
Oradea, de cadrele didactice, de cercetătorii de aici.
Am deosebita plăcere să vă îm părtăşesc aici, că m ergând în bise
ricuţa noastră de foarte m ulte ori, îi văd în genunchi rugându-se nu
num ai pe studenţii de la teologie, ci şi studenţii de la toate facultăţile
U niversităţii n o astre şi ne încântă, şi putem să apreciem că în ultim ul
tim p bisericile noastre su n t arhipline iar ceea ce este m ai plăcut, că în
m area m ajoritate este tineret. De aceea avem convingerea că acest tin e
ret m inunat va fi în m ăsură să depăşească greutăţile, va fi în m ăsură să
trăiască în pace p en tru că acesta este ţelul nostru divin. B unul D um 
nezeu să facă să puteţi veni m ereu în m ijlocul nostru, să ne povăţuiţi,
să ne învăţaţi, să vă dea sănătate şi m ulţi ani cu bucurie şi fericire».
Apoi, reluând cuvântul, a com pletat :
«M ulţum im foarte m u lt şi aş vrea să vă fac cunoscut că P ronia
cerească v-a lum inat m intea să aduceţi această icoană p en tru U niversi
tate, care reprezintă pe m ucenicii B râncoveni. în cursul zilei de astăzi
vă adresăm rugăm intea ca să sfinţiţi m onum entul din incinta U niversi
tăţii care este dedicat tocm ai acestor sfinţi ai neam ului nostru. Şi pen tru
că P rea Fericirea V oastră aţi avut o con tribuţie deosebit de im portantă
şi în ceea ce p riveşte credinţa şi încrederea n oastră în Dum nezeu şi
p ăstra rea unităţii naţionale, v-am ruga să ne perm iteţi ca să dăm cuvân-#
tu l unor distinse personalităţi, deputaţi şi senatori, care sunt m em bri ai
organizaţiei R evoluţiei n oastre din 1989 ca să vă adreseze u n salu t şi să
vă înm âneze câteva distincţii».
C erem onia a continuat cu o ferirea «Diplomei de onoare» din p arte a
«Federaţiei N aţionale a R evoluţionarilor din România», în sem n de
« preţuire a spiritului de sacrificiu m anifestat în lupta p en tru victoria
R evoluţiei din Decem brie 1989 în tru dre p ta te şi dem ocraţie». în num ele
delegaţiei acestui for, a lu at cuvântul D om nul P reşedinte C onstantin
Bebe Ivanovici, care a spus :
«în pleiada m arilor valori ale culturii noastre naţionale, P rea F eri
citul P atriarh Teoctist deţine u n loc ales, P rea F ericirea Sa ne face
dem onstraţia unui spirit viu pe care orice rom ân îl ştie îndeaproape.
R om ânia are în prezent m ulţi intelectuali de m arcă în viaţă, dar P rea
F ericitul P ărin te Teoctist se identifică prin tr-o trăsă tu ră anum e pe care
aş dori s-o evidenţiez. D upă m odesta n oastră părere nici un alt re p re 
zentant al spiritu alită ţii rom âneşti n u realizează o atâ t de strân să legă
tu ră dintre intelectuali şi popor. Intelectualii noştri au uneori pre te n ţia
nefirească de a se considera elite, adică u n g ru p deasupra m aselor. Dacă
sensibilitatea, atitudinea fa ţă de anum ite valori şi opţiunile politice ale
m ajorităţii rom ânilor nu se conform ează gusturilor acestor elitişti, atunci
m ajoritatea ei este etichetată că suferă de anum ite simptom e...
S pre deosebire de aceştia este lăudabilă disponibilitatea P rea F eri
citului de a se face înţeles şi ascultat de întreaga suflare rom ânească.
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Domnia Sa găseşte şi dă întotdeauna m ăsură fiecăruia, înţelege cuvin
tele cele m ai inspirate p en tru a ajunge la inim a om ului, fie el tru d ito r
cu braţele sau cu m intea.
Nu întâm plător P rea F ericitul P ărin te P a tria rh al Bisericii O rtodoxe
Române este p e n tru conştiinţa com patrioţilor noştri cea m ai în altă auto
ritate a ţării. L um inatul P ărin te se bucură de im ens prestigiu pe to t
cuprinsul României, constituind în acelaşi tim p u n simbol al u nităţii, al
solidarităţii, al reconcilierii şi a înţelegerii tu tu ro r rom ânilor. A u contri
b uit la atitudinea sa echilibrată, bine cum pănită, în tr-o serie de pro
blem e grave care preocupă societatea rom ânească, precum şi felul în ţe
lept în care îndrum ă şi reprezintă credinţa şi B iserica noastră străbună.
Ca lu p tăto r în R evoluţia R om ână din decem brie 1989, pot susţine
că ne-am bu cu rat de binecuvântarea P rea F ericirii Sale, încă din p ri
m ele clipe ale declanşăriii evenim entelor. Este şi aceasta o probă a
legăturii sale cu sim ţirea şi v re rea poporului.
De altfel este o trad iţie prestigioasă a Bisericii noastre O rtodoxe
aceea de a veghea la slujirea celor m ai înalte idealuri şi a in teresu lu i
naţional. Totodată ca parla m en tar rom ân doresc să vă m ărturisesc fa p tu l
că au avut un j rofund ecou în P arlam entul R om âniei scrisorile, învăţă
m intele şi atenţionările P atriarh u lu i ţării. P rea F ericirea Sa ne-a atras,
atenţia recent şi ne-a îndem nat să luăm am inte la bunele obiceiuri s tră 
m oşeşti. Să nu legalizăm nefirescul în relaţiile d in tre oameni, să păstrăm
curăţia şi frum useţea m orală d ar şi trupească a re laţiilor d in tre tin eri,
d intre b ărb at şi fem eie, să punem capăt practicilor necreştine, de a lua
viaţa vlăstarelor um ane, încă nenăscute. P e n tru toate acestea, cele
C uvântate m ai sus, p en tru deosebitul respect pe care personal i-1 port,
consider că e o fericire p en tru noi să avem posibilitatea de a ne bucura
alături de P ărintele P a tria rh Teoctist cu ocazia acordării titlu lu i de
«Doctor Honoris Causa» al U niversităţii de S tat din Oradea. Vă m u lţu 
m im stim aţi m entori ai învăţăm ântului orădean.
F ederaţia revoluţionară a revoluţionarilor din Rom ânia, cu ocazia
sfinţirii drapelului său de lu p tă şi a depunerii ju răm â n tu lu i de cre
dinţă faţă de ţa ră şi popor, conferă P rea F ericitului P ărin te P atriarh
Teoctist diplom a de onoare, placheta om agială şi insigna în sem n de
recunoştinţă p en tru activitatea depusă în slujba prom ovării şi apărării
idealurilor revoluţiei rom âne din decem brie 1989.
De asem enea conferă profesorului u niversitar doctor inginer Teodor
M aghiar, o som itate în în văţăm ântul u niversitar rom ânesc, această
diplomă».
Aceste cuvinte au m işcat şi captivat, în continuare asistenţa, ca şi
m om entul acordării diplom elor şi distincţiilor de onoare, după care
Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a m ulţum it, spunând :
«Aş dori să adaug m ulţum iri p en tru Diplom a de Onoare. în tr-a d e văr, cu to tu l neaşteptat, m i se înm ânează această Diplomă, acest sem n
de dragoste din p arte a celor ce s-au expus gloanţelor p e n tru doborârea
com unism ului d in tre care m ulţi d in tre cei curaţi cu inim a şi cu sufletul
n u m ai sunt p rin tre noi. Nu m -am gândit în acele clipe când am fost
chem at la T eleviziune în ziua de 22 decem brie 1989 şi am ro stit cuvân
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tu l Bisericii, la o asem enea diplom ă de onoare. Am fost frăm ân tat şi am
ezitat până când la ora 15, am fost in v itat de tin erii care îm pânzeau
B ucureştiul şi care cereau ca P atriarh u l să vorbească la Televiziune.
Am p rim it apoi m ulte m esaje de la credincioşii noştri din d epărtări pen
tru că au cunoscut şi au p u tu t să vadă situaţia clară la ceasul acela, din
B ucureşti, auzind cuvântul Bisericii de binecuvântare şi ru g ăciu n e
către Dum nezeu. Şi în tru aceasta am u rm at pilda unuia dintre m arii
m ei înaintaşi din fru n te a O rtodoxiei n oastre rom âneşti, P atriarh u l Nicodim chiar şi a P atriarh u lu i M iron C ristea. P atriarh u l Nicodim a s tră 
b ătu t în păstorirea sa evenim ente de m are însem nătate şi de crucială
istorie. Şi totdeauna, ca u n păstor sufletesc, el s-a aflat cu înţelepciunea
sa la cârm a m om entului şi cu cuvântul de iubire şi grijă p en tru păsto
riţii săi, în grelele m om ente ale anilor 1944— 1948, întotdeauna a fost
acolo unde treb u ia să fie văzut şi ascultat. Şi din acest gând şi parcă
purtându-1 în suflet în clipele de h o tărâre de a asculta de glasul tin e
rilor, când cei din ju ru l m eu erau îndoielnici p en tru a m erge p rin tre
gloanţe, însuşi şoferul n u a cutezat să scoată m aşina p en tru că se tră 
gea încă, — în acea clipă a a p ă ru t cu m aşina sa personală Dl. Prof. Univ.
Sorin Vasilescu de la F acultatea de A rh itec tu ră din B ucureşti care m -a
condus la Televiziune avându-1 ală tu ri pe în a lt P rea S finţitul M itropolit
Nicolae al B anatului. Nu m ai lungesc cuvântul cu alte detalii.
V reau doar atâ ta să vă spun că n-am av u t şi n u voi m ai avea în
viaţa mea, şi aceasta o în d rep t Bisericii, atâ t de m are respect din p arte a
m ulţim ilor ca în clipele acelea de d urere şi de însângerare, când p e
parcurs vedeam urm e de sânge, atâ ta entuziasm din parte a tinerilor
aflaţi înainte în tr-o m aşină m ilitară vestind că P atriarh u l se află alătu ri
de ei. M ulţim ea din ju r îngreuia în ain tare a şi care văzându-1 pe P atriarh,
cântau rugăciuni şi s ăru ta u m aşina. A tâta evlavie am v ăzut în acele
m om ente, atâ ta nădejde în pu tere a lui Dum nezeu şi a tâ te a lacrim i d e
bucurie.... M i-am dat seam a de roadele unei credinţe în D um nezeu, a
unei strălum inări care radia din sufletele m ulţim ilor care um pleau
străzile de la P atriarh ie până la clădirea Televiziunii. Cu m u lt înţolea
se cânta «Cu noi este Dum nezeu» şi se rostea «Tatăl nostru».
M ulţum esc aşadar reprezentanţilor F ederaţiei R evoluţiei din R om â
nia pen tru această Diplom ă de onoare pe care o voi păstra, d re p t adu
cere am inte de cele întâm plate în acea zi, de 22 decem brie 1989, zi
sfântă p en tru R om ânia şi p e n tru fiii ei».
La rândul său, şi în com pletare, Dom nul R ector Teodor M aghiar a
ţin u t să m ai spună :
«M ulţum im încă o dată B unului Dum nezeu p en tru toate şi de ase
m enea Federaţiei N aţionale a R evoluţionarilor din R om ânia. Este ade
v ărat că P rea F ericirea Sa a fost sim bolul Revoluţiei noastre şi în ain te

64

B ISER IC A O R T O D O X Ă R O M A N A

şi după aceea. Şi de aceea, acest lucru parcă este o pronie cerească, din
nou, p e n tru că vă spun foarte cinstit n u am ştiu t nim ic despre acest
m om ent em oţionant pe care ni l-au făcut distinşii oaspeţi care au venit
special p en tru aceasta din p artea F ederaţiei N aţionale a R evoluţionarilor
din România».
Şi ca ultim m om ent al cerem oniei, C orul studenţilor teologi orădeni, sub bagheta P.C. Pr. Lector P e tru Stanciu, a prezentat u n re p er
toriu coral bisericesc şi patriotic, apreciat după valoare.
Ieşirea din sală şi din T eatrul de S tat, gazda deschiderii festivită
ţilor prileju ite de cele două m om ente culturale distincte, p etrecute până
acum, s-a rem arcat şi m ai entuziastă prin avalanşa de felicitări şi
omagii aduse P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist de m ulţim ea
celor prezenţi şi m artori la derularea cerem oniei decernării înaltului
titlu academ ic de «Doctor H onoris Causa».
In continuare, P rea F ericirea Sa şi oaspeţii care l-au însoţit au fost
conduşi la «Troiţa — m onum ent închinat Sfinţilor Brâncoveni» din
curtea U niversităţii, sfinţită acum de P rea F ericitul P ărin te P atriarh ,
înconjurat de ierarh i şi preoţi. D om nul R ector Teodor M aghiar şi exe
cu ta n tu l piesei m onum entale au vorbit despre iniţiativa, rostul şi sem 
nificaţia acestei Troiţe. Ia r P rea Fericirea Sa, în tr-u n scurt cuvânt, a
a rătat rolul preponderent al epocii brâncoveneşti în cu ltu ra şi spirituali
tatea poporului rom ân.
S-a v izitat şi bisericuţa de lem n, aflată tot în cam pusul U niversi
tăţii. Din descrierea P ărin telu i S piritual al F acultăţii de Teologie, aflăm
că este m onum ent istoric din secolul XVIII, Ia început lăcaş de închi
nare la parohia Leţca, jud. Sălaj. M utat în acest loc, în 1991, cu desti
naţia de Paraclis al F acultăţii de Teologie şi al U niversităţii orădene.
A rhitectura, specifică bisericilor de lem n din T ransilvania, cu pridvor
susţinut de p atru stâlpi sculptaţi, pronaosul cu tavanul drept, naosul
boltit în form ă de sem icalotă şi altar. Uşile îm părăteşti şi candelabrul
din a ltar din lem n sculptat, originale din secolul XVIII. R epictată în
1992. A re două hra m u ri : «Sfinţii A rhangheli M ihail şi G avriil» (cel
vechi) şi «Sfinţii M artiri Brâncoveni» (cel nou, cu prilejul străm utării).
Este d otată cu încălzire centrală.
Cu acest prilej, P rea F ericirea Sa a chem at pe cei prezenţi la ru 
găciune şi apropiere de M ântuitorul Hristos. A înscris clipa în pagina
liberă a Sfintei Evanghelii.
După am iază, la reşedinţa Episcopiei s-au desfăşurat lucrările Sino
dului m itropolitan al M itropoliei A rdealului, la care a fost ru g a t să fie
prezent şi P rea F ericitul P a tria rh Teoctist. S -au analizat m ai m ulte
problem e de actualitate cu care se confruntă B iserica O rtodoxă din
Transilvania, concluzionându-se că opiniile de răspuns ale eparhiilor
sufragane să fie ce ntralizate la M itropolie şi după aceea făcute cunoscute
S fântului Sinod spre analiză şi hotărâre.
Apoi, în ju ru l orei 19,00, Prea Fericitul Părinte P atriarh Teoctist,
m em brii S inodului m itropolitan ardelean şi reprezentanţi ai oficialită
ţilor locale au m ers la M ănăstirea de m aici «Sf. Cruce» de la m arginea
oraşului. Oaspeţii su n t p rim iţi de maici, preoţi şi de o m are m ulţim e de
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credincioşi, chiar dacă s-a dezlănţuit o ploaie torenţială. Aici, m ai întâi
s -a oficiat slujba Vecerniei, de către C h iriarhul locului înconjurat de
preoţi şi diaconi, în bisericuţa de lem n din secolul X V III ; s-a sfinţit
clopotul p en tru noua biserică în construcţie de către P rea F ericitul
P ărin te P atriarh Teoctist, având inscripţia : «Acest clopot este donat de
soborul M ănăstirii «Sf. Cruce» şi credincioşii ei, spre slava lui D um 
nezeu. Anul 1995. Oradea».
Maica stareţă M ina Bădilă, vădit em oţionată, reuşeşte să-şi citească
cuvântul de întâm pinare, în care, pe lângă exprim area bucuriei nem ă r
ginite p en tru ea şi soborul m ănăstiresc de a avea în vizită pe în tâ is tă tă 
to ru l Bisericii O rtodoxe R om âne, inform ează că această m ănăstire este
re în fiin ţa tă în 1992, din iniţiativa vrednicului de pom enire Episcopul
Vasile Coman, iar în prezent se găsesc în şantier de lucru p en tru
construirea noii biserici şi a chiliilor necesare.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctistt im presionat de locul, de
jertfa m aicilor de la această m ănăstire, de prezenţa num eroasă a cre
dincioşilor, adresează acest cuvânt de în v ăţătu ră creştină, plin de sfa
tu ri şi de îndem nuri părin te şti p en tru ascultători :
«Hristos S-a înălţat ! A devărat S-a în ă lţa t!
Astăzi treb u ie să răspundem şi noi la această vestire a Bisericii,
p e n tru că înălţarea la C er a M ântuitorului Iisus H ristos are ca urm are
coborârea pe păm ânt a D uhului Sfânt, p en tru că înălţarea de fapt, a
încoronat v iaţa păm ântească, patim ile, m oartea şi învierea Sa, pen tru
că după înălţarea lui H ristos şi după coborârea D uhului S fânt peste
sfinţii Săi ucenici şi apostoli, s-a întem eiat în lum e Biserica, T rupul
lui Hristos. Fiecare credincios, fiecare credincioasă a devenit prin pogo
râ rea D uhului Sfânt, la Cincizecime, p u rtăto r de D uh S fânt şi făcător
de fapte m inunate, aşa cum le-au îm plinit sfinţii.
Aici, la această m ănăstire, din a cărei biserică H ristos m ereu ne
cheam ă să ne înălţăm şi noi prin credinţă şi fapte bune, să ne înălţăm
nu num ai pe m u n te sau pe colină, ci trebuie să ne înălţăm sufletele, cu
încredere în Dum nezeu, cu iubire m ai m ultă faţă de sem eni, cu h o tărâre
m ai statornică în facerea de bine. V rem urile pe care le trăim , iubiţi
credincioşi, ne stau m ărtu rie că atunci când vrem să slujim pe D um 
nezeu, că atunci când vrem să înălţăm lui D um nezeu sfinte lăcaşuri şi
m ănăstiri, noi putem să le facem , după exem plul m aicilor de aici.
Poposim la m ănăstirea Sfintei Cruci cu bunăvoinţa P rea S finţitului
Episcop Ioan, iar la U niversitatea din Oradea cu dragostea Dom nului
profesor dr. ing. Teodor M aghiar, rectorul U niversităţii. Am aflat
această încredinţare de ataşam ent p en tru Biserica noastră, m ărtu risită
prin gingăşia copilaşilor, a tinerilor, a credincioşilor — şi m ă bucur
m u lt că îm preună cu ei s-au aflat pre tu tin d en i reprezentanţii intelec
tu alităţii : profesori, scriitori, poeţi, medici şi au torităţile de stat. Ca o
îm plinire a rugăciunii lui Iisus H ristos din Ghetsim ani, în faţa lui Dum 
nezeu, în Biserică, suntem toţi una. Acum, după înălţarea lui H ristos la
ceruri suntem şi noi — asem enea apostolilor — plini de bucurie în
su flete că El este cu noi. Am păşit cu m irare la această foarte tân ă ră
B. O. R. — 5
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m ănăstire, aşa cum ei s-au dus pe m untele Eleonului. Şi se m irau de
cele ce M ântuitorul le spunea despre cele ce se vor întâm pla când
Dom nul H ristos nu va m ai fi cu dânşii.
Şi astfel prim ind ei încredinţarea M ântuitorului Iisus H ristos că
«iată Eu cu voi sunt, nu vă tem eţi, p en tru că vă voi trim ite pe D uhul
S fânt M ângâietorul care vă va învăţa pe voi toate» (cf. Ioan XIV, 25—
26), ei s-au bucurat. Sfinţii Apostoli şi cei ce au v en it pe m unte, au
văzut clipa în ălţării D om nului şi i-au auzit cuvintele, s-au despărţit de
M ântuitorul Iisus H ristos şi s-au întors, apoi, spre S fânta cetate a Ie ru 
salim ului cu bucurie m are, foarte. Iată pen tru ce şi noi cei ce urcăm
din când în când M untele M ăslinilor, care este S fânta biserică chiar
atunci când ea n u se află pe m unte, dar sufleteşte urcăm spre biserică
fără să ne dăm seam a ; urcăm cu gândul, cu inim a, cu sufletul nostru,
către Dum nezeu. Credincioşii şi preoţii care sunt aproape de M ântuito
ru l nostru Iisus H ristos şi sunt convinşi de m ărtu risire a cuvântului
D om nului n ostru Iisus Hristos, că El este cu noi totdeauna şi ei se
întorc de la biserică la casele lo r cu bucurie m are.
Orice creştin şi orice creştină şi orice preot care se osteneşte şi
slujeşte dum nezeiasca liturghie pe m untele M ăslinilor, adică în Biserica
moşilor şi străm oşilor noştri, trebuie astfel să slujească, treb u ie astfel
să se ostenească, treb u ie astfel să înveţe pe oam eni, ca el în prim ul
rând, preotul, să trăiască fiorul apropierii de M ântuitorul Iisus H ristos ;
să se sim tă după slujbă m ai uşor, m ai în tărit de D uhul S fânt şi astfel
şi credincioşii să se întoarcă de la biserică m u lt m ai folositori, m ai
largi cu inim a, m ai lum inaţi în cugete, cu m ai m u ltă dragoste. Dacă
veţi lu a am inte la această îndatorire a noastră de a veni la biserică şi
de a vă învrednici de foloasele ei
sufleteşti,
veţi înţelege că aceasta
este una din îndatoririle n oastre şi chiar din poruncile Bisericii, aceea
de a cerceta la sărbători şi la dum inici, şi oricând, slujba bisericească.
A veni la m ânăstiri, a ne spovedi, a ne îm părtăşi, a asculta cuvântul
lui Dum nezeu, însem nează a urca m ereu spre frum useţile dum nezeieşti.
Să luaţi am inte că obişnuindu-vă cu acest fel de a te apropia de H ristos,
veţi veni cu m ai m ultă bucurie. D upă participarea la S fânta L iturghie
sim ţi că eşti alt om, eşti m ai plin de putere ca să rezişti la ispitele
vieţii, la necazurile vieţii, p en tru că
necazurile
vieţii sunt legate de om,
de noi, adică aşa cum le-au tră it şi le-au b iru it străm oşii noştri. A tunci
când închini un gând lui D um nezeu, atunci când îţi asum i ho tărâ re a
de a sta şi a asculta S fânta L iturghie întreagă, atunci să fiţi încredinţaţi
că eşti alt om şi te întorci la fam ilie, în societate cu bucurie. A tunci
când om ul este cu această bucurie, venită de la Hristos, atunci nu
num ai faţa este veselă, d ar este veselă şi inim a care iartă, care iubeşte
pe duşm ani, se roagă p en tru cei ce-1 urăsc, face binele din inim ă, se
gândeşte cum să ajute pe cei săraci, pe cei neputincioşi. Se transform ă
în fiecare clipă om ul care vine la biserică, aşa cum Apostolii Dom nului
după înălţarea la cer s-au întors la Ierusalim cu o bucurie deosebită.
Num ai aşa au p u tu t să predice şi să scrie urm aşilor şi nouă, tu tu ro r că :
«Ceea ce am văzut şi ceea ce am auzit, aceea vă vestim şi vouă, pen tru
ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi ; iar părtăşia noastră, din parte-ne,

V I A Ţ A B ISER IC E A SC Ă

67

este cu Tatăl şi cu F iul S ău Iisus Hristos» (cf. Ioan I, 3). A ceastă nouă
m ănăstire va fi leagăn de credinţă şi de com uniune cu Sfinţii şi cu
străm oşii noştri.
Iată şi noi, cu în alt P rea S finţitul M itropolit Antonie, cu ceilalţi
P rea S finţiţi din T ransilvania şi A rdeal, am venit la m ănăstirea S fânta
Cruce, aflând aici o adevărată m inune a lui Dum nezeu. P arcă de aici
S -ar fi în ălţat M ântuitorul Iisus Hristos, parcă de aici a ră su n at glasul
Lui, chem area Lui, încredinţarea Lui că El este cu noi până la sfârşitul
veacurilor. Cine altcineva n e-ar fi adunat pe atâţia credincioşi astăzi
decât Hristos pe care îl vedem cu ochii credinţei şi ai sufletului nostru.
Aici, îl vedem pe Iisus Hristos, în sfânta biserică, şi nu la adunări
sectante, n u acolo în locuri pline de to t felul de capcane sufleteşti. Nu
vă luaţi după ei. P ăziţi-vă copilaşii, păziţi-vă tinerii, păziţi-vă pe dum 
neavoastră înşivă, ca p u rtăto ri ai d aru rilo r S fântului Duh, ca fii ai
credinţei noastre străm oşeşti.
Acest ţin u t al B ihorului a strălucit în istorie p rin m artiri şi sfinţi,
p rin dârzenia apărării m orm intelor părinteşti, p rin biserici şi p rin cul
tură. Acest ţin u t a d at neam ului b ărbaţi m ari, episcopi m ari, istorici
şi artişti. P rin fiii lui, acest ţin u t a înscris în cronica p atriei noastre
pagini nem uritoare, datorită credinţei n oastre apostolice.
Sfatul şi rugăm intea m ea de p ărin te sufletesc este de a n u vă lăsa
biruiţi de tot felul de predicatori sau de aşa-zişii «evanghelişti», dornici
să sem ene neghină în ogorul Ortodoxiei.
P rin H ristos cel ce S-a în ălţat la cer şi care este în biserică după
cuvântul S ău nu-L vom afla la orice fel de adunări, acolo unde se
îm part uneori şi ajutoare u m anitare, ci să-L căutăm în «Biserica Sa»
in Bisericile neam ului nostru, acolo unde de-a lungul veacurilor L-au
găsit înaintaşii noştri. B iserica n oastră O rtodoxă are com ori n ep reţu ite
de învăţătură, comori pe care n u le putem găsi în altă parte. Ea ne
poate oferi to t ceea ce îşi doreşte sufletul, to t ceea ce îşi poate im agina
m intea noastră.
De altfel, ştim că B iserica O rtodoxă a prom ovat tot ceea ce avem
noi m ai frum os : scrisul, poezia, pictura, m uzica, opera de artă de m are
valoare. în Biserică orice m inte îşi poate găsi alinarea, p en tru că în ea
se află M ântuitorul n ostru Iisus Hristos, întem eietorul ei, care este
Calea, A devărul şi Viaţa. El n -a întem eiat adunările sectare, nu le-a
dorit, ci se ruga ca toţi să fie una, ia r S fântul Apostol P avel îl m ărtu 
riseşte : «un Domn, o credinţă, u n botez» (Efes. IV, 5).
Mă folosesc de acest prilej p en tru a-1 felicita pe P rea S finţitul
Ioan p en tru această realizare şi de a-1 ferici pe P rea S finţitul Vasile
care a in iţia t întem eierea m ănăstirii. N u pot să n u felicit, în m od
deosebit, pe aceste m ăicuţe care s-au adunat aici şi îm preună au m uncit
şi s-au rugat ca astăzi să se bucure de aceste îm pliniri.
Este un sem n de renaştere, este u n sem n de încredere, de dăruire
Iui Dum nezeu, după ce la 1761— 1762 peste 150 de m ănăstiri din T ran
silvania au fost distruse cu tu n u l generalilor din Im periul habsburgic.
Se lovea în biserici şi în m ănăstiri p en tru că acestea erau, la vrem ea
aceea, singurele bastioane de ap ă rare a neam ului nostru rom ânesc.

B ISER IC A O R T O D O X Ă R O M A N Ă

Credincioşii au în setat după aceste oaze de duhovnicie, de atunci
de când au fost transform ate în scrum şi, de aceea, socotim o m are
realizare, u n m are m erit prin reactivarea lor, p rin prom ovarea m ona
hism ului ortodox şi rom ânesc şi în Bihor.
Vă binecuvântez p en tru acest început în cu ra jato r şi rog pe B unul
Dum nezeu să vă călăuzească paşii spre tot lucrul cel b u n în viaţa
m onahală şi continuarea zidirii bisericii începute şi a chiliilor din
ju ru l ei».
D upă aceste m om ente de trăire şi în tărire duhovnicească, P rea
F ericirea Sa vizitează şantierul de construcţii, apreciind osârdia m ai
cilor şi a tu tu ro r credincioşilor, care contribuie la realizarea edificiului
m onahal, binecuvântează încăperile m onahale şi înscrie în «Cartea de
aur» a m ănăstirii, im presiile, aprecierile şi b inecuvântările părinteşti la
adresa soborului m ănăstiresc în nădejdea îm plinirii lucrării începute.
A stfel a lu at sfârşit şi a doua zi din vizita pastorală a P rea F eri
citului P ărin te P a tria rh Teoctist, care prin cele două m anifestări u n i
versitare a lăsat o am prentă vie în viaţa spiritual-culturală a M unici
piului O radea şi în ju d eţu l Bihor.
Sâmbătă, 3 iunie 1995 :
Începând cu ora 9,00, program ul vizitei s-a d erulat astfel :
P rim a oprire a făcut-o la U nitatea «Exim», din com una Diosig,
unde m uncesc laolaltă rom âni, m aghiari, slovaci etc. P rim irea a fost
caldă, afectivă, după trad iţie cu pâine şi sare. în cuvântul de în tâm 
pinare s-a exprim at bucuria deosebită a salariaţilor şi m uncitorilor de
a vedea pe în tâistă tăto ru l Bisericii O rtodoxe R om âne şi de a le bine
cuvânta lucrarea, rugându-1 călduros de a le sfinţi noua linie tehnologică
deschisă. în răspuns, P rea F ericirea Sa le-a m uiţum it p en tru dragostea
m anifestată în prim irea făcută şi le-a îm părtăşit sfaturi şi îndem nuri
de viaţă creştinească, de slujire şi aju to ra re a sem enilor, u n aspect constituindu-1 şi asigurarea a cât m ai m ultor posturi de m uncă, necesare
oam enilor pen tru câştigarea pâinii cea de toate zilele. A ceastă nouă
în treprindere constituie n u num ai un m ijloc de câştigare a existenţei,
ci şi a concilierii, a încheiat P ărintele P atriarh.
U rm ătorul popas al vizitei pastorale s-a făcut la bisericuţa de lem n
din staţiunea Băile Felix. Şi aici are loc o frum oasă prim ire, elem entul
de noutate şi de im presie fiind realizat de participarea şi aşezarea, pe
de o parte şi de alta a aleii ce duce la bisericuţă, a unui şir de copii
de vârstă preşcolară şi şcolară. Toţi îm brăcaţi în uniform e şi în costum e
naţionale, p u rtân d câte o floare în m ână şi câ ntând la in trarea şi la
ieşirea din bisericuţă, îm preună şi sub conducerea profesorului de
m uzică din localitate, «M ulţi ani trăiască». Im presionat, P rea Fericirea
S a îi binecuvântează şi le îm parte iconiţe spre am intirea m om entului.
In cuvântul său, A rhim Iorest Grebenea, conducătorul acestei u n i
tăţi bisericeşti, cu regim liturgic de m ănăstire, pe lângă m ărtu risire a
bucuriei şi m u lţum irii p en tru această vizită, punctează, spre cunoştinţa
oaspeţilor câteva date despre această bisericuţă de lem n : m onum ent
istoric din sec. XVII, adus din localitatea B ru stu ra în anul 1962 la
O radea, şi după evenim entele din decem brie 1989, aşezată în această
staţiu n e balneo-clim aterică.
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Cunoseându-1 ca bun liturghisitor şi gospodar, de la m ănăstirea
P utna, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist apreciază şi-l felicită
p en tru strădaniile şi re alizările obţinute şi p en tru lucrarea sa pastorală,
pe plan local (vizând şi pe credincioşii aflaţi la trata m e n t şi pe vizi
tatorii din ţară şi străinătate), consem nând aceasta şi în cuvântul ro stit
cu acest p rilej :
«Mă b ucur că itin e rariu l n ostru a cuprins şi biserica aceasta, adusă
şi inălţată în staţiunea Băile Felix. Ca arh ite ctu ră autentică şi icoane,
ea este o perlă de artă în care se oglindeşte slava cea dum nezeiască,
trăită şi îm podobită de străm oşii noştri. T ransportată şi aşezată în acest
loc, această biserică a fost salvată de la pierzanie şi îşi continuă aici
rolul ei lum inător şi sfinţitor p en tru toţi cei ce sim t treb u in ţă să-şi
vindece trupul, dar nu uită şi de vindecarea sufletului.
P rin aşezarea bisericii de lem n aici, s-a salvat unul d in tre n u 
m eroasele m onum ente istorice şi de arh ite ctu ră de m are valoare şi apoi
s-a înfrum useţat această celebră staţiune de tratam ent. De acum îna
inte staţiunea va fi re n u m ită şi prin existenţa în incinta ei, a acestui
sfânt lăcaş, care va răspunde cerinţelor duhovniceşti ale localnicilor şi
ale tu tu ro r credincioşilor ce v in aici p en tru îngrijirea sănătăţii.
De asem enea, m ă bucur şi p en tru fa p tu l că aici slujeşte p ărintele
Iorest care s-a form at ca m onah la m ănăstirea P utna. B iserica Ortodoxă
are o bogăţie n esfârşită de sp iritu alita te m oştenită de la Sfinţii P ărin ţi
din aria de cultură bizantină, în tem eiată de S fântul îm p ăra t C onstantin
cel M are şi îm bogăţită secol după secol de urm aşii lui. în dezvoltarea
şi form ularea dogm elor ortodoxe şi în reglem entarea vieţii bisericeşti,
un m are rol l-au avut şi îm părătesele Elena, Irina, Teodora şi altele,
cunoscute în istoria universală din perioadele sinoadelor ecum enice. în
nem ijlocită legătură cu C onstantinopolul, B iserica noastră a făcut p arte
din tru p u l spiritual al Im periului de R ăsărit, p ăstrând în v ăţătu ra de
credinţă n eştirbită, form ulată de Sfinţii Apostoli, de S fintele Sinoade
ecum enice şi de alte h o tărâ ri bisericeşti din prim ul m ileniu creştin. Ca
doctrină şi practică bisericească : artă, cult, organizare, adm inistraţie,
B iserica Ortodoxă Rom ână prin toată m anifestarea ei, a p ăstra t şi pro
m ovat form ele şi valorile bizantine, dându-le o aură proprie p rin lim bă,
gândire şi artă religioasă. A ceastă bisericuţă de lem n şi sufletele curate
ale credincioşilor ortodocşi rom âni au fost. factori de bază în T ransil
vania, m ai cu seam ă în p ăstrarea, de-a lungul secolelor, a Ortodoxiei.
A ceasta s-a reflectat şi în bisericile de lem n, m odeste ca şi străm oşii
noştri, dar de valoarea m ântuitoare a Sfintei Sofia din C onstantinopol,
p en tru că în ele se săvârşeşte aceeaşi dum nezeiască L iturghie spre
n em urirea credincioşilor transilvăneni. Şi vecinii noştri de la Apus au
fost, iniţial, ortodocşi, cum m ărturisesc unele cuvinte ce se păstrează
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în term inologia cultului lor. A num ite interese politice ale m arilor p u teri
au făcut ca ei să devină catolici sau protestanţi.
P e n tru noi, ortodocşii, este foarte im portant a cunoaşte că B iserica
a p ăstra t de la început în v ăţătu ra şi bu n a rânduială stabilită de Sfinţii
P ărinţi. Este im p o rtan t să ştim că în secolul V existau, în părţile
Dobrogei, la N iculiţel, m ănăstiri şi biserici de la care au răm as obiecte
liturgice. A ceste m ănăstiri din Scythia M inor au d at Ortodoxiei m ari
teologi, cu viaţă sfântă şi de m are cultură p e n tru vrem ea aceea. Este
ş tiu t că era creştină a fost stabilită de către u n străm oş al nostru,
ierom onahul D ionisie cel Mic. S unt şi alţi învăţaţi din aceste părţi,
cunoscuţi cu operele lor teologice ca S fântul Ioan Casian, care era în
legătură cu S fântul Ioan G ură de Aur.
Deci, n u noi ne-am separat în istorie de Europa, ci dim potrivă,
am fost întotdeauna europeni. Şi E uropa are nevoie de noi, de rom ânii
ortodocşi. E uropa nu are u n V oroneţ sau o bisericuţă ca aceasta, care
ne grăieşte despre sp iritu alita te a ortodoxă a străbunilor noştri şi a
prezenţei lor în cu ltu ra europeană.
Aici, în m unţii şi în câm pia noastră, noi, rom ânii, am fost secole
de-a rândul scutul Europei, p rin M ihai Viteazul, Ş te fan cel M are. şi
S fânt şi alţii. în tim p ce noi ne luptam cu invadatorii, europenii şi-au
construit catedrale m ăreţe, universităţi etc. Noi am răm as cu Dum nezeu
în aceste bisericuţe de lem n, a tâ t de calde şi de prim itoare. Dacă oto
m anii a r fi reuşit, la 1683, să cucerească Viena, E uropa s-a r fi prăbuşit.
Voievozii noştri au schim bat de m ulte ori soarta istoriei lum ii. D atori
suntem să urm ăm acest exem plu de apărători ai creştinătăţii, ai O rto
doxiei noastre. B iserica n oastră are atâ te a frum useţi pe care trebuie să
le păstrăm şi să le lăsăm să grăiască ele despre istoria şi credinţa
rom ânească.
Vă m ulţum esc tu tu ro r p en tru întâm pinare şi p e n tru prileju l de a
vă adresa aceste cuvinte. îl fericesc pe părintele Iorest p e n tru această
m isiune frum oasă de aici, cu toate că, atunci când i-am aprobat ple
carea de la M ănăstirea P u tn a , am făcut-o cu regret, fiind necesar în
acea m ănăstire. Mă b u cu r acum de lucrările frum oase pe care P rea
Cuvioşia Sa le realizează aici, la fro n tie ra de Vest a Ţ ării.
Vă binecuvântez pe toţi în num ele D om nului n ostru Iisus Hristos».
Im presiile şi aprecierile su n t consem nate, spre am intire, şi în în 
scrierea făcută de Prea Fericitul Părinte Patriarh în E vanghelia de pe
Sfânta M asă : «B inecuvântăm cu dragoste, în C apela S fintei M ănăstiri
de la Băile Felix, pre ţu in d în m odul cel m ai în alt p rezenţa în acest
străvechi loc de în g rijire a sănătăţii, a bisericii, care p rin locul ei sfinţito r va îm plini trata m e n tu l trupesc cu cel liturgic.
Să fie ochii Tăi, Doamne, în d rep ta ţi asupra rugătorilor, ziua şi
noaptea. A m in !».
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La al treilea popas pastoral, făcut la biserica din C om una Ceica
im presiile şi im aginile re ţin u te sunt şi m ai puternice. încă de la in trarea
în com ună ne im presionează m odul sărbătoresc de prim ire al gospoda
rilor din porţile şi gardurile îm podobite
cu v erdeaţă şi covoare cu m o
tiv e naţionale locale, ia r ei cu sufletele copleşite de em oţie şi de bucurie
se închinau şi se înclinau, sau făceau sem ne
de adm iraţie cu m âna
spre coloana de m aşini, în sem n de respect şi
de prim ire a bine
cuvântărilor arhiereşti. Ia r de la o vrem e şi din anum it loc, coloana
de m aşini este aşteptată şi pre lu a tă de un grup de tin eri călăreţi, înveş
m ân taţi de sărbătoare până la poarta bisericii. Aici m ulţim e m are de
credincioşi, în fru n te cu preotul paroh B alint F lorin şi alţi preoţi din
îm prejurim i, precum şi oficialităţile locale, cu prim aru l com unei, aş
te p ta u sosirea în tâ istă tăto ru lu i Bisericii Ortodoxe Române.
în dangătul clopotelor şi a intonării «im nului arhieresc» de către
o corală form ată din elevi şi cadre didactice sub conducerea profesoru
lui de m uzică al şcolii com unale, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
şi însoţitorii sunt întâm pinaţi de prim aru l com unei cu u n scurt cuvânt
de bu n v en it şi, după obiceiul tradiţional, cu pâine şi sare, oferite de
u n elev şi o elevă, îm brăcaţi după portul locului.
în faţa «m onum entului eroilor», ridicat, am enajat şi îm podobit cu
flori şi coroane prinse cu tricolorul rom ânesc, în cinstea celor căzuţi
în cele două războaie m ondiale şi m ai ales a acelora din com ună care
a u căzut în lu p ta decisivă de la «Tatra» (Cehoslovacia), ale căror ose
m in te au fost aduse aici, s-au făcut rugăciuni şi s-au ţin u t cuvântări.
P rim ele detalii sunt date de profesorul de m uzică, după care prezintă
şi u n program coral cu form aţia de care am pom enit, piesa de efect
fiind «Balada eroului», ce se şi recită de nepoata eroului com unei,
despre care se face pom enire în text. P e n tru conţinutul, sensibilitatea
şi duioşia acestei balade, considerăm potrivit să-i reproducem tex tu l :
«E lin işte -n c o d ru l v e rd e ,
Şi-n sa tu l m eu,
D ar ta ta -i du s d e m u ltă v rem e
Şi-l a şte p t m ereu .
T ăticu l m eu e la război,
De cân d a v eam u n an sa u doi,
Şi n -a m ai v e n it înapoi,
T ăticu l meu.
C ând s-a du s m am a să -l cau te,
M ăicu ţa m ea,
Peste d ealu ri, p e ste sa te,
M ăicu ţa m ea,
A. a ju n s în m u nţii T atra,
Şi-a v ă zu t casc a lui ta ta.
Când a lu a t casc a-n m ân ă
A v ă z u t stem a rom ână.
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Şi m am a p lâ n g e în n ăfram ă,
D e-atu n ci m ereu,
Şi d in d u re re a ei de m am ă
Am c re sc u t şi eu.
Să vin ă ta ta şi să v ad ă,
C âte s-au făcut.
P ă m â n tu -n tre g e o liv a d ă
Cum n u s-a ştiut.
Să v a d ă stru g u rii din v ii
Şi jo c u l d u lce d e copii,
S -au d ă u n c ân t d e cio cârlii,
T ăticu l m eu.
T ăticu le u n d e -a i răm a s
Pe drum d e g lo a n ţe la popas,
Căci n -ai m ai v e n it p â n ă azi,
T ăticu l meu».

In v itat de profesorul de m uzică de a se adresa m ulţim ii încărcată
de em oţie şi bucurie, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist rosteşte
u n p ărintesc cuvânt de cinstire şi adm iraţie neştearsă p en tru eroii
noştri, în ideea fericită că după 1989, iarăşi se pom enesc, pe plan n a
ţional, în ziua consacrată lor, la în ălţare a D om nului :
«Ascultând ro stirile şi im nul intonat de cor şi de m ica solistă, am
răm as cu toţii em oţionaţi p e n tru cinstirea eroilor, am răm as em oţionaţi
de conţinutul cuvintelor a tâ t de inspirate.
Ne em oţionează p e n tru că fiecare fam ilie rom ânească a dat m u lte
jertfe de-a lungul istoriei noastre p en tru credinţa străm oşească. C ân
tare a acestei fe tiţe exprim ă de fa p t întreaga durere a neam ului rom â
nesc p en tru apărarea credinţei ortodoxe, p en tru conştiinţa de neam şi
integritatea graniţelor ţării. La sărbătoarea în ălţării Dom nului la cer,
toate m onum entele eroilor rom âni au fost înconjurate de preoţi, cre
dincioşi şi de copii şi tin eret, ca şi astăzi aici, înălţând rugăciuni şi
im ne p en tru cinstirea eroilor.
Ne aflăm în m ijlocul dum neavoastră după rânduiala lui Dum nezeu
tocmai acum în p reajm a acestei Sfinte Sărbători a în ălţării Dom nului,
când întreaga ţa ră este ca un rug aprins, înălţând rugăciuni lui D um 
nezeu p en tru ierta rea păcatelor şi p en tru odihna sufletelor eroilor
neam ului.
îi cinstim şi prin ridicarea unor astfel de m onum ente şi p rin ru g ă
ciunile noastre. C instirea lor a constituit p en tru străm oşii noştri ca şi
p en tru noi un reazim puternic în toate g reutăţile ce le-am avut de-a
lungul istoriei noastre zbucium ate. D um neavoastră cei de aici din zona
B ihorului aţi p ăstra t credinţa n oastră ortodoxă aşa cum am m oştenit-o
de la înaintaşi, de la aceşti eroi care şi-au dat viaţa p en tru ea. Dacă
aceste valori ale credinţei nu vor m ai fi respectate şi trăite, vom fi
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sortiţi pieirii sufleteşti. Dacă n-am pierdut această credinţă în vrem ea
com unistă, ar fi păcat să o pierdem acum, în schim bul unor ajutoare
m ateriale sau prom isiuni deşarte. Nu au cum să ne înveţe pe noi cre
dinţă creştină adevărată cei ce năpădesc ţara, veniţi de obicei din
Am erica sau chiar şi din Europa. P oporul rom ân a fost creştin în ain tea
lor, înainte de a cunoaşte ei în v ăţătu ra Sfintei Evanghelii. C reştinism ul
nostru este de la Sfinţii Apostoli. T radiţia de la S finţii P ărinţi. Aceşti
creştini fără preoţie, fără Sfintele Taine sunt de dată recentă. Ei înşişi
au aflat Biblia şi S fânta Tradiţie în viaţa popoarelor creştine din p ri
m ele secole, în tre care ne aflăm şi noi rom ânii, ca m oştenitori ai învă
ţă tu rii apostolice, care a d at roade pe păm ântul ţării noastre. Din
această sfântă m oştenire face p arte şi rânduiala noastră ortodoxă de
pom enire a sfinţilor şi a eroilor şi de a le închina biserici, m ănăstiri
şi m onum ente. L uând B iblia de la Biserică, n u din convingere sufle
tească, ei o interpretează după bunul lor plac, spre rătăcire.
Avem, p rin urm are, tradiţiile noastre, în Biserică, în cultură, în
îm brăcăm inte, în cântare, în tot ceea ce ne reprezintă în creaţia n a
ţională şi n u avem nevoie de răstălm ăciri. Nu se cuvine să ne vindem
sufletele p en tru acele am ăgitoare ajutoare m ateriale.
Lipsa preoţilor din parohie ne poate produce m ari supărări. T re
buie să ne îngrijim cu toţii ca preotul să locuiască în parohie, ca să
poată lu p ta îm potriva prozelitism ului sectar. Religia în şcoală înseam nă
o m are binefacere p en tru societatea n oastră şi de aceea vă rog să spri
jin iţi şi dum neavoastră ca toţi copiii să înveţe credinţa noastră creşti
nească şi ortodoxă.
Vă m ulţum esc p en tru frum oasa p rim ire şi vă binecuvântez să aveţi
pace, sănătate şi spor duhovnicesc în viaţă».
P reotul paroh, urm ând la cuvânt, a exprim at în num ele său şi al
credincioşilor prinosul de bucurie, recunoştinţa şi aleasa m ulţum ire pen
tru m area cinste de a fi vizitaţi de P rea F ericitul P ărin te P atriarh
Teoctist, considerând că va răm âne în analele bisericii şi com unei Ceica,
acest m om ent şi evenim ent istoric. Şi ca expresie şi m ărtu rie a celor
spuse, oferă P rea F ericirii Sale, din parte a bisericii şi a com unei, o
icoană cu M ântuitorul Iisus Hristos, executată de eleva Ancuţa, din clasa
a X -a, în care m om ent se cântă de form aţia corală din Ceica, tra d i
ţionalul «Mulţi ani trăiască !».
A luat cuvântul în alt P rea S finţitul M itropolit A ntonie al A rdea
lului, care, m ulţum ind P rea F ericirii Sale, în num ele tu tu ro r celor p re
zenţi, pentru vizita pastorală făcută în E parhia Oradiei, pom eneşte,
spre inform area întregii asistenţe de evenim entele aniversare ale B ise
ricii O rtodoxe R om âne din acest an : 110 ani de autocefalie, 70 ani de
p a tria rh at, 80 de ani de v iaţă şi 45 de ani de arhierie ai P rea F ericitului
P ărin te P atriarh Teoctist, şi ca m otiv esenţial al vizitei acordarea celui
mai în alt titlu academ ic de «Doctor Honoris Causa» de către U niver
sita tea din O radea, evenim ent p etre cu t în ziua anterioară (2 iunie 1995).
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O aspeţii au in trat, apoi, în sfântul lăcaş şi s-au închinat la Sf. Masă.
Sfântul lăcaş este m ăreţ, bine în treţin u t, îm podobit şi dotat.
La plecare, P rea F ericirea Sa a fost din nou asaltat de credincioşi
p en tru binecuvântare şi atingerea de veşm inte. Un entuziasm greu de
tradus în cuvinte. P ărăsind localitatea în aclam aţiile înflăcărate ale
m ulţim ii de credincioşi, coloana de m aşini s-a în d rep ta t spre oraşul
Beiuş, un alt punct pastoral de m are evlavie, unde s-a organizat, prin
g rija P. C. Pr. G avril Popa, P rotopop de Beiuş şi Ing. Ioan Popa,
prim arul oraşului, program ul vizitei stabilit, oferind publicităţii un
pliant in titu la t : «Prea F ericitul P ărin te Teoctist, P atriarh u l României,
pe plaiurile B ihorului, 1 iunie — 5 iunie 1995», cuprinzând scurte date
biografice, şi pe ultim a pagină evocându-se om agial m om entul vizitei
pastorale.
Conform program ului întocm it, la in trarea în oraş, coloana de m a
şini este întâm pinată de u n g rup de călăreţi, îm brăcaţi naţional şi cu
steaguri în m ână, care o pre ia u şi o însoţesc, de o p arte şi de alta,
până în centrul oraşului, care, ca şi pe parcursul d rum ului fă cu t de la
intrare, are arb o rat tricolorul. Din locul de oprire deplasarea se con
tinuă pe jos, p rin tr-u n culoar viu de credincioşi. Copiii, m ai ales, îl
asaltează pe P rea F ericitul P ă rin te P atriarh Teoctist de la prim ii paşi,
ovaţionându-1, oferindu-i flori şi cu sm erenie săru tâ n d u -i m âna şi solicitându-i în alta binecuvântare arhierească. Din cordoane se desprind
copii cu flori în m ână, singuri sau cu părinţii lor, p en tru acelaşi lucru.
P rea F ericirea Sa îi p riveşte cu drag, îi îm brăţişează, îi binecuvântează
şi le dăruieşte iconiţe.
în faţa bisericii-catedrale ortodoxe, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist este întâm pinat, în dangătul clopotelor, cu Sfâna C ruce şi
Sf. Evanghelie de P. C. P rotopop G avril Popa, preoţii din oraş şi din
protopopiatul Beiuş, p arte din ei îm brăcaţi în odăjdii, ceilalţi cu epitrahilul, după care conduc pelerinajul ierarhilor
până la podium ul
am enajat, unde se p rezintă flori şi tradiţionala pâine cu sare.
Se vizitează biserica m onum entală, îm podobită cu o frum oasă frescă.
După ce se închină în altar, P rea F ericirea Sa scrie în S fânta Evan
ghelie : «B inecuvântăm preoţii şi credincioşii care ne-au în tâm p in at atâ t
de frumos». De pe soleea S fântului lăcaş audiază u n program de cântări
bisericeşti intonat de corul sem inariştilor teologi de la Beiuş, sub con
ducerea P. C. Pr. Protopop G avril Popa.
Pe podium ul din faţa acestui lăcaş, au lu at loc invitaţii de seam ă
şi, în prezenţa unei m ari m ulţim i, în tre care şi reprezentanţi ai altor
culte, deschide seria cuvântărilor chiriarhul locului, P rea S finţitul
Episcop Ioan M ihălţan. A rătând că-i revine îndatorirea de a saluta şi
m ulţum i p en tru p rezenţa P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist,
care a acceptat să poposească şi în acest oraş cu renum e istoric, ca de
altfel, în treg ţin u tu l B eiuşului, şi roagă pe P rea F ericirea Sa să adre
seze u n cuvânt de în v ăţătu ră şi sfaturi duhovniceşti credincioşilor.
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A u rm at la cuvânt P. C. P rotoiereu G avril Popa în calitate de gazdă
şi coordonator al program ului vizitei, care în contextul unor im portante
evenim ente istorice legate de acest ţin u t, a spus :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
în a lt Prea S fin ţite P ărinte M itropolit,
Prea S fin ţite Părinte Ioan al Covasnei şi Harghitei,
Prea S fin ţite Părinte Ioan al Oradiei,
D istinşi oaspeţi,
Onorată asistenţă,
Iubiţi credincioşi,
Cu m ultă em oţie şi răbdare, am aşteptat acest m om ent al în tâlnirii
cu P rea F ericitul nostru P ărin te P atriarh , dim preună cu distinşii înso
ţitori. Dăm laudă B unului D um nezeu, căci, iată, şi soarele care acum
a ieşit din nori, întâm pină cu lum ina şi căldura lui sosirea P rea Fericirii
Voastre în oraşul nostru drag.
M arele no stru om de carte şi savant în dom eniul istoriei religiilor,
M ircea Eliade, spunea despre poporul rom ân că este u n popor căruia
îi place festivitatea. Dacă ar fi să căutăm explicaţia acestei afirm aţii,
trebuie să privim în urm ă, la istoria noastră naţională, şi vom vedea
că noi, rom ânii ardeleni, deşi am tră it pe aceste plaiuri dintotdeauna,
am fost stăpâniţi vrem elnic de m ulţi, şi, de aceea, atunci când am a v u t
prilejul a lăud a sau a cinsti pe un u l d in tre oam enii noştri aleşi, am
făcut-o la cel m ai în alt grad. S untem un popor care ştim să ne cinstim
mai m arii, să ne cinstim personalităţile încărcate cu vrednicii şi această
stare de spirit n e-a răm as până astăzi.
Acest ţin u t al B eiuşului, P rea F ericirea Voastră, este u n ţin u t
rom ânesc care a fost dintotdeauna p re săra t şi cu m ulte jertfe. De fapt,
întreg neam ul nostru rom ânesc este statornicit pe jertfe. în tru J e rtfa
Crucii ne-am botezat, d in tru învierea M ântuitorului ne-am născut spi
ritual, şi am răm as m ereu în aceeaşi stare spirituală aleasă a credinţei
noastre creştineşti.
Am spus că pe je rtfe ne-am clădit şi ne-am apărat cu greu păm ân
tu rile şi fiin ţa noastră. Acest ţin u t al B eiuşului este atestat docum entar
încă de pe la anul 1263, când se ştie că aici a fost un voievod cu num ele
de Ioan de Beiuş, care a stăp ân it toată v a tra aceasta şi valea C rişului
Negru. P rin aceste locuri au trec u t m ulţi din m ai m arii noştri. A trec u t
şi M ihai Viteazul, la 1600 şi şi-a lăsat aici pe un vajnic ostaş şi com an
d ant de oştire, D im itrie B uzinca p en tru a păzi acest oraş şi p en tru a
asigura liniştea oam enilor.
Dar au ven it şi alte vrem uri. A tre b u it să dăm jertfe grele p en tru
a ne păstra id en titatea neam ului şi credinţei noastre. Am fost u n popor
creştin ortodox. Aici ne-am născut, aici am răm as, deşi au ven it peste
noi şi alţii, d ar cu fraţii care au ven it ne-am îm păcat bine, căci suntem
u n neam paşnic cu toate că a tre b u it m ai întâi să dăm jertfe. Şi este
cunoscută aici jertfa protopopului F lore al B eiuşului, care îm preună cu
u n g rup de credincioşi ai săi au fost decapitaţi, la anul 1744, p en tru a se
p utea in sta u ra aici o altă credinţă. A lături de el au fost şi ceilalţi preoţi,
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care au fost nevoiţi, în faţa urgiei, să se refugieze în m unţii din apro
piere. D ar am răm as, cum spune cântecul, tot noi stăpâni aici, p en tru
că suntem cei m ai m ulţi, suntem noi peste tot. A lături de noi sunt fraţii
noştri, de alte etnii, cu care convieţuim îm preună, cu care trăim în
pace şi vrem să trăim în pace tot tim pul.
Doresc de asem enea să vă m ărturisesc, cu aceeaşi em oţie, că trăim,
şi zilele de astăzi tot cu intensitate şi speranţă. Avem convingerea că
prin credinţa sa neam ul nostru va p u tea dăinui în siguranţă şi propă
şire. P e n tru aceasta, avem în vedere şi înţelepciunea şi sfaturile în ain ta
şilor noştri. Şi acum îm i vin în m inte sfaturile m arelui m itropolit
Veniam in Costachi, care cred că se potrivesc foarte bine acestor m o
m ente şi acestor vrem uri pe care le trăim . S punea el că «de la aristo
craţie trebuie să trecem la m eritocraţie». Acest principiu a fost reliefat
şi argum entat cu com petenţa binecunoscută şi de către în a lt P rea S fin
ţitul M itropolit A ntonie în cartea «Dascăli de cuget şi sim ţire românească».
R ealităţile pe care le trăim vin să ne certifice că pu tere a prim ită,
atunci când nu-şi justifică statu tu l său, trebuie să fie înlocuită cu
puterea dobândită de valoare, de valoarea fiecăruia. Adică p u tere a
m oştenită sau prim ită, indiferent de îm prejurare, treb u ie v alidată de
puterea valorii. Şi acest principiu, cred eu, a fost bine definit şi actuali
zat şi ieri, la Oradea, când a fost apreciată valoarea P atriarh u lu i nostru
de către S enatul U niversităţii din Oradea, în fru n te cu D om nul R ector,
Prof. dr. ing. Teodor M aghiar, prezent aici. Este o onoare să spunem şi
noi, beiuşenii, că ne-am b ucurat şi am trăit cu em oţie acest m om ent,
căci valoarea P atriarh u lu i nostru, şi, im plicit, valoarea Bisericii noastre
pen tru acest neam a fost evidenţiată de acest act deosebit de im portant,
acordarea titlu lu i academ ic de Doctor honoris causa al U niversităţii orădene. M ulţum im şi noi U niversităţii p en tru această în altă distincţie pe
care i-a acordat-o P rea F ericitului nostru P ărin te P a tria rh Teoctist.
Acum e m om entul să adresăm P rea F ericirii V oastre şi tu tu ro r
ierarhilor care vă însoţesc, celorlalte personalităţi care ne onorează cu
prezenţa Dom niilor lor aici în Beiuş, în num ele credincioşilor din Ţ ara
B eiuşului, din oraşul Beiuş cuvintele noastre de bun venit».
A vorbit apoi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ca în toate
îm prejurările vizitei, îm părtăşind m ulţim ii de fa ţă frum oase adevăruri
de credinţă, problem e curente ale vieţii de zi cu zi şi sfa tu ri părinteşti
in terp retate în duh evanghelic şi al doctrinei noastre ortodoxe.
«Iubiţi credincioşi şi iubiţi Părinţi,
Bine v-am găsit sănătoşi !
H ristos S-a în ă lţa t!
N u întâm plător ne găsim în fa ţa acestei dum nezeieşti biserici, acum,
la trei zile num ai de la în ălţare a M ântuitorului Iisus H ristos la cer, când
El i-a bu cu rat pe ucenici ca m artori ai Săi în îm plinirea P ogorârii
D uhului Sfânt. Acest fa p t ne îndatorează să poposim o clipă asupra
însem nătăţii în tâln irii n oastre de astăzi, despre care s-a vorbit atâ t de
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frum os, ca şi despre însem nătatea bucuriei pe care o avem atunci când
ne întâlnim şi m ai ales atunci când ne întâlnim cu convingerea că
D om nul nostru Iisus Hristos, deşi S -a în ălţat la cer, El a răm as cu noi
şi ne-a îm brăcat, ca şi pe Apostoli cu p u teri de sus.
Mă bucur că în întâm pinarea mea, alături de distinşii preoţi ai
P rotopopiatului Beiuş şi de credincioşi, se află şi reprezentanţii celor
lalte Biserici, p en tru ca îm preună să m ărturisim adevărul sfânt al regă
sirii ca şi la m om entul în ălţării Dom nului, de pe m untele Eleonului,
aşa cum Apostolii erau cu toţii în tr-u n cuget îm preună, în toată vrem ea
lăudând pe Dum nezeu. A ceste m om ente de regăsire a noastră ca în
paginile Sfintei E vanghelii şi în cele din viaţa M ântuitorului, a n oastră
şi a reprezentanţilor celorlalte Biserici care-L m ărturisesc pe Hristos
ca Dum nezeu şi îm p ăra tu l nostru al tu tu ro r, trebuie să ne bucure foarte
m ult. De altfel, chiar din m om entul în ălţării Dom nului, reţinem bucuria
cu care au plecat ucenicii în S fânta cetate a Ierusalim ului. A fost bucu
ria d ăru ită lor de M ântuitorul Iisus H ristos şi încredinţarea ce le-a
făcut-o că El va răm âne cu ei, că El va fi p u ru rea cu ei, iar ei prim eau
îndatorirea cea m are şi sfântă de a m erge şi a predica E vanghelia la
toată făptura.
N u întâm plător, iubiţii mei, chiar în tâln irea d in tre oam eni consti
tuie m om ent de bucurie. Nu întâm plător, părinţii se bucură de întâlnirea
cu fiii, cu p rietenii şi cu rudele lor. N u întâm plător, noi creştinii laolaltă
ne bucurăm cu deosebire când ne întâlnim în biserică, sau în faţa unor
personalităţi, în îm p reju ră ri create p en tru aceasta. Toate se petrec şi
•iu loc num ai cu voia şi cu ştirea lui Dum nezeu. Căci om ul este l'ăcut
să n u fie şi să nu trăiască singur pe păm ânt. Şi cu această zestre s u fle 
tească l-a făcut Dum nezeu pe om, şi de aceea i-a d ăru it lui Adam pe
Eva, pentru ca îm preună să se bucure şi să facă voia lui Dum nezeu.
Ca pe o aleasă fă p tu ră l-a zidit Dum nezeu pe om ca încoronare a lum ii,
ca el să se bucure de ceilalţi sem eni, cu care să se aju te po triv it Sfintei
Evanghelii. F rontierele d in tre ţări şi naţiuni să nu fie m otiv de crispare
si de suspiciune, ci, în D uhul lui Hristos, ele, naţiunile, trebuie să aducă
m ărturiile vredniciilor proprii, spre a fi prilej de pace şi prosperitate.
Şi p en tru noi această în tâln ire constituie o bucurie deosebită, izvo
râ tă din ccm uniunea credinţei n oastre de neam . V-am p riv it întâm pinându-m ă, încă de la in trarea în oraş, avându-vă în fa ţă pe dum nea
voastră, copilaşii şi tin ere tu l. V -am observat lacrim ile şi m -a em oţionat
bucuria în tâln irii noastre, ierarhi, preoţi şi credincioşi. C hiar şi cei de
sus, din balcoane, ca şi pe vrem ea M ântuitorului, când Zaheu, din sico
m or, voia să-L vadă şi să-L cunoască pe Dom nul Hristos, tot aşa, şi
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aceştia au m ărit frum useţea clipelor de faţă. Şi ştiu că n u curiozitatea
v-a adus, ci dragostea noastră reciprocă. P e D um nezeu să-L lăudăm
neîncetat p en tru cele ce El ne dăruieşte.
Iu biţii m ei fraţi,
P o rt răspunderea grea ce m i s-a încredinţat de B unul D um nezeu,
prin voinţa credincioşilor şi a clerului Bisericii noastre, răspundere tot
m ai greu de îndeplinit în vrem urile pe care le străbatem . F iecare d in tre
noi întâm pinăm necazuri diferite, care constituie problem e câteodată
de neînvins. Necazurile sunt legate de oam eni, iar neîm plinirile, nem ul
ţum irile, m ai ales cele de ordin duhovnicesc su n t destul de apăsătoare,
privitoare la stările credinţei n oastre străm oşeşti, care ne dor şi pe noi.
Nu suntem străini de porunca (cea nouă a) M ântuitorului H ristos,
de iubirea recom andată de El, chiar a vrăjm aşilor. în B iserică şi în
viaţa naţiunilor, şi în viaţa lum ii, dacă s-ar tră i iubirea aşa cum a propovăduit-o Hristos, cum ne-a pilduit-o El însuşi, cu chinurile şi ră b d a
rea Sa, supunându-Se la toate um ilirile, la toate jignirile, până la
m oartea pe Cruce, de bună voie, p en tru m ân tu irea noastră, dacă ar fi
aplicată şi în fam ilie, şi în rap o rtu rile dintre oam eni, chiar şi în ra p o r
turile d in tre Biserici, num ai astfel s-ar n aşte o societato nouă, alta decât
aceea în care se găseşte din nefericire lum ea de astăzi. A cest m esaj să-l
vestim, iubiţii m ei, în fam ilie, în şcoală, în u niversitate, la sfântul altar,,
prom ovând m esajul dragostei creştine, care conţine h ra n a sufletească a
om enirii însetată după adevăr şi dreptate.
F ap tu l că ne întâlnim , că ne vedem aici fa ţă către faţă, este ade
verirea iubirii lui Dum nezeu faţă de noi. Căci nici u n fel de bucurie n u
poate avea creştinul m ai m are în viaţa sa, decât aceea de a se găsi în
biserică, în faţa sfântului altar, când prim eşte sfintele şi dumnezeieştileTaine.
Biserica noastră O rtodoxă R om ână păstrează, din neam în neam ,
acest adevăr m ărtu risit p rin viaţa înaintaşilor noştri. A devărul acesta
a constituit nu doar u n cuvânt şi o în v ăţătu ră frum oasă în vieţuirea
lor, ci a însem nat sensul vieţii lor de zi cu zi, al jertfelor, al suferin
ţelor neam ului no stru rom ânesc. în Ortodoxie, spre deosebire de alte
confesiuni, B iserica naţională este legată de credincioşii de acelaşi neam
şi limbă, aparţinând unui te rito riu geografic statornicit din m oşi-strămoşi. R ugăciunea ei se înalţă în lim ba credincioşilor, cu inim a lor plină
de dăruire, ostenind cu palm ele şi braţele lor spre a oferi la sfântul
altar prescura şi rodul binecuvântat al viţei de vie, h ra n a noastră nem u
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ritoare pen tru viaţa cea veşnică. Este Biserica pe care înaintaşii noştri
d in tru început au num it-o B iserica rom ânilor, B iserica naţională, cu
prerogativele ei de organizare sinodală.
B iserica n u este aşadar num ai com oara de în v ăţătu ri atâ t de fru 
moase, com oara de cântări fă ră de asem ănare n u este num ai com oara de
artă în arhitectură, pictură şi iconografie ; ea este sufletul credincio
şilor, este u n itatea noastră, încredinţarea părtăşiei credincioşilor la
tru p u l aceleiaşi Biserici. Adică vieţuirea, rugăciunea, iubirea sem enilor,
faptele noastre bune, ca roade ale dragostei, constituie la un loc ofranda
fiecăruia p en tru B iserică şi m ărtu ria părtăşiei la T rupul lui H ristos, care
este Biserica. Şi p en tru desăvârşirea m ădularelor acestui T rup, p en tru
desăvârşirea noastră, avem nevoie să ne îm părtăşim din T ainele Bise
ricii, din puterea ei sfinţitoare şi învăţătorească.
C apul cel nevăzut al Bisericii este însuşi M ântuitorul Iisus Hristos,.
Biserica ră scum părată cu scum p sângele S ău şi p rin D uhul Sfânt
(Fapte 20, 28). El a întem eiat-o şi pe păm ântul ţării noastre, p rin p re
dica S fântului Apostol A ndrei. De atunci şi până astăzi, n eîntrerupt,
flacăra D uhului Sfânt a lum inat sufletele străm oşilor noştri şi ale
noastre ; le călăuzeşte uneori şi spre jertfă, căci je rtfa constituie che
zăşia înălţării. M ântuitorul p rin J e rtfă şi înviere a încoronat opera Sa
păm ântească m ântuitoare, de la în tru p are până la înălţare. A asigurat
veşnicia Bisericii p rin lucrarea D uhului S fânt în Sfintele Taine şi ie ru rgii. A ceastă B iserică o slujim , iubiţi credincioşi, credinţa propovăduită
de ea o păstrăm . S untem datori să apărăm Biserica, să arătăm tu tu ro r
rolul şi drepturile ei în viaţa poporului nostru.
Se cuvine să cunoaştem bine în v ăţătu ra ortodoxă, iubiţi fraţi şi
surori. în cei 45 de ani, când a fost interzisă orice fel de activitate catehetică învăţătorească de către regim ul de dictatură com unistă n-am avut
această posibilitate. Acum însă nim eni n u ne îm piedică să învăţăm tin e
re tu l şi copiii adevărurile de credinţă, rugăciuni şi cântări. Acest lu c ru
a început din 1990, p rin predarea religiei în şcoală. Am văzut copi
laşii care m i-au oferit flori la venirea mea, că sunt fam iliarizaţi cu râ n 
duielile bisericeşti. Toţi treb u ie să cunoască în v ăţătu rile Bisericii noastre.
G rija p en tru educaţia religioasă n u se cuvine să răm ână num ai şcolii,
ci ea trebuie să fie şi preocuparea părinţilor, m ai ales a m am elor.
Există în m ulte fam ilii m om ente deosebit de em oţionante când copiii
învaţă pe p ărin ţi rugăciunile de dim ineaţă şi de seară, zilele de post,
necesitatea icoanei în locuinţă etc.
R om ânaşul ştie să se adapteze la situaţiile grele p rin care trece. ŞL
noi trecem şi străbatem , la u n loc cu alte n aţiuni europene şi de dincolo,
de ocean, vrem uri foarte grele, de tu lb u rare, nu num ai a sufletelor
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oam enilor, din cauza îndepărtării de D um nezeu şi de valorile lui veş
nice ; ci parcă şi n a tu ra s-a tu lb u rat, p rin atâ te a cataclism e : inundaţii,
cutrem ure şi alte calam ităţi n atu ra le care se ab a t asupra om enirii
întregi, cu războaie grele aducătoare de suferinţe, pe care nu le-a
cunoscut om enirea până în zilele noastre, ajungându-se la astfel de
situaţii încât o lum e întreagă, au to rităţi m ondiale, să nu poată îm pie
dica arm ele. Deşi forurile se adună, ele se despart fă ră re zu ltate de
pace, la fa ţa locului, unde sunt focare de război şi se prăpădesc vieţi
om eneşti cu milioanele.
O m enirea are astăzi nevoie de o ancoră puternică, asem enea vapo
rului aflat pe v alurile m ării înfuriate. A ceastă ancoră este credinţa sin
ceră, curată şi statornică în D um nezeu, pe care o păstrează pe păm ânt
Sfânta Biserică. Bisericile toate au ancora credinţei în Dum nezeu.
C redinţa în Dum nezeu îl form ează pe copil, ea este în stare să-l
renască sufleteşte, să-l transform e. în v ăţătu ra religioasă îl face pe cm
mai bun, m ai înţelegător, m ai iubitor de sem eni, de adevăr, de dem ni
tate şi de stim ă. A tunci când Dum nezeu este prezent în sufletele noastre
n u m ai devenim vrăjm aşi unii altora, n u m ai căutăm să câştigăm cre
dincioşi din altă Biserică, nu m ai căutăm să adem enim credincioşii la
adunările sectare, făgăduind m ântuirea, fixând anii sfârşitului lum ii
sau făgăduind vindecări. A tunci când Hristos este cu adevărat prezent,
aceste neadevăruri nu se m ai pot întâm pla. Când îl cunoaştem pe
Hristos, când cunoaştem în v ăţătu ra Bisericii, nu ne putem lăsa ade
m eniţi de alţii, p en tru că cel care cunoaşte S fânta Liturghie, învăţătura
Bisericii noastre, cel care cunoaşte Sfintele Taine sau în v ăţătu rile pe
care ni le dă M ănăstirea V oroneţ sau celelalte m ănăstiri cu pictură e x te 
rioară, nu m ai are întrebări de pus dacă Ortodoxia este credinţa cea ade
vărată şi nu-şi va vinde sufletul cu o pom ană sau cu o făgăduinţă ori
cu un ajutor, cu Biblii sau broşuri care de care m ai stricătoare de su
flete şi provocatoare spre dezbinare.
A devăratul spirit evanghelic, la care Biserica Ortodoxă ţine foarte
m ult şi p en tru care face apel la celelalte Biserici creştine din Rom ânia,
este acela al dragostei, al delim itării prozelitism ului şi al identităţii lor
doctrinare. In ce ne p riveşte pe noi, ortodocşii, în v ăţătu ra n oastră este
bine cunoscută, de două mii de ani de când suntem creştini. Nu m ai
poate veni cineva din afară, sub num ele de m orm oni, de iehovişti, de
reprezentanţi ai adevărului suprem , sau cu fel de fel de num e, să ne
mai insele. Suntem convinşi că H ristos este în v ăţăto ru l nostru. El a
spus : «Eu sunt lum ina lum ii» (Ioan VIII, 12). P ână la El nim eni n-a
avut au to ritatea şi n u o va avea niciodată să se num ească în v ăţăto ru l
sau L um inătorul lum ii decât în m od cu totul fals. Corifeii com unism ului

v ia t a

b is e r ic e a s c a

81

şi stalinism ului au încercat să-şi asum e o astfel de p retenţie şi lum ea
ştie în ce dezastru şi întuneric au afundat om enirea aceste făgăduinţe.
Biserica n oastră este o B iserică slujitoare, iubitoare şi tolerantă.
Ea n u a persecutat pe nim eni, ci m ai curând a suferit p en tru ea şi pen
tru ai săi. Am tră it atâ te a secole, o m ie de ani, îm preună cu alte Bise
rici, sub razele aceluiaşi soare, pe păm ântul nostru dătă to r de hrană,
de viaţă şi de bucurii creştineşti, cunoscute de istorie. F ără iubire şi
respect p entru aceeaşi credinţă a lui Hristos, deosebiţi doar p rin slujbe,
prin veşm inte, ne va fi greu să învingem duhul m ândriei. Cu toţii ştim
că H ristos este acelaşi, «ieri, astăzi şi în veci», cum ne spune S fântul
Apostol Pavel (Evrei X III, 8).
Avem nevoie aşadar, şi în latu ra aceasta a ecum enism ului, a dialo
gului la care suntem m ereu aproape cu insistenţă chem aţi, cu m u lt dis
cernăm ânt în duhul iubirii lui Hristos, să ne privim şi să discutăm . T re
buie să fim stăpâniţi şi unii şi alţii de adevăr, de id en titatea noastră
d octrinară şi frăţească. Id e n titate a n oastră ne va călăuzi în a ne vedea
de tu rm a proprie, de credincioşii Bisericii proprii, fără a ne am esteca în
turm a cealaltă, fă ră a face prozelitism . Sigur, trebuie s-o spun, şi ştiţi
şi dum neavoastră, dar să ştie şi fraţii noştri ai celorlalte Biserici, că ne
deranjează prozelitism ul, p en tru că el e străin adevăratului spirit
creştin.
Avem s tru ctu ri în ă u n tru l cărora îi putem sluji pe credincioşii noştri,
eonducându-i pe calea m ântuirii. Iată p en tru ce am ţinut, ca să
cunoaştem , ca să stăruim pe lângă părinţi, pe lângă m am e, pe lângă
profesorii şi directorii şcolilor, pe lângă onoraţii prim ari şi conducători
de judeţe, ca să respecte legiuirea aceasta a libertăţii, care trebuie să
fie libertatea în bucurie, n u creatoare de diviziuni şi de supărări ori
concurenţe neavenite, să fie o lib ertate la ceea ce este cu adevărat drept
şi sfânt, să ne facem datoria fiecare.
Trebuie să încurajăm ştiinţa de carte, p en tru că aceasta îi deschide
copilului şi tân ă ru lu i zările vieţii. Poate să j riceapă astfel şi dogmele
credinţei, învăţăturile credinţei, care sunt foarte frum oase, dar trebuie
să fie cunoscute. îm preună cu P rea Sfinţiţii Episcopi de la eparhii, edi
tăm to t felul de cărţi bisericeşti şi m anuale de religie. Aţi prim it
«Abecedarul m icuţului creştin», cărţile de religie p en tru clasele a doua
şi a treia. N ădăjduim că vom avea anul acesta tip ărit şi m anualul pen
tru clasa a patra. Am stă ru it pe lângă onoratul M inister al în v ăţăm â n 
tului ca de la anul viitor să se predea R eligia şi în licee. Trebuie să
încurajăm în v ăţarea Religiei p e n tru că renaşterea noastră, ancora lum ii
de astăzi, este Biserica, credinţa lui Dum nezeu. Fac apel cu acest prilej
Ia preoţii noştri, la frum oasa coroană de preoţi din fa ţa noastră, ca să
B. O. R. — 6
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consolidăm m ai bine R eligia în şcoală. R eligia nu poate fi tra ta tă ca
dexteritate şi nici cu asprim e, care nu este caracteristică Bisericii noastre.
M ântuitorul a spus : «Priviţi la M ine şi vedeţi că Eu sunt blând şi sm e
rit cu inima» (Cf. M atei XI, 29). în acest spirit treb u ie să-i obişnuim pe
elevi. Să-i convingem pe directorii şcolilor, pe profesori şi pe învăţători,
că ora de religie trebuie să fie considerată ca obiect de studiu plăcut.
Profesorul de religie trebuie să cucerească inim a elevilor cu blândeţe,
cu dragoste, cu lăbdare. Toate m eseriile din lum e sunt folositoare, dar
n u toate sunt uşor de învăţat. Tot astfel şi credinţa în D um nezeu, re li
gia, cum să fie în v ăţată aşa de uşor ? S fântul Ioan G ură de A ur ne
spune că religia este cea m ai frum oasă, dar este foarte grea şi se cuvine
ca cel care învaţă şi cel care citeşte o carte de credinţă sau S fânta Scrip
tu ră să n-o privească aşa ca o lite ratu ră, ca o istorie a popoarelor
vechi, ci s-o citească cu credinţă şi cu rugăciune chiar, p en tru ca m intea
să fie concentrată să înţeleagă ce sensuri au cuvintele acestea. Nu ori
cine poate să deschidă S fânta S criptură şi s-o tâlcuiască, aşa cum fac
sectanţii, apoi să spună că peste un an va fi sfârşitul lum ii. în cei două
m ii de ani de creştinism m ulte astfel de date au fost fixate.
Acum şi-a pus B ahaiul în funcţie toate aparatele sale ca să inducă
lum ea în eroare. P ăziţi-vă credinţa, iubiţi fii duhovniceşti, păziţi-vă
datinile rom âneşti şi creştineşti, păziţi v irtu ţile n oastre creştine ! P ăzi
ţi-vă de păcate grele, precum v-am îndem nat şi în apelul S fântului
Sinod, păeate legate de bietele m am e tinere sau fetele care n-a u ajuns
mame. P ăziţi-vă tin ere tu l şi nu-1 lăsaţi să se depraveze, nu-1 lăsaţi
pradă păcatului. B iserica condam nă aceste păcate şi trebuie să se în ţe
leagă, iubiţilor, că B iserica nu -i condam nă pe cei păcătoşi, ci păcatul
în sine. Ea nu cere pedepsirea lor, nu cere condam narea lor, nu-i izo
lează de societate ; ci B iserica îi consideră pe toţi cei păcătoşi, în tr-u n
fel sau altul, bolnavi sufleteşte. C hiar şi pe cei cu păcate contra firii,
păcate foarte grele, Biserica totuşi nu-i condam nă, ci îi trate ază ca pe
nişte suferinzi şi se roagă p en tru ei, ajutându-i să devină, p rin voinţa
lor, fiii ei şi ai îm părăţiei lui Dum nezeu. Biserica are responsabilitatea
sâ-i ajute, ca cei păcătoşi să vină la pocăinţă, p rin dragostea ei de
oameni. Preoţii duhovnici au datoria să-i cerceteze cu răbdare, să le
arate şi responsabilitatea lor de creştini şi rolul voinţei şi al libertăţii
lor spre îndreptare. în aceasta, strădania de vindecare a u nor astfel de
păcate, Biserica treb u ie să fie susţinută de şcoală, de
societate şi de
părinţi. Nu
se poate dovedi că înclinarea spre păcatele contra firii ar
depinde de n a tu ra om ului, că a r fi chiar u n d rept al acestuia, cum se
susţine. Nu
poate fi un dre p t al om ului p erversiunea ce desfigurează
chipul om ului zidit de Dum nezeu. D um nezeu l-a făcut pe om cu însu
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şirile lui foarte valoroase, l-a în ălţat deasupra tu tu ro r celorlalte
vieţuitoare, i-a dat grai, i-a d at cuget, i-a d at m inte, i-a dat iubire, i-a
dat m em orie, i-a dat voinţă liberă, l-a aşezat pe om ca să gândească, nu
ca să fie pradă păcatului. D ar sunt m ulte cazuri când unii oam eni sunt
înclinaţi spre beţie sau spre alte patim i. Să adm item oare că acestea
sunt un dre p t al lui ? Să-l lăsăm să cadă pe stradă p erm anent ? S unt
alţii înclinaţi spre hoţie, spre om or sau alte infam ii. Oare societatea
poate adm ite furtişagul ca v irtu te şi d rept al individului ? F aţă de
aceştia societatea întreagă, cu instituţiile ei fundam entale are o m are
responsabilitate. F iecare stat de d re p t are instituţiile sale de educaţie,
incepând cu Biserica, cu fam ilia, şcoala şi celelalte.
Este, p rin urm are, clar că B iserica n u condam nă şi nu ură şte pe
cel care greşeşte, care păcătuieşte, în orice chip ar fi păcatul. Biserica
il iubeşte pe păcătos, se roagă şi se îngrijeşte de el. P e n edrept ne osân
desc unii că suntem p rea aspri. Nu suntem radicali, ci dim potrivă nu
socotim norm al ceea ce este anorm al. P o triv it tradiţiei n oastre rom â
neşti, a Bibliei şi în v ăţătu rii M ântuitorului Iisus Hristos, păcatul contra
firii roade şi desfigurează tem eliile fam iliei, ale societăţii, ale om enirii,
ale dăinuirii ei pe păm ânt. Căci Dum nezeu le-a făcut pe toate cu în ţe
lepciunea Sa.
în vrem urile acestea de cum pănă prin care trece om enirea, d ar şi
de cum pănă m orală, noi slujitorii Bisericii trebuie să ne regăsim în
Biserică, la datoria şi responsabilitatea noastră, iubiţi părinţi, ca sluji
tori ai com uniunii cu Dum nezeu şi cu noi înşine şi cu credincioşii. Şi
noi avem lipsuri m ulte şi necazuri privind felul de a ne îndeplini înda
toririle pastorale. Când tu rm a este lăsată fără păstor în m ijlocul ei, cum
vom reuşi să stăvilim acţiunile sectare ? D ară preotul, de exem plu, nu
locuieşte în parohie, dacă preotul n u predică şi n u învaţă cuvântul lui
Dum nezeu pe enoriaşi, în fiecare dum inică şi sărbătoare, cu fiecare
îm prejurare, sau, Doamne fereşte, nesocoteşte evlavia credincioşilor şi
Legiuirile Bisericii, cu ce v irtu ţi se va face pildă credincioşilor ? Este
păcat m are. Credincioşii ştiu să răsplătească credinţa, evlavia şi s tră 
daniile preotului. S unt cazuri ra re de acestea, dar pata neagră de pe
haină se vede de departe. C ând e totul cu rat nu se observă, dar când
apare o pată, aceasta se observă. Trebuie să luăm am inte, iubiţi părinţi,
să nu adm item astfel de lipsuri în viaţa pastorală.
Avem nevoie de m ai m ult s p irit de un itate în Biserică, de u n itate
jertfelnică chiar. L ibertatea în B iserică se traduce prin disciplina
canonică, prin rânduielile şi pravilele Sfinţilor P ărinţi, pe care noi
suntem datori să le îndeplinim fără nici o oprelişte. L ibertatea în acest
dom eniu se cere a fi folosită. L ibertatea ne este dată să o folosim

84

B ISERICA ORTODOXA ROM A N A

potrivit rânduielilor S fântului Sinod, pe care preoţim ea le aduce la
cunoştinţa credincioşilor. F ondul C entral M isionar este o form ă de cola
borare. Adresez m u lţum iri călduroase părintelui protopop şi preoţilor
prezenţi p en tru contribuţia lor la constituirea acestui fond necesar pen
tru a a ju ta parohiile m isionare din ţa ră şi de peste hotare. N-am p u tu t
dobândi sesiile parohiale în întregim e, aşa cum le aveau înainte de
război. De asem enea, încă n u ni s-au re stitu it b u n u rile pe care le-a
posedat Biserica. Ne străduim şi facem în continuare dem ersuri pentru
rezolvarea acestor problem e.
Secerişul, iubiţi părinţi şi fraţi, este m ult, şi la propriu şi la figurat,
in Bihor şi în toată ţara. Ne trebuie secerători. Am văzut că aveţi aici
în Beiuş un sem inar bine organizat. I-am auzit pe elevi cântând. T re
buie p regătiţi bine pe baza vocaţiei preoţeşti. Să descoperim vocaţia
jertfelnică p en tru ca în parohie să nu răm ână fără aju to r bătrânii,
săracii, orfanii sau bolnavii. P reo tu l trebuie să acţioneze în toate aceste
activităţi m isionare şi caritative, interzise în perioada com unistă. De
m are în sem nătate este prezenţa preoţilor la spitale, ca doctori de suflete,
la penitenciare, orfelinate şi căm ine de bătrâni. Să reînviem latura
aceasta filantropică la nivel de parohie, la nivel de protopopiat şi la nivel
de episcopie.
Iată, s-a am in tit aici că-1 avem în m ijlocul no stru pe P rea S finţitul
Episcop Ioan al H arghitei şi Covasnei, conducând o Episcopie nouă, cu
o situaţie îngrijorătoare privind posibilităţile de asigurare a parohiilor
cu preoţi. De secole, acolo rom ânii au av u t de su ferit p en tru credinţa
şi lim ba lor, distrugându-li-se bisericile şi chiar şi m orm intele. Am
depus stăruinţe, la cererea clerului şi credincioşilor din acea zonă şi am
reuşit să avem episcopie. P rea S finţitul Ioan este cel m ai lipsit dintre
slujitorii altarului, d in tre Sfinţiile Voastre. Cu m are gre u ta te i-am asi
gurat, cu bunăvoinţa autorităţilor în drept, o clădire p en tru reşedinţă.
D eocam dată P rea S finţia Sa este, cum spuneam şi altădată, şi slujitor,
şi episcop, şi clopotar, şi organizator, şi m isionar. In urm a sa are o
bogată experienţă adm inistrativă. Peste toate este bihorean, chiar din
aceste părţi. Ne bucurăm m u lt de lucrul acesta şi vă rog să-l aveţi în
atenţie şi dragoste, ca pe u n fiu al acestor m eleaguri. în asem enea si
tuaţie valorează m u lt ajutorul m aterial, iubiţilor. Să n u vă speriaţi că
ne plângem de sărăcie şi tot facem apeluri. Nu din bogăţie se construiesc
bisericile, nu din bogăţia sau prisosul cuiva, ci din ceea ce fiecare
putem contribui. Cei doi bani ai văduvei, cum ne spune S fânta Evan
ghelie, ne-au răm as m odel de jertfelnicie în acest sens. Din puţinul
dum neavoastră se fac lucruri foarte m ari. D in acest puţin, Domnul
R ector a făcut biserică şi U niversitate, dă ajutoare studenţilor, prim eşte
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vizite din străin ătate, aju tă B iserica ; este m em bru în A dunarea N aţio
nală Bisericească şi în Colegiul Electoral Bisericesc. Din acest p uţin şi
cu dăruirea aceasta se îm plinesc m ulte, adeverindu-se cuvintele M ân
tu itorului Iisus H ristcs, că «pe dătătorul de bună voie îl iubeşte Dum 
nezeu». Dum nezeu lucrează p rin aleşii Săi.
Avem m ulte m ărtu rii despre acest curaj şi dăruire a preoţilor şi
credincioşilor. Am văzut aseară M ănăstirea de m aici «Sfânta Cruce» de
lângă Oradea, foarte frum oasă, tem eluită pe daniile credincioşilor, cu
bunăvoinţa lor şi cu m ultă nădejde p en tru viitor. Am sfinţit acolo un
clopot nou şi am văzut tem elia noii biserici ce se ridică acolo.
îm i exprim încă o dată, iubiţii mei, m area bucurie că ne aflăm
im preună. Iată, sunt aici şi părinţii celorlalte confesiuni din Beiuş şi
mă bucură prezenţa lor la această în tâln ire a noastră».
Dl. pastor reform at din Beiuş, Z siski Iănoş se apropie şi
Prea Fericirii Sale un buchet de flori, spunând aceste cu v in te :

oferă

«■Prea Fericite Părinte Patriarh,
Vă înm ânez acest buchet de trandafiri care au înflorit în ţintirim ul
bisericii reform ate din Beiuş. D aţi-m i voie să Vă felicit şi să întâm pin
pe în tâistă tăto ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne cu Psalm ul 118 : «Bine
cuvântat este cel ce a venit în tre noi, în num ele D o m n u lu i! ».
întreaga asistenţă a apalaudat cu căldură ace-st gest em oţionant.
Apoi Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a continuat :
«Iată u n m odel de ecum enism , iubiţi fraţi şi părinţi, model de d ra 
goste creştinească. Acesta este ecum enism ul practic şi m arii teologi şi
m arii conducători ai creştinătăţii din toată lum ea ar putea lua pildă de
la m om entul acesta, cum se înfăptuieşte ecum enism ul. F ap ta aceasta ne
duce sigur la Hristos, n u în altă parte. Vă m ulţum esc călduros, iubiţi
fraţi, şi vă îm brăţişez cu toată dragostea, iar pentru tot ceea ce înfăp
tuiţi d-voastră vă asigur de întreaga preţuire.
Aş vrea să puneţi la inim a d-voastră aceste adevăruri ale credinţei
noastre. R ăm âneţi statornici în credinţa M ântuitorului Iisus Hristos,
Care a pus tem eliile Bisericii Sale şi în ţa ra noastră. R ăm âneţi stato r
nici în credinţa neam ului nostru rom ânesc, în je rtfa eroilor noştri, pe
care i-am pom enit joi. Şi, acum, venim de la m onum entul din parohia
Ceica, un m onum ent foarte frum os al fraţilo r noştri, căzuţi tocm ai în
M unţii Tatra. Ce pilde m ari de eroi are neam ul n o stru rom ânesc !
A tunci când vine un sectant la dum nevoastră şi vă oferă ceva, ca să vă
duceţi la adunare, să vă schim baţi credinţa, gândiţi-vă şi la aceşti eroi,
la cei care şi-au vărsat sângele p en tru neam , pen tru credinţă, pentru
integritatea frontierelor n oastre naţionale. Şi atunci veţi avea pace în
suflet, tăria de a răm âne în credinţa străbună.
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Să rugăm pe B unul Dum nezeu să fie în aju to ru l om enirii, să-L
rugăm să coboare în tre noi, să ne trim ită D uhul S fânt, care să scoată
lum ea din aceste grele încercări în care se află. D ar să ne rugăm şi
p en tru pace în fam iliile noastre, în sufletele noastre, pace cu sem enii
noştri şi cu Bisericile, cu care noi ne sim ţim în ra p o rtu ri frăţeşti pe
acest păm ânt.
Vă binecuvântez din toată inim a, iubiţi credincioşi, şi vă rog să
transm iteţi din p arte a m ea, celorlalţi credincioşi, fiilor şi rudelor
dum neavoastră, prietenilor dum neavoastră, toată pre ţu irea m ea şi recu
noştinţa adâncă p en tru prim irea pe care m i-aţi făcut-o astăzi.
Il rog pe D um nezeu să vă dăruiască sănătate, pace şi toate cele
de folos sufletelor şi fam iliilor dum neavoastră».
Cum am m ai spus, im presia lăsată de acest cuvânt a fost puternică,
im presionantă, m ulţim ea arătându-se m ulţum ită, entuziastă şi em o
ţionată, însoţind pe P rea F ericirea Sa cu şi m ai m ultă căldură şi adm i
raţie în drum spre Şcoala N orm ală «Nicolae Bolcaş» ce găzduieşte şi
Sem inarul teologic liceal din localitate (deocam dată num ai clasa a IX-a).
Aici P rea F ericirea Sa a fost prim it, de asem enea, cu m are atenţie şi
solem nitate de cadrele didactice, în fru n te cu directorul şcolii, care, cu
sm erenie şi aleasă condescendenţă, i-a adresat cuvântul de b u n venit
şi de m ulţum ire p en tru onoarea de a face această vizită istorică acestei
şcoli, cu un trec u t vitreg, de prigoană, de cârm uire străină.
P rea F ericirea Sa a oferit celor prezenţi cărţi bisericeşti. Ia r în
«Cartea de onoare» a Şcolii N orm ale «Nicolae Bolcaş» din Beiuş a lăsat
însem narea : «în m ijlocul copiilor şi dascălilor lor, am p rim it şi am
"lăsat — sperăm — asupra a ceea ce atâ t de m u lt a încercat Biserica
să înfăptuiască în chip văzut — îm brăţişarea dintre credinţă şi şcoală.
Im plorăm ajutorul lui Dum nezeu şi dăruim binecuvântarea noastră
arhierească tuturor».
A fost vizitat şi paraclisul sem inarului din această clădire, unde
două form aţii corale, cea a Şcolii norm ale (cor de fete) şi cea a Sem i
narului teologic (cor de băieţi), d irijate tot de P ărin tele P rotopop G avril
Popa, au intonat câteva cântări bisericeşti.
Din oraşul Beiuş s-a pornit către staţiunea m ontană «Stâna din
Vale», perlă a m unţilor Apuseni, aflată la 1200 m altitudine.
In drum ul ce duce la această staţiune s-au făcut două opriri. Prim a
la Rieni, unde P rea F ericirea Sa a binecuvântat noua clădire ce adă
posteşte U nitatea Industrială «Transilvania», în care lucrează peste
două sute de salariaţi rom âni ortodocşi şi m aghiari.
Cea de-a doua oprire s-a făcut la biserica din satul B udureasa,
bine în treţin u tă, îm podobită şi dotată cu grija părintelui paroh Balin
Inocenţiu şi a enoriaşilor care-1 înconjoară cu dragoste şi încredere
Plăcut im presionat de cele văzute, P rea F ericirea Sa l-a felicitat şi bine
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cuvântat, precum şi pe preoteasă şi pe credincioşii prezenţi, consem nând
im presiile în E vanghelia bisericii. Ia r enoriaşii, în bucuria lor, au oferit
«două lăzi de zestre» (cu d iferite obiecte de artizanat local), specifice
locului şi cunoscute în folclorul etnografic european. La plecare, P ă
rintele P atriarh a d ăru it copiilor iconiţe şi cruciuliţe.
La casa de oaspeţi din staţiunea m ontană «Stâna din Vale» s-a
servit dineul zilei într-o am bianţă de caldă sim ţire şi bucurie duhov
nicească.
Această im agine a fost conturată de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist în «înscrisul» lăsat în Condica de au r a staţiunii, sub titlul
«C uvânt ziditor», pe care-1 redăm : «Zi unică şi fără lim itare de cu
prindere cu inim a om enească a fost ziua de 2 iunie 1995 la U niversi
tatea din Oradea. Act de în sem nătate istorică, bisericească de dincolo
de tim p şi de spaţiu. T ânăr am fost şi am îm bătrânit, dar nu am sperat
să văd şi să aud cele ce s-au rostit şi s-au p etrecut în V inerea sfântă
din 2 iunie 1995, în acel T ea tru naţional din Oradea. în inim a şi în
am intirea m ea s-au adăugat, după trecerea pragului celor opt decenii
de viaţă, noi şi nebănuite fapte, alături cu cele tră ite până aici. în
vâltoarea clipelor acelei dim ineţi din acea aulă m i-au răm as chipurile
cu totul surprinzătoare ale m em brilor S enatului U niversităţii, cu Dl. Rec
tor al U niversităţii, Teodor M aghiar, cu acei ierarhi prezenţi în sală, ancora
m ea din acele m om ente şi cuvintele rostite. P en tru toate şi p en tru ceea
ce s-a zis cu o altă ocazie, p en tru toate acestea, tu tu ro r recunoştinţă şi
dragoste m ultă». (Ca şi în celelalte ocazii, au sem nat, alături de P a
triarh u l României şi ceilalţi ierarhi însoţitori).
După am iază, s-au v izitat în perim etrul staţiunii : biserica Schitu
lui de călugări, aflată în construcţie, şi «Izvorul m inunilor». A lte im 
presii, alte aprecieri şi alte am intiri de neuitat.
în drum spre O radea s-a v izitat sediul Protoieriei Beiuş, clădirile
care în perioada D ictatului de la V iena (1940— 1941) au fost reşedinţa
Episcopiei Oradiei, respectiv a episcopului-m artir Nicolae Popovici.
Cu acest prilej au fost văzute şi apreciate realizările deosebite ale
preoţilor din protopopiat, în fru n te cu P. C Protoiereu G avril Popa,
în dom eniul editării şi al tip ăririi de cărţi.
— S ocietatea PRO-ORTODOXIA (S. A.), înfiinţată în 1992, cu
capital bisericesc (având utilaje tipografice şi şpalturi electronice
m oderne) ;
— E ditura bisericească «Buna Vestire», în care s-au lucrat şi editat
şapte volum e de cărţi bisericeşti şi naţionale ;
— E ditarea şi tip ărire a revistei «Buna-V estire», în tr-u n tiraj de
3000 exem plare pe lună, din care au ap ă ru t 17 volum e ;
— Librăria «Buna-V estire» din Beiuş în care pot fi găsite peste
180 de titlu ri de carte specifică m isiunii Bisericii noastre.
Prea F ericirea Sa a lăudat aceste iniţiative şi reuşite, sugerând, to t
odată, ca din v eniturile societăţii «PRO-ORTODOXIA», să fie ajutată
şi Episcopia O radiei şi în m ăsura posibilităţilor şi în tim p, câţiva tineri
rom âni din U ngaria care doresc să studieze în România.
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P. C. P rotoiereu G avril Popa m ulţum ind P rea F ericitului P ărinte
P atriarh Teoctist p en tru aprecierile şi felicitările adresate, prom ite că
va acţiona acum şi în viitor cu «PRO-ORTODOXIA», num ai în in te
resul Bisericii N eam ului şi p en tru propăşirea intereselor adevărate ale
Episcopiei Oradiei.
De aici s-a m ers la reşedinţa episcopală, încheindu-se astfel o altă zi.
Duminică, 4 iunie 1995
Zi de m are tră ire duhovnicească şi liturgică p en tru orădeni. Ei
ştiau, prin m ass-m edia, că în această zi, Intâistătătorul Bisericii O rto
doxe Române, va oficia S fânta L iturghie arhierească, pe locul unde va
fi înălţată noua catedrală episcopală ortodoxă (P iaţa Independenţei),
în tr-a d ev ăr, în ju ru l orei 10,00 este prim it Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, cu ierarhii şi oficialităţile judeţene şi locale. C redin
cioşii se bucură că au în faţă pe Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe
R omâne, atingându-se cu credinţă şi evlavie de hainele P rea Fericirii
Sale, cerându-i binecuvântare.
La S fânta L iturghie au oficiat îm preună cu Prea Fericitul Părinte
Patriarh T e o c tis t: Î.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, P. S. Episcop
Ioan al Oradiei, P. S. Episcop al Covasnei şi H arghitei şi 87 preoţi
şi diaconi.
La sfârşitul Sfintei L iturghii au vorbit pe rând : P. S. Episcop
Ioan M ihălţan, chiriarhul locului, care a insistat m ai m ult pe necesi
tate a şi im portanţa iniţiativei ridicării unei noi catedrale ortodoxe la
Oradea, adresând m ulţum iri, în general, şi elogii, în special, cu pom e
niri de num e, acelora care au înţeles şi au contribuit efectiv şi cu
influenţă m are la realizarea paşilor făcuţi până acum şi p en tru ceea
ce urm ează, în atingerea scopului dorit.
A u rm at la cuvânt P. S. Episcop Ioan al Covasnei şi H arghitei,
exprim ându-şi bucuria şi, totodată, em oţia de a se afla, ca fiu al locului,
în faţa m arei m ulţim i de credincioşi, participanţi la oficierea acestei
S finte L iturghii solem ne şi p en tru realizările eparhiei gazde, în tre care
şi înălţarea noii catedrale ortodoxe din localitate, aflată în prim a fază
de îm plinire.
«D intre toţi care au vorbit astăzi la acest m icrofon — spunea
P. S. Sa — , cred că cel m ai em oţionat sunt eu şi sarcina cea m ai grea
este a mea, p en tru că rostirea m ea nu va fi ascultată num ai de P ărintele
P atriarh, de P ărin tele M itropolit, de P ărintele Episcop, ci şi de pro
fesorii m ei de liceu, pe care îi întrevăd p rin tre dum neavoastră, de
colegii de m uncă şi oam eni cu care m -am întâlnit şi am colaborat ani
de zile în Oradea.
Se spune că atunci când in tri în casa unui om, m ai întâi să-l lauzi,
ca să-ţi facă o prim ire bună. Ei, să ştiţi, că eu n-am să vă laud, ci
v reau să pun o întrebare, la care să răspundeţi fiecare în gând :
Totdeauna când se proiectează u n obiectiv, u n edificiu, se face
întâi un studiu tehnico-econom ic, se fac m ulte studii, m ulte variante
şi după aceea se aprobă şi se pune în operă. Am înţeles că deja dum 
neavoastră aţi făcut proiectul p en tru catedrală. Nu ştiu dacă arhitecţii
s unt de faţă. Dacă sunt sau nu, doresc să le pun această întrebare : nu
cum va au proiectat catedrala prea mică ?
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U itaţi-vă îm prejur, cât de m are ar trebui să fie catedrala dum nea
voastră. A tât cât spaţiu acoperiţi dum neavoastră aici. A ceasta este di
m ensiunea unei catedrale a spiritului rom ânesc care acum prinde contur
aici la Oradea.
Dacă P ărin tele Episcop Ioan a spus că astăzi este bucurie în cer,
în sufletele episcopilor ortodocşi rom âni care au dorit aici o m are cate
drală, eu m erg puţin m ai departe în tim p, şi m ă aplec m ai m u lt spre
treptele istoriei şi spun că astăzi şi inim a lui M enum orut se bucură în
îm părăţia lui Dum nezeu, văzând că în cetatea de la B iharia, o cărăm idă
de acolo s-a pus astăzi aici, la Oradea.
C etatea B ihariei se m ută azi la Oradea, ivindu-se o nouă cetate de
apărare a sufletelor, desigur, la frontiera de Vest a României.
Iubiţi fraţi şi surori ai Oradiei şi Bihorului,
Cei care trăiţi azi aici sunteţi grănicerii de suflet şi spirit ai patriei
noastre spre frontiera de Vest. Dacă întreaga noastră p atrie a fost în
decursul tim purilor u n stăvilar îm potriva otom anilor, frăţiile voastre
răm âneţi cu tricolorul şi cu S fânta Cruce în m ână şi răm âneţi vajnici
apărători ai spiritului rom ânesc aici la gra n iţa de vest. Nu sunteţi
chem aţi azi, în vrem uri de pace, să luaţi arm a în m ână. Dum nezeu să
rânduiască să nu se m ai audă focuri de arm ă în această p arte a patriei.
Dar trebuie să fiţi în aceeaşi m ăsură apărători ai spiritului rom ânesc.
Această catedrală va fi u n fa r aprins de spiritualitate spre Apus.
Deja p rin F acultatea de teologie care a lu at fiinţă în cadrul U niversităţii
din Oradea, credem că profesorii şi studenţii de aici încet, încet, fără
spirit de prozelitism , vor face paşi spre Apus, care are nevoie ca de
oxigen, de sp iritu alita te a ortodoxă.
Aş vrea să vă spun doar atâ t că icoana ortodoxă este cotată ca cel
m ai de preţ obiect în Occident.
în F ranţa, un profesor a cum părat o m ănăstire, care este goală şi
vrea ca să o um ple cu icoane ortcdoxe, să o transform e în tr-u n fel de
muzeu, să introducă acest duh de sp iritu alita te în Occident.
Aş dori să vă pun la inimă, ceea ce de altfel ştiţi, că inim a ţării
noastre este în Ardeal. De aceea m are vigilenţă se cere din partea
tu tu ro r rom ânilor şi m ai ales a celor ce trăiesc aici pe brazda de Vest
a ţării. Celor care vă vor în treb a de unde aveţi voi ţara aceasta, răspundeţi-le t u această legendă : «Atunci când D um nezeu a r fi îm părţit
păm ântul neam urilor, i-ar fi u ita t pe rom âni. Astfel o delegaţie de
rom âni a plecat la D um nezeu şi m ai întâi s-au în tâln it cu S fântul
P etru şi i-au spus : S finte Apostol P etru , iată că noi rom ânii am răm as
fără de ţară, ne-aţi u itat. S-a m âhnit S fântul Apostol P e tru şi s-a dus
la D um nezeu şi I-ar fi zis : Doamne iată că au sosit aici câţiva rom âni
şi spun că lor nu le-am dat nici m ăcar un petec de păm ânt. A stat
Dum nezeu puţin pe gânduri şi apoi a zis : P etre, d u -te şi dă-le ţara
care am oprit-o p en tru noi». Iată de unde avem noi ţa ra cea m ai fru 
moasă de sub scare. Dacă aici a v ru t să se odihnească Dum nezeu, noi
avem datoria să o facem tot m ai frum oasă, să fim tot m ai buni, tot
m ai harnici şi m ai de omenie, ca să o putem prezenta înaintea lui
Dum nezeu aşa cum a dorit-o E l ...
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Dum nezeu să vă binecuvânteze pe toţi ca să puteţi construi această
catedrală şi care să fie cât m ai m ăreaţă.
Dacă fiecare orădean, fiecare bihorean ar contribui m ăcar cu o
cărăm idă la această lucrare, ea s-ar term ina în scurtă vrem e şi ar putea
deveni o catedrală simbol a neam ului rom ânesc.
M ulţum esc în m od deosebit P rea F ericitului P ărin te P atriarh
Teoctist, în alt P rea S finţitului P ărin te M itropolit A ntonie şi P ărintelui
Episcop Ioan p en tru faptul că au cercetat B ihorul nostru şi ne-au p ri
lejuit această sărbătoare».
în alt P rea S finţitul M itropolit A ntonie, la rândul său, a subliniat
m om entele aniversare ale Bisericii Ortodoxe R om âne din anul acesta :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
Prea Sfin ţiile Voastre,
Onorate autorităţi,
Este o bucurie deosebită, să fim astăzi la această slujbă în aer
liber, îm preună cu u n num ăr atâ t de m are de credincioşi, pe locul unde
se va zidi viitoarea catedrală a Oradiei. S finţirea locului s-a făcut m ai
înainte. Noi ne aflăm aici cu un prilej anum e, pe care ni l-a oferit
U niversitatea din Oradea, Dom nul R ector Teodor M aghiar şi S enatul
U niversităţii şi anum e decernarea titlu lu i de «Doctor Honoris Causa»
P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist.
Este un om agiu, pe care, iată, U niversitatea din O radea s-a gândit
să-l aducă, cea dintâi, personalităţii şi activităţii deosebite, desfăşurate
tim p de foarte m ulţi ani, în slujba Bisericii O rtodoxe Române, în
vrem uri grele, de către P ărintele P atriarh Teoctist.
întâi m onah la o m ănăstire din Moldova, apoi vicar în Moldova,
episcop vicar patriarhal, apoi episcop la Arad, apoi M itropolit la Craiova,
M itropolit la Iaşi şi în cele din urm ă P atriarh al tu tu ro r rom ânilor,
până în ziua de astăzi, P rea F ericitul Teoctist stă în m ijlocul nostru
acum, cu o incredibilă tinereţe, la o v ârstă cu adevărat patriarhală.
Aş vrea să vă asociez pe toţi cei prezenţi să-i facem P rea Fericirii
Sale o u ra re de m ultă sănătate şi de m ulţi ani fericiţi şi de acum încolo,
după ce, incredibil — uitaţi-v ă la P rea Fericirea Sa — n u de m ult l-am
sărbătorit la îm plinirea vârstei de 80 de ani.
Nu cred că spun lu cru ri de sim plă com plezenţă, atunci când afirm
că, poate e m ai tân ă r decât noi toţi.
Are o credinţă puternică. Cu ea a s trăb ă tu t prin vrem uri grele,
conducând corabia Bisericii O rtodoxe Române, pe u n drum care a făcut-o
nu num ai să supravieţuiască, ci chiar m ai m ult decât atâta, să treacă
prin epocă cu eroism creştin. Cu ajutorul harului lui Dum nezeu, P rea
F ericirea Sa a reuşit, îm preună cu ceilalţi ierarhi, ca şi p atria rh ii an te
riori, să m enţinem credinţa în popor. Aş vrea să vă am intesc aici, deşi
toată lum ea ştie, d ar este bine să se spună şi să se m archeze acest
lucru, că iată recensăm ântul de acum doi ani a ară ta t că procentul de
credincioşi ortodocşi în R om ânia este de aproape 90%. Şi aceasta după
aproape o ju m ătate de veac de încercări de ateizare a poporului rom ân.
S-au declarat la noi la acest recensăm ânt 11.000 de atei, de n e
credincioşi. Eu nu cred în atei, p en tru că nu cred că există o m inte
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atâ t de lim itată, încât să poată spune cu responsabilitate că tot ceea
ce este îm prejurul nostru, m ăreţia ce există în ju ru l nostru, au apărut
de la sine. U nul din m arii filozofi ai lum ii, K ant, spunea că «cerul
înstelat de deasupra noastră şi conştiinţa morală din noi» vorbesc despre
existenţa lui D um nezeu m inţii celei m ai simple. Nu cred că poate exista
o m inte adevărată, sănătoasă, care să spună : tot ce vedeţi a ap ă ru t la
întâm plare. în tâm p lare a n u poate face nici m ăcar o linie dreaptă.
Nimic nu poate apărea la întâm plare. De aceea, eu nu cred nici m ăcar
în aceşti 11.000 de necredincioşi care s-ar fi declarat la recensăm ânt.
Vor fi fiind nişte m inţi slabe, rătăcite !
Iată însă că în inim ile m arii m ajorităţi a poporului nostru s-a
păstra t în cei aproape 50 de ani de d ictatu ră şi de încercări ateiste de
ucidere a sufletului om enesc şi rom ânesc, iată că în popor credinţa s-a
păstra t vie şi aceasta, aş îndrăzni să spun, s-a datorat şi credincioşiei
cu care clerul nostru, de la capul Bisericii şi până la ultim ul preot, a
ştiu t să-şi facă datoria în vrem urile cele m ai grele, a ş tiu t să pregă
tească preoţi, şi-a m enţinut şcolile teologice, a ştiut să ţină toate bise
ricile deschise şi aceasta desigur şi cu sprijinul credincioşilor noştri.
Aş vrea să vă spun, şi fiecare dintre dum neavoastră poate să con
firm e, că iată după aproape 50 de ani de ateism m ilitant, totuşi, câteva
lucruri, după revoluţia din 1989, am p u tu t să le constatăm toţi. U nul
dintre ele : revoluţia ne-a găsit cu toţi copiii botezaţi. N u credeţi că
este un lucru ex traordinar ? Aţi asistat dum neavoastră la m asive bo
tezuri de copii răm aşi nebotezaţi ? Toţi au fost botezaţi. Am văzut la
televizor câteva botezuri la căm ine de copii care au fost strict supra
vegheate. A tât. încolo m area m ajoritate a rom ânilor a trec u t p rin Taina
Botezului, s-a încreştinat.
Tot aşa, m area m asă a rom ânilor s-a însoţit p rin T aina Cununiei
în căsătorie. N-am avut după 1989 cupluri care să vină să ne ceară să
fie cununaţi. Aceasta o ştim noi care avem bisericile, capelele. Preoţii
toţi ştiu acest lucru. în cele m ai grele vrem uri s-au făcut botezuri şi
cununii în biserici, în capele, unele în familii, dar s-au făcut.
Tot poporul nostru s-a încreştinat la vrem e. A cestea nu sunt lucruri
extraordinare şi aş vrea să m enţionez că acesta este u n însem nat aport
al Bisericii, a conducătorilor ei şi a P rea F ericitului Teoctist la m en
ţinerea credinţei în viaţa poporului rom ân, în vrem urile grele din care
am scăpat.
U niversitatea din O radea l-a onorat astăzi pe P rea Fericitul
P atriarh Teoctist. Cu acest prilej suntem şi noi aid , să ne bucurăm
de această onoare acordată capului Bisericii noastre. P rea F ericirea Sa
a fost onorat cu titlu l de «Doctor Honoris Causa», cea m ai m are distinc
ţie pe care o universitate o poate acorda cuiva.
Aş vrea din toată inim a ca, în num ele T ransilvaniei, C rişanei şi
M aram ureşului, să-l felicităm din inim i pe P rea F ericitul P ărin te
P atriarh Teoctist că a acceptat această onoare, tot aşa cum din inim ă
aş vrea să felicit pe D om nul R ector şi S enatul U niversităţii p en tru
această iniţiativă, cea dintâi onorându-1 pe P rea Fericitul, şi prin Prea
Fericirea Sa, Biserica Ortodoxă Română.
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Vă m ulţum esc şi să urăm P rea F ericirii Sale aceeaşi tin ereţe în alb
încă m ulţi ani de acum încolo».
A vorbit, apoi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în frum osul
său grai, plecând de la conţinutul pericopei evanghelice şi a sem nifi
caţiei doctrinare, m orale şi bisericească a învierii Dom nului, p entru
viaţa credincioşilor acestei catedrale.
«Iubiţi Părinţi şi Fraţi,
B unul Dum nezeu a râ n d u it ca această dum inică, prim a după în ă l
ţarea D om nului la cer, să fim aici în tr-u n num ăr aşa de im presionant
de credincioşi. Aşa după cum a spus P rea S finţitul Episccp Ioan, ziua
de astăzi este p en tru noi sem nul credinţei noastre şi sem nul că m esajul
credinţei ortodoxe este aşa de viu în sufletele credincioşilor bihoreni.
Ceea ce m -a m ângâiat m u lt la Oradea în aceste zile ca slujitor al Bise
ricii Ortodoxe R om âne a fost constatarea că intelectualitatea de aici,
fie din ju ru l U niversităţii, fie din câm pul larg al culturii, poeţii,
scriitorii, istoricii, su n t alătu ri de credincioşi, sprijinindu-şi activităţile
lor pe adevărul cel p u ru rea veşnic al Sfintei Biserici. P e n tru că ceea
ce gândim , atâ t în calitate de slujitori sau în calitate de credincioşi in
slujirea lui Dum nezeu şi a aproapelui îşi are izvorul în acest adevăr.
Fiecare m om ent din v iaţa n oastră creştină constituie u n drum nou, con
stituie un urcuş spre desăvârşirea noastră. A ceasta este com oara dată
de Dum nezeu să o pu rtăm după legea firii noastre, ca vase de lut
(II Cor. 4, 7). Şi ce lucru m inunat constituie p en tru noi această con
ştiinţă a chem ării n oastre ; să ştim de unde venim şi unde m ergem !
De la Iisus au aflat Sfinţii Apostoli acest sfânt adevăr. M ântuitorul
nostru Iisus H ristos ne-a ară ta t şi calea pe care să-L urm ăm şi să ne
apropiem de sfârşitul nostru de care suntem siguri, cu toate că n u putem
şti când va fi acest sfârşit. Cu a tâ t m ai m ult, nu ştim când va fi sfârşitul
lum ii cel din urm ă. A ceastă călăuză o avem noi credincioşii p rin Sfânta
Biserică, spre deosebire de cei ce nu cred în Dum nezeu.
Spre deosebire de aceştia, credinciosul ştie că s-a născut în Legea
lui Hristos şi m erge senin spre m orm ânt la o vârstă în ain tată sau,
uneori spre durerea noastră, la o v ârstă foarte fragedă, şi aceasta ne
înduioşează şi ne îndurerează inim ile, şi m ai ales pe cele ale părinţilor
acelora. D um inica de astăzi constituie în acest drum al nostru, un urcuş,
o scară către cer. în fiecare clipă din viaţă, cu fiecare în tâln ire la S fânta
litu rg h ie , cu fiecare rugăciune, cu fiecare zi când ne închinăm în ră să
ritu l sau în apusul soarelui, ştim că am mai făcut încă u n pas spre
înviere, spre acel loc de bucurie la care ne cheam ă M ântuitorul Iisus
Hristos (M atei 25, 21).
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D um inica aceasta tălm ăceşte m in u n at înţelesul chem ării lui Hristos,
când slujim la altarul acestei catedrale episcopale cu hram ul învierii
Dom nului. C ât de frum os şi în ălţăto r este acest m om ent ! A devărul care
a dat sens şi valoare celor douăzeci de secole de viaţă a om enirii ! In i
ţiativa în ălţării pe acest loc a unui nou altar de jertfă în oraşul O radea
tălm ăceşte, iubiţi fraţi creştini, adevărul tră it şi m ărtu risit că propovăduirea A postolilor şi credinţa n oastră n-a u fost zadarnice (I Cor.
15, 14). Să fim , d rept aceea, recunoscători străm oşilor şi părinţilor noş
tri, recunoscători celor ce ne-au învăţat că învierea lui Hristos n-a fost
zadarnică p e n tru neam ul nostru. M ulţim ea de credincioşi veniţi astăzi
aici, ca şi în fiecare dum inică şi în fiecare sărbătoare la bisericile paro
hiale, ei m ărturisesc acest adevăr, ei sim t nevoia să prim ească m ân
gâiere, să prim ească încurajare şi sfinţire. Ei înşişi m ărturisesc şi m ai
m ai bine şi m ai clar în taina sufletului lor învierea lui Hristos.
P rin ex istenţa noastră ca neam , prin dăinuirea noastră în istorie,
p rin cultura noastră proprie, prin m inunata noastră lim bă unitară, prin
toate aceste form e de exprim are a frum useţilor sufleteşti, ni se re 
deschid ferestrele inim ilor şi ale cugetelor spre sem eni şi lum e. Cu
aceste sim ţiri, cu astfel de iniţiative în zidiri de biserici şi m ănăstiri,
cu acest h ar al peisajului zidit de Dum nezeu, aici în B ihor şi p re tu 
tindeni în Ţ ara R om ânească m ărturisim învierea lui Hristos. Însăşi
n a tu ra m ărturiseşte învierea lui H ristos şi învierea adevărului veşnic
prin înnoirea ei, aşa cum am avut ieri prilejul să vedem m ergând spre
S tâna din Vale frum useţile natu ra le ale B ihorului. D ar m ai presus de
aceste frum useţi, am lu at am inte şi am revăzut, m i-am îm prospătat
puterile m ele din privirea credincioşilor din parohiile şi m ănăstirile pe
u nde am fost, din bucuria lor, din lacrim ile lor, din feţele lor, care
p en tru o clipă u ită de toate necazurile zilnice, inerente vieţii şi m ai
ales inerente acestei perioade de criză economică, socială, culturală şi
m orală din societatea noastră. învierea este adevărul cel suprem şi
învierea lui H ristos constituie p en tru noi izvorul de «apă vie» despre
care Iisus vorbea în unele din dum inicile trecute — «Cel ce va bea apa
acestui izvor, al Bisericii, acela nu va înseta niciodată» (Ioan 4, 10— 15).
Aşa au pilduit, în viaţa lor, străm oşii noştri de-a lungul secolelor. Ei
nu au însetat după lu cru ri deşarte, n-a u însetat după bogăţie, n-au
insetat după stăpânire d eşartă, după hegem onii, după acaparări de
teritorii care n u le-au ap a rţin u t, ia r atunci când li s-a oferit posibili
tatea să lărgească frontierele undeva, n-a u făcut p en tru că ei au însetat
num ai după dre p ta tea şi adevărul lui Dum nezeu şi şi-au apărat «cre
d inţa şi nevoile şi n e a m u l», acest m are adevăr pe care l-a exprim at
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a tâ t de scurt
Eminescu.

şi

cuprinzător,

luceafărul

poeziei

rom âneşti,

M ihai

Cu fiecare nouă răscruce a istoriei, acest adevăr răm âne m ereu
actual în v iaţa noastră. Şi slavă Dom nului că poporul nostru a tră it
aceste răscruci cum puţine popoare din lum e au p u tu t să le străbată
cu dem nitate. Ca fii ai acestui popor şi ai Sfintei noastre Biserici, dum 
neavoastră aţi adăugat şi în zilele n oastre grele exem ple şi pilde deo
sebit de valoroase Europei întregi, unor conducători de Biserici chiar,
de instituţii, de aşezăm inte de ajutorare, de binefacere, care vin de m ulte
ori cu gând iscoditor în ţa ra noastră, de a vă în străin a de B iserică şi de
valorile ei. Trecem prin încercări şi greutăţi m ateriale, dar şi m orale,
de apărare a credinţei în care ne-am născut. S pre bucuria n oastră am
prilejuri să le arăt tu tu ro r vredniciile fiilor şi fiicelor n oastre duhov
niceşti. îi îndem n să m eargă în m ănăstiri, să vadă episcopii sau m itropo
lii, să-şi dea seam a de vieţuirea credincioşilor rom âni, de încercările lor,
dar h otărâţi în acelaşi tim p să nu se lase adem eniţi de nim eni.
In Transilvania, de cinci ani de zile suntem agresaţi de unii care
pretind re stitu iri de biserici, ca şi cum acestea n -a r aparţine credin
cioşilor, care le-au zidit şi în treţin u t. Oare, această catedrală în care
nădăjduim să ne închinăm , să slujim , va putea fi în străin ată altei Bise
rici, altui cult, decât celor ce o zidesc şi o vor p ăstra în veci ? Cui
aparţine catedrala din acel sat foarte frum os Rozavlea, catedrală atât
de m ăreaţă zidită de credincioşi în anii grei ai dictaturii com uniste
despre care vorbea în a lt P rea S finţitul M itropolit A ntonie ? A parţine
cum va acea catedrală cuiva din Apus ? Ca să dea dispoziţie, să fie dată
cinei m inorităţi ? Este u n lucru cu totul nefiresc ceea ce ni se pretinde...
şi este nedrept. Nu vom p utea trece peste voinţa credincioşilor^ peste
jertfa preoţilor, atâ t de dem ni, preoţii aceştia din Transilvania d intre
care un num ăr m are este aici, coroana aceasta ce o vedeţi în ju ru l m eu.
Preoţi tineri, form aţi în Teologie de Biserică sub dictatură com unistă
şi ateistă. Ei apără credinţa străm oşească. Ei sunt m ereu asaltaţi cu
felurite preten ţii de a ceda bisericile în treţin u te şi unele zidite de ei şi
credincioşii lor.
Nu spunem aceste necazuri cu ură, ci cu durere, spre a le arăta
celorlalţi fraţi rom âni greco-catolici adevărul adevărat. N u urâm pe
nim eni, ci dim potrivă îi iubim şi le acordăm toată atenţia. în această
p rivinţă avem docum ente bisericeşti, recunoscute pe plan internaţional
creştin, pe plan ortodox şi pe plan catolic, de asemenea. A stfel de docu
m ente de dialog a u fost sem nate de Î.P.S. A ntonie şi de prodecanul
F acultăţii de Teologie din B ucureşti, dialog num it de la B alam and-Siria,
sem nat şi de fraţii noştri catolici de r it bizantin din ţară, şi din partea
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V a tic an u lu i; docum ent cu valoare internaţională, doctrinară, socială,
culturală şi ecum enică, d en u n ţa t de p artea greco-catolică din T ransil
vania. Ce putem noi face ? Cum putem să le forţăm voinţa, dacă ei
trag înapoi de la adevăr şi de la dreptate. Noi n u putem trece peste
voinţa credincioşilor cărora le ap a rţin de dre p t şi de fa p t bisericile —
lucru stabilit deci de u n for bisericesc m ixt, ortodox-catolic. N u vorbim
cu supărare, ci cu iubire frăţească în Hristos. Şi noi suferim m u lt pen
tru necazurile şi tu lb u rările d in tre credincioşi. îi considerăm fraţi de-ai
noştri, rom âni, şi am fi d orit ca astăzi, la punerea tem eliei catedralei
să fim îm preună aşa cum au fost la 1848, pe C âm pia B lajului, cele
două Biserici R om âneşti. Aşa treb u ie să fim , rom âni, p en tru că dacă
două linii paralele, la infinit se vor apropia, dar noi care ca fraţi ce
suntem , din aceeaşi tulpină, din aceeaşi m am ă, de aceeaşi credinţă, ne
îndepărtăm ? De aceea, îi rugăm să fie îm preună cu noi, cu «Adevărul
care face viu» (Ioan 8, 32), izvorât din învierea M ântuitorului nostru
Iisus Hristos, calea, adevărul şi v iaţa noastră şi a lum ii.
Ieri, la Beiuş, spuneam unei m ulţim i de credincioşi că Biserica
Ortodoxă Rom ână prin doctrina, structura, organizarea şi viaţa ei este
o Biserică deschisă. Ea n u este încrem enită, am orţită, deşi este tra d i
ţională. Ne su n t m ărtu rie bisericile şi credinţa n oastră rom ânească de
aproape 20 de secole, de la S fântul Apostol A ndrei până în zilele noas
tre, frum useţea m ănăstirilor noastre. La noi m ănăstirile n u încuie pe
nim eni între zidurile lor, nu-1 izolează de viaţă. M ănăstirile, dim potrivă,
radiază lum ină, adevăr, artă, lum ina şi bucuria vieţii, acea iubire înăl
ţătoare de frum os.
De aceea O rtodoxia este deschisă pe plan m ondial, pe planul dia
logului teologic. Trebuie ca noi preoţii — şi folosesc îm prejurarea
aceasta p en tru că suntem aici îm preună cu preoţii distinşi din Bihor,
cu preoţi care nu num ai că citesc, d ar su n t şi autori de cărţi, de ziare
teologice şi culturale, treb u ie să facem cunoscute credincioşilor noştri
conţinutul, rostul şi roadele dialogului p en tru u nitatea creştină.
Fraţi creştini ortodocşi,
In S fânta E vanghelie de astăzi (Ioan 17, 1— 13) am auzit cu câtă
căldură se roagă M ântuitorul nostru Iisus Hristos p en tru ucenicii Săi,
«ca bucuria Sa să fie deplină în noi». A ceastă rugăciune ne-a adunat
astăzi pe noi «cei ce deşi suntem în lum e», ne aflăm sub ocrotirea
Bisericii străm oşeşti şi ea ne păzeşte şi ne aju tă să fim «una» cu Iisus
H ristos şi cu toţi Sfinţii Săi. P e n tru u n itatea creştină se roagă zilnic
însăşi Biserica spre a n u se pierde niciunul d intre fiii ei.
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R ugându-se T atălui ceresc p en tru Apostolii Săi, cei ce sunt în lume.
urâţi, ignoraţi, jigniţi şi um iliţi, p en tru că ei totuşi n u su n t din lum e
Căci şi B iserica nu este din lum e, ci de la D um nezeu. D ar noi, fiii şi
slujitorii ei suntem din lum e, supuşi încercărilor de tot felul şi pentru
aceasta avem nevoie de rugăciunile Bisericii. Ea ne aju tă să fim în
u nitate, să fim u n a precum T atăl este una cu F iul şi cu D uhul Sfânt.
Acesta este scopul vieţii noastre păm ânteşti, al Bisericilor creştine, de
orice fel de etnie şi de orice fel de limbă. P e n tru în făp tu ire a acestei
unităţi în Hristos se străduieşte M işcarea Ecum enică, una din m arile
descoperiri ale D uhului S fânt de la începutul secolului nostru. Biserica
noastră a fost prezentă de la început p rin ierarhii şi teologii ei. Scopul,
însă, u rm ărit de iniţiatorii ei este încă foarte îndepărtat.
Iubiţi credincioşi,
S ărbătoarea de azi ne-a descreţit frunţile p en tru că aşa se cuvine
in faţa prezenţei M ântuitorului Iisus Hristos, a Pogorârii D uhului Sfânt,
pentru că în fa ţa dum neavoastră, în chip nevăzut s-a pogorât Duhul
Sfânt la această S fântă L iturghie şi se cade să trăim această bucurie.
Dar p en tru ca această bucurie să nu se ia de la noi, se cuvine să stăruim
în orice fel de eforturi de a-L cunoaşte pe Dum nezeu (Ioan 17, 3).
Aceasta este una din cele m ai m ari îndatoriri ale noastre şi a slujitorilor
S fintelor A ltare, şi a credincioşilor. C unoaşterea voii lui D um nezeu
vine şi pe calea p redării Religiei în şcoală. D espre această urgentă
trebuinţă vorbeşte şi S fântul Apostol Pavel : «Şi cum vor crede în
Acela, în Hristos, de care n-au auzit ? Şi cum vor auzi fă ră propovă
duitor ?» (Rom. 10, 14).
De aceea, S fântul Sinod a stă ru it pentru introducerea Religiei în
şcoală şi num irea preoţilor ca profesori. «Făclia picioarelor m ele, spune
psalm istul David, este Legea Ta, Doamne, şi lum ina cărărilor mele»
(Ps. 118, 105). S pre a avea această cârm ă a credinţei trebuie depus
efort în în v ăţătu ra Religiei. Dacă lipsa de vedere trupească este atâ t
de dureroasă, cu atâ t m ai dureroasă este lipsa vederii sufleteşti, în
ciuda ochilor sănătoşi şi a tru p u lu i sănătos. S untem , câteodată, năpădiţi
de o altfel de orbire, m ai grea decât cea a ochilor trupului, de suferinţele
sufletului, de necredinţă, de îndoială, de u ră şi de alte şi. alte păcate.
Mamele, tinerii şi tinerele sunt supuşi m ultor păcate. V iaţa n oastră de
fam ilie trebuie consolidată p rin aşezarea valorilor credinţei la tem elia
ei Nu poate exista o fam ilie bine întem eiată fă ră a-L avea pe Domnul
şi M ântuitorul no stru Iisus H ristos cu m ângâierea şi bun ăta te a Lui, ca
la N unta din C ana Galileii. A cesta este m odelul fam iliei creştine. M ân
tuitorul H ristos n -a nesocotit nunta, ci a binecuvântat-o şi a ajutat-o,
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deşi cărturarii şi fariseii îl acuzau că n -a r treb u i ca u n prooroc, cum
îl considerau pe El, să fie la un loc cu păcătoşii şi cu vam eşii. F am ilia
trebuie să constituie p en tru B iserică şi naţiune, p en tru ţară şi pen tru
neam, cărăm ida cea vie. S fân tu l Apostol P avel se adresa creştinilor
ca unui întreg, unui singur tru p , T rupul lui Hristos şi m ădulare în
parte. P recum o clădire este construită din m ulte cărăm izi aparte, dar
constituie un tot, aşa este şi Biserica văzută pe care o alcătuim toţi creş
tinii, creştinele, tin ere tu l şi copilaşii. Fiecare fam ilie aparţine Bisericii
şi este tem elia Bisericii, este tem elia neam ului nostru.
A tât de m u lt p reţuiau S finţii P ărin ţi fam ilia, încât o num eau
cm ica Biserică», p en tru că în ea se înalţă rugăciuni, se m editează la
Dum nezeu, se gândeşte la ajutorul celor săraci, la m ângâierea celor
bolnavi şi a celor din închisori sau aflaţi în prim ejdii. Astfel fam ilia
devine o Biserică în m iniatură.
Văd în m ijlocul n ostru m ulţi tin eri aici şi în alte părţi, spre bucuria
noastră şi slava lui Dum nezeu. P ăstraţi, iubiţi tineri, frum useţea pe care
v-a dat-o Dum nezeu. Pe fiecare om, Dum nezeu l-a îm podobit cu daruri
proprii, dar şi cu îndatoriri proprii : în fam ilie, în societate şi în Bise
rică. Pe lângă frum useţea exterioară o aveţi şi pe cea sufletească. Orice
vârstă este pând ită de m ulte păcate. Păcatele însă co n tra firii des
figurează cu to tu l chipul lui D um nezeu din om. M -a im presionat m ult
cuvântul unui senator, care a vorbit despre articolul din Codul penal
privitor la acest păcat : «îmi este ruşine să pronunţ cuvântul acesta,
ruşine de tatăl m eu care în această clipă m ă priveşte. Nu îndrăznesc
să-l numesc». S fântul Sinod a in terv e n it spre a nu fi considerat norm al
ceea ce n atu ra a stabilit ca anormal.
F am ilia are obligaţia să educe tin ere tu l, aşa cum n e-au educat şi
pe noi părinţii noştri, căci tin ere ţe a cu frum useţea ei este darul lui
Dum nezeu. Ceea ce a creat Dum nezeu, totul are u n scop sfânt p en tru
viaţă. P rin aceste păcate om ul cade m ai prejos decât necuvântătoarele,
ceea ce este o durere p en tru Biserică. T ineretul trebuie să fie bine
educat, p en tru ca să n u cadă în aceste păcate. Cu toţii avem o m are
responsabilitate faţă de fam ilie, de tin eri şi de copii. L ibertatea trebuie
folosită în a oferi învăţăm inte în form area dem nităţii şi caracterului,
ferindu-i de ceea ce ar degrada sufletul. B iserica n u condam nă pe cei
păcătoşi, ci păcatul. Ca o m am ă, ea iubeşte pe cei rătăciţi şi îi cheam ă
pe calea m ântuirii.
Acum, în libertate, re sponsabilitatea este m ult m ai m are în ceea
ce priveşte slujirea Bisericii. Dum nezeu ne va în treb a : V -am d ăru it
lib ertate a cu pre ţu l m ultor vieţi, m u lto r jertfe, ce aţi făcut cu ea, cum
aţi folosit-o ? O folosiţi p en tru satisfacerea egoism ului vostru, în in teB. O. R. — 7
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resul îm bogăţirii sau a cerinţelor sem enilor. L ibertatea trebuie folosită
în sporirea credinţei de a deveni m ai buni, îm plinitori ai poruncilor
lui Dum nezeu p en tru m ai m ultă rugăciune şi p en tru găsirea unor noi
căi de apropiere în tre creştini şi în tre Biserici în duhul adevărului şi
al iubirii. B iserica ne aşteaptă la pocăinţă, la ho tărâ re a de îndreptare.
M ântuitorul ne încurajează, spunându-ne că a venit să caute şi să
m ântuiască pe cel pierdut.
Iubiţii mei, am tră it în aceste zile ra ri m ulţum iri sufleteşti, dar am
tră it şi m om ente de responsabilitate faţă de ceea ce aşteaptă credin
cioşii de la m ine. Cu cât m i se acordă onoruri păm ânteşti, trecătoare,
chiar şi p rim irea de astăzi cu ceea ce s-a petrecut în cele două zile în
Oradea, cu atâ ta îm i dau seam a că m erit m ai puţin. Mă m ângâie totuşi
gândul că ele sunt acordate unui slujitor al Bisericii şi al M ântuitorului
nostru Iisus Hristos. Aşa le-am răspuns înalţilor d em nitari ai U niver
sităţii, S enatului U niversitar. V rednicia o aflu la clerul şi bunii cre
dincioşi de care m -am folosit cele şase decenii de slujire a Sfântului
A ltar ca diacon, preot şi arhiereu. D um neavoastră, credincioşii, ca şi
în trecu t înaintaşii dum neavoastră, sunteţi asem enea lui Sim on Cirineanul, care L-a aju ta t pe Iisus să-şi poarte crucea. Aşa vă văd şi vă
sim t de ani şi ani.
Ne bucură şi ne im presionează năvala la şcolile de învăţăm ânt teo
logic a tin ere tu lu i cu vocaţie p en tru preoţie şi p en tru îm brăţişarea
m isiunii caritative a Bisericii. P aralel şi îm preună cu aceştia desfă
şoară, cu binecuvântarea S fântului Sinod, diferite activităţi m isionare,
de asistenţă socială, în orfelinate, spitale şi în dom eniul scrisului, orga
nizaţiile de tin ere t ortodox din U niversităţi, însetaţi după învăţătura
Sfinţilor P ărinţi, după prezenţa şi cuvântul unor p ărin ţi îm bunătăţiţi
din m ănăstirile noastre. S unt începuturi de m are nădejde. Cu ei, cu
preoţii şi cu credincioşii noştri, aprindem candelă după candelă, aşezăm
tem elii de altare — ca şi cea de astăzi..
Vă sunt dator, iubiţilor credincioşi, de bucuria zilei de azi, de
posibilitatea de a vă adresa- aceste cuvinte. Vă sunt dator p en tru această
încurajare d ăru ită de credincioşii şi clerul orădean. în d rep t cuvânt de
p reţuire preoţim ii bihcrene, păstorită de P rea S finţitul Episcop Ioan
în tru păstra rea unităţii de credinţă. Nu pregetaţi în a fi vrednici p u rtă 
tori ai Crucii lui Iisus, care vă aşteaptă în chipurile copilaşilor din
şcoli, ale tineretului, în spitale, căm ine de bătrâni, penitenciare. O rto
doxia înseam nă d reapta credinţă, d reap ta închinare, cu Apostolii şi
Sfinţii P ărinţi, înseam nă cu ltu ră şi acea cultură m oştenită de la Bizanţ.
O rtodoxia înseam nă arta şi bucuria şi îm preunarea cerului cu păm ântul,
cum se poate vedea la Biserica S fânta Sofia din C onstantinopol.
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Ortodoxia însă a însem nat şi m ultă suferinţă în istorie. A însem nat
jertfă în lum ina Învierii lui Iisus Hristos. în aceasta să credem şi pe
aceasta să o m ărturisim şi astfel ne va fi m ai în d rep tă ţită existenţa
noastră şi m ai vie nădejdea ca Dum nezeu să ne aju te în credinţă şi
viaţă. Să-L rugăm să trim ită h aru l S ău în tru începutul şi term inarea
înălţării catedralei învierii Dom nului pe acest loc, sfinţit astăzi.
B inecuvântarea D om nului cu voi cu toţi ! ».
Cum era de aşteptat, efectul slujirii Sfintei L iturghii arhiereşti, al
cuvântărilor în rosturile vieţii spirituale şi m orale a credincioşilor, s-a
resim ţit şi s-a m anifestat puternic în conştiinţa şi com portarea m ulţi
mii prezente, acum m ai afectivă, încrezătoare şi recunoscătoare faţă de
P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist, petrecându-1 până la plecare.
M om ente ce nu se pot u ita uşor sau chiar deloc.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat u n in terv iu la T ele
viziune şi Radiodifuziune, punctând u rm ătoarele aspecte : m otivul şi
sem nificaţia vizitei pastorale, efectuată în Oradea şi în ţin u tu l B ihoru
lui ; acordarea titlu lu i academic de «Doctor Honoris Causa» de către
U niversitatea din O radea ; im portanţa m artirilo r B râncoveni şi a cano
nizării lor, legată de «Troiţa-M onum ent» şi bisericuţa de lem n din
curtea U niversităţii, închinate acestora ; pericolul sectar etc.
La sfârşitul agapei s-au exprim at cuvinte alese, de sim ţire, m u lţu 
m ire, pline de im presii şi im agini de neuitat, a tâ t de către Dom nul
R ector Teodor M aghiar, în calitate de gazdă, cât şi de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist.
La orele 19,00, P rea F ericirea Sa, ierarhii însoţitori şi oficialităţile
locale au purces la biserica «Albastră» din cartierul Vii-C.F.R. Aici,
m ulţim e m ultă de credincioşi l-au aşteptat şi l-au în tâm p in at cu m ultă
afecţiune şi cucernicie, cerându-i binecuvântare. Copiii, elem entul
specific al acestei vizite, prezenţi în nu m ăr m are, form au un coridor
viu cu lum ânări aprinse şi cu flori, iar alţii, grupaţi în tr-o form aţie
corală, în fru n te cu profesoara lor de m uzică, de la liceul din cartier,
nu încetau a cânta rugăciuni şi alte im nuri religioase. P rofund m işcat de
această m inunată înfăţişare, P rea F ericirea Sa le-a oferit copiilor ico
niţe, iar P rea S finţitul Episcop Ioan, C hiriarhul locului, cruciuliţe,
îm preună cu binecuvântarea lor. O scenă angelică, nem aiîntâlnită pe
parcursul vizitei.
în acest em oţionant cadru, Părintele Patriarh Teoctist şi-a făcut
in trarea în lăcaşul de cult, datat din 1938, m ăreţ prin proporţii şi arh i
tectură, pictat de renum itul pictor E. P rofeta şi dotat cu cele necesare,
în plus, ceea ce a constituit elem entul de surpriză şi de unicat, s-au
dezvelit tablourile votive proaspăt realizate, însoţite de urm ătorul te x t :
«Prea F ericitul P ărin te Teoctist, P atriarh u l României, «Doctor Honoris
Causa» al U niversităţii din Oradea. T itlul s-a conferit de către Dl. Prof.
Ing. Dr. Teodor M aghiar, rectorul U niversităţii orădene. C u acest fericit
prilej Prea Fericitul Părinte T eoctist a slu jit în biserica parohiei noastre,
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la Vecernia Dum inicii a V il-a după S fintele Paşti, 4 iunie 1995. Dum 
nezeu să binecuvânteze B iserica Ortodoxă şi neam ul rom ânesc».
In Evanghelia bisericii s-a înscris :
«Prilej de pilduitoare întâm pinare a credincioşilor cărora le îm păr
tăşim binecuvântare, pre ţu ire şi dragoste».
M om entul p rim irii s-a continuat afară, în faţa bisericii, pe podiu
m ul am enajat special, cu oficierea V ecerniei zilei, după care P rea Sfin
ţitul Episcop Ioan al Oradei s-a adresat m ulţim ii de credincioşi, n erăbdă
toare şi însetată de cuvânt, spunând :
«Vizita unui în alt Ie rarh num ai la centrele eparhiale socotim că ar
fi nedeplină. Ie rarh u l trebuie să cunoască situaţia, starea de spirit şi de
progres spiritual şi la parohii, p en tru că parohia este socotită nucleul
principal al Bisericii.
Acesta este rostul prezenţei P rea F ericitului P ă rin te P atriarh
Teoctist în această parohie, cu credincioşi deosebiţi, în această p arte a
m unicipiului, cu o populaţie deosebit de num eroasă şi în acelaşi tim p
foarte credincioasă.
De aceea, Vă rugăm , P rea F ericirea Voastră, să aduceţi un cuvânt
de m ângâiere credincioşilor din această parohie, nu înainte de a Vă
spune «Bine aţi venit în m ijlocul nostru».
L uând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist şi-a axat
gândurile, sim ţăm intele şi im presiile p en tru ceea ce a văzut la faţa
locului şi pe ceea ce este necesar Bisericii şi neam ului nostru rom ânesc
p en tru a răm âne ceea ce a fost şi ceea ce trebuie să facă în continuare.
«în a lt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Fraţi şi iubiţi credincioşi,
Trăiesc o m are bucurie văzând această biserică de c a rtier din oraşul
Oradea, având în faţă m ulţim ea de credincioşi, m ulţim ea de iubitori de
Kristos, fii ai Bisericii n oastre străm oşeşti, alătu ri de iera rh u l lor, P rea
S finţitul Episcop Ioan, preoţii parohiei acesteia şi o adevărată catedrală
atât de frum oasă, o pildă p en tru clerul şi credincioşii din P atriarh ia
Română. Sunt bucuros în prim ul rând că, îm preună cu în alt P rea
S finţitul A ntonie al A rdealului, sunt prezenţi P rea Sfinţiţii Episcopi,
fraţii noştri iubiţi ai Bisericii Rom ano-Catolice şi Bisericii Greco-Catolice.
Astăzi, nu întâm plător, în S fânta Evanghelie pe care am ascultat-o
în tim pul Sfintei Liturghii, M ântuitorul nostru Iisus H ristos se ruga
T atălui ceresc p en tru u n itatea apostolilor, ca ei să fie Una, precum Iisus
este una cu T atăl «P ărinte S finte păzeşte-i în num ele Tău» (Ioan 17,
11). Este m esajul dintotdeauna şi al Sfintei n oastre Biserici, este m e
sajul M ântuitorului n ostru Iisus Hristos, este cea m ai fierbinte ru g ă
ciune, cea m ai caldă şi cea m ai convingătoare de u n itate a apostolilor
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în lum e, rugându-se să fie păziţi, rugăndu-se să fie u n itate în tre ei,
aşa cum El era una cu T atăl şi Tatăl cu F iul şi cu D uhul Sfânt.
Tot astăzi, fraţi creştini, B iserica noastră, ca o în tru p are şi ca o p re
figurare a prezenţei D uhului S fânt în ea, cu apostolii Săi pe care i-a
bu cu rat încredinţându-i că răm âne cu ei până la sfârşitul veacurilor,
Biserica pom eneşte pe cei 318 p ărin ţi de la S fântul Sinod ecum enic de
la Niceea din anul 325. D ar acest S fânt Sinod am inteşte de perioada de
până la 312, de grea încercare, de persecuţii nem aipom enite pe păm ânt,
de suferinţele creştinilor din prim ele veacuri. P ână la Edictul din
M ilan, dat de S fântul îm p ăra t C onstantin cel Mare, creştinism ul a tre 
buit să în fru n te zeci de persecuţii rodind cu harul lui Dum nezeu sute
de m ii de m a rtiri din toate trep te le sociale.
Ne am inteşte apoi dum inica aceasta, cum am spus, despre tabloul
zugrăvit în frescă în bisericile m ănăstirilor noastre din Bucovina, unde
îi vedem pe Sfinţii îm p ăraţi C onstantin şi m aica sa Elena, în m ijlocul
celor 318 S finţi P ărin ţi la Sinodul cel dintâi ecum enic, când Biserica
era una în tot im periul rom an şi când s-a precizat dum nezeirea Dom 
nului nostru Iisus Hristos, deofiinţă cu Tatăl şi cu D uhul S fânt şi închi
n at în trei persoane s-a stabilit sărbătorirea Paştelui şi s-a organizat
Biserica potrivit provinciilor adm inistrative din im periul rom an.
Nu întâm plător, aşadar, S fânta Biserică aşază din când în când,
din loc în loc, în drum ul nostru către înviere şi către m ân tu ire sem ne
de orientare a vieţii liturgice, popasuri duhovniceşti, care sunt sărbăto
rile bisericeşti, p rileju ri de a ne aduna m ereu şi m ereu şi a m erge pe
calea arătată de M ântuitorul Iisus H ristos p en tru în făp tu ire a u nităţii
creştine.
Ia tă m esajul acesta îl auzim şi în aceste clipe. Din tim p în tim p, el
licăreşte în viaţa Bisericii noastre, ca şi acum la această «Lum ină lină»
a apusului de soare şi la biserica aceasta. Acum 1670 de ani, la cel
dintâi Sinod ecum enic din 325, B iserica de R ăsărit şi B iserica de Apus
erau una. D in tim p în tim p ne regăsim , tot în lum ina în v ăţătu rii M ân
tuitorului nostru Iisus H ristos la un itate şi to t cu m esajul sfânt p en tru
care M ântuitorul S-a rugat, cum scrie S fântul E vanghelist Ioan (Ioan 17,
1— 13). Este o adevărată m inune aceasta pen tru noi slujitorii Bisericii,
p en tru creştinătatea întreagă, în sensul că a venit tim pul ca noi să în ţe
legem acest m esaj, să înţelegem chem area M ântuitorului nostru Iisus
H ristos la unitate. S pre a înţelege, însă, trebuie să ne sm erim pe noi
înşine şi să redevenim ceea ce au fost aceşti 318 Sfinţi P ărin ţi la prim ul
Sinod ecum enic ca o înlocuire, ca o îm plinire a făgăduinţei M ântuito
rului Hristos, a lucrării D uhului S fânt în lum e. D uhul S fânt lucrează
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în Biserică, în Sfintele Sinoade ecum enice şi locale. S ărbătoarea Pogo
rârii S fântului D uh în D um inica viitoare, D um inica R usaliilor, ne aduce
această adeverire, că noi n u suntem singuri, că se îm plineşte cuvântul
M ântuitorului Hristos, rostit la în ălţare a Sa : «Iată Eu cu voi su n t în
toate zilele până la sfârşitul veacului» (Matei 28, 20).
în tre Biserica n oastră Ortodoxă şi Biserica R om ano-Catolică s-a
stabilit, din 1961, începerea dialogului teologic, ajungându-se apoi la
constatarea că în v ă ţă tu ra şi T radiţia din prim ul m ileniu creştin este de
valoare şi dătătoare de rod duhovnicesc în v iaţa celor două Biserici. Nu
ne m ai considerăm Biserici în d ep ă rtate una de alta sau chiar rivale.
A natem a de la 1054, dată contra Bisericii de R ăsărit de către Biserica
de Apus s-a spulberat, datorită a doi m ari corifei ai creştinităţii con
tem porane : P atriarh u l ecum enic A tenagoras şi papa Romei P aul
al Vl-lea.
De atunci noi treb u ia să intrăm pe un făgaş spre apropiere şi u n i
tate, în duhul rugăciunii lui Hristos, m ai plin de roade, aşa cum au
in trat îm preună cele două Biserici în acest sfânt lăcaş ; u n adevărat
şuvoi de ierarhi, preoţi şi credincioşi şi cei de la balcoane şi ne-am
întâlnit cu toţii şi ne-am ru g a t cu toţii în faţa lui Dum nezeu, ca să
îm plinim rugăciunea aceasta a M ântuitorului pe care a adresat-o astăzi,
plin de îngrijorare, către T atăl Său, p en tru u n itatea apostolilor «ca să
fie deplină bucuria Mea cu ei» (Ioan 17, 13). Noi, slujitorii Bisericilor
suntem urm aşii lor, principiu valabil p en tru creştinătatea răsăriteană şi
creştinătatea din apus. Dar Dum nezeu ne încearcă p en tru că suntem
vase de lut, pen tru că nu putem încă să facem voia M ântuitorului, să
îm plinim porunca Sa de unitate. încă ne atrag m ulte ispite şi se ivesc
m ulte greutăţi, fie de o parte, fie de alta. Dar depinde de noi, deoarece
ispitele şi g reutăţile nu sunt de ordin dogmatic. Iată că în acest spaţiu
atât de frum os, în faţa acestei biserici, cinstită acum după vrednicie,
spaţiu a tâ t de mic, d ar atâ t de larg ca însem nătate teologică, socială şi
filosofică creştină, noi ne-am regăsit aici ierarhii celor două Biserici
m ari din lum e. P utea-vom noi, oare, să ne biruim pe noi înşine, să ne
sm erim , să renunţăm la ceea ce este omenesc, să luăm Crucea şi să-L
urm ăm pe Dom nul ? P utea-vom noi să înscriem în inim i adevărul că
noi suntem datori n u num ai să nu-L uităm , ci să adeverim cuvântul
lui Iisus că noi suntem bucuria Lui deplină ?
Putem să îm plinim această voie a M ântuitorului Iisus Hristos din
rugăciunea Sa, unde citim : «P ărinte Sfinte, în tru num ele Tău păzeşte-i
pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una, aşa cum suntem Noi» (Ioan
17, 11), d ar şi prin rugăciunea noastră în duhul iubirii, al sincerităţii,
al recunoaşterii greşelilor, al lepădării de sine. Aşa vom depăşi ceea
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ce ne deosebeşte şi ne vom regăsi în ceea ce d in tru început am fost,
ca Biserica una, cea a celor trei sute optsprezece Sfinţi P ărin ţi de la
Sinodul de la Niceea şi până la cel de-al şaptelea Sinod ecum enic, a
sinoadelor locale de o p arte şi de alta.
Aflăm, aşadar, un izvor şi un fond extraordinar de bogat pe care
noi, Bisericile, încă nu le-am folosit până acum spre apropierea şi îm 
plinirea rugăciunii lui Iisus p en tru unitate. Să rugăm pe Dum nezeu şi
Maica Dom nului, în această zi sfântă, dintre înălţarea D om nului şi
P ogorârea D uhului S fânt, ca să ne dea şi nouă darul acesta de îm pli
nire a voii Lui şi dum neavoastră credincioşilor să ajungem o dată la
linişte şi pace, cu a tâ t m ai m ult cu cât aparţinem aceleiaşi Biserici
rom âneşti şi să ştim ai cui fii suntem ; că suntem fii ai Bisericii M ân
tuitorului nostru Iisus H ristos ; B iserica Lui, «pe care a întem eiat-o
cu scum p sângele Său» (Fapte 20, 28), cu jertfa Sa aici pe păm ânt şi
de aceea o num eşte «Biserica mea» în toate cuvântările Sale. N oţiunea
de Biserică n u poate fi folosită aşa cum n e-ar conveni nouă câteodată.
Ea este stâlpul şi tem elia adevărului, iar acest cuvânt se exprim ă prin
S fintele Sinoade locale şi generale, prin S fântul Sinod. Suntem o Bise
rică Ortodoxă autocefală, naţională. Biserica străm oşilor noştri, a atâtor
m artiri, îm preună cu cealaltă soră a noastră, Biserica Greco-Catolică,
cu care până la 1700 am fost una şi am d at jertfe îm preună, şi am dat
şi de atunci încoace jertfe îm preună, care nu vor fi zadarnice în viaţa
Bisericii noastre. Aceste jertfe ne vor aju ta să ne apropiem , ne vor
aju ta să vedem m ai bine lum ina lui Hristos, lum ina care lum inează
şi sufletul şi tru p u l şi cele m ai de jos ale păm ântului, adică iadul,
neînţelegerea, bezna păcatelor noastre. Num ai lum ina lui H ristos va
putea să ne lum ineze şi să ne cureţe cu desăvârşire.
Iubiţii m ei,
V izita de la Oradea, afirm în faţa dum neavoastră şi în faţa acestei
biserici îm podobită ca un Sion al D om nului nostru Iisus H ristos prin
hărnicia credincioşilor, p rin hărnicia preoţilor, prin je rtfa şi dăruirea
lor, reprezintă o îm p reju ra re fericită. Cum să nu m ă bucur ca părinte
şi frate al preoţilor şi al credincioşilor din P atriarh ia Rom ână de astfel
de vrednicii ? Cum aş p u tea ca acest chivot al sufletelor n oastre să nu
fie dat pildă tu tu ro r bisericilor din P atriarh ia R om ână, de felul cum
se poate împodobi Biserica M ântuitorului Iisus Hristos ? Im aginea Bise
ricii celei veşnice, im aginea Bisericii celor care au trec u t în îm părăţia
lui Dum nezeu, care sunt înscrise în cartea vieţii, a sfinţilor şi a sfinţilor
îngeri, Biserica este im aginea a to t ce avem noi m ai frum os pe păm ânt
ca locaş al lui Dum nezeu. P utem afirm a pe drept cuvânt îm preună cu
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S fântul C lem ent A lexandrinul că : «Biserica de pe păm ânt este chip
al Bisericii cereşti» (Strom ata a IV, 66, 1). Ea este m esajul de pace,
de frăţietate, de în ălţare a sufletului la înălţim ea în v ăţătu rii M ântui
torului nostru Iisus Hristos. G rija p en tru Biserică ne arată grija noastră
pen tru suflet, căci alătu ri de B iserica aceasta a tâ t de frum oasă şi îm 
preună eu ea, noi avem biserica sufletului nostru, chivotul nostru cel
de taină, pe care treb u ie să-l păstrăm tot atâ t de cu rat ca această
biserică. Trebuie să fie o desăvârşită corelare în tre grija de biserică,
lăcaşul lui Dum nezeu văzut pe păm ânt, şi cea a sufletelor noastre din
lăcaşul sufletelor. Şi în rân d u l acestor griji stă dragostea şi credinţa
p entru biserică, criteriul nostru p en tru vestirea cuvântului lui D um 
nezeu. Sfinţii P ărin ţi din tim pul lor şi până în zilele noastre au s ta 
tornicit că adevărul Bisericii, adevărul Sfintei Evanghelii se tălm ăceşte
şi se face viu în viaţa credincioşilor p rin grija şi îndatorirea Sfintelor
Sinoade locale. Bisericile O rtodoxe au fiecare S fântul şi îndreptătorul
lor Sinod. Şi noi avem S fântul şi îndreptătorul nostru Sinod rom ân.
Toate problem ele de credinţă, toate problem ele de reglem entare a vieţii
noastre canonice, dogm atice şi organizatorice se orânduiesc de S fântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Nu orice fel de grupare religioasă poate avea au to ritatea şi com
petenţa de a tălm ăci voia lui D um nezeu, de a tălm ăci apoi S fânta
Scriptură, ci num ai cei aleşi şi călăuziţi de S fântul Duh, care îm preună
şi de o fiinţă cu T atăl şi cu F iul ne lum inează spre o viaţă curată, ca
să păstrăm n ea lte rată unitatea de credinţă în viaţa noastră. N u orice
grupare deci, care s-ar denum i chiar şi creştină, nu orice sectă, n u orice
curent de gândire şi cuvânt religios venit din altă parte, fie de la Apus,
fie de la R ăsărit, ori de unde ar veni, poate să aibă această încredinţare
a M ântuitorului Iisus Hristos, poate să predice adevărul dum nezeiesc
tălm ăcit num ai de Biserică, num ai de preoţia întem eiată de El pe
păm ânt.
Ceata preoţească şi cea arhierească sunt în slujba adevărului dum 
nezeiesc, sunt chim valele D uhului Sfânt. Iar S fântul Sinod al Bisericii
autocefale, naţionale, al fiecărei Biserici, este organul, glasul p rin care
se pronunţă Biserica, p rin care se proclam ă adevărul de credinţă şi
care ne arată calea pe care treb u ie să o urm eze fiecare creştin. Suntem
îngrijoraţi îm preună, Bisericile care ne aflăm aici, suntem îngrijoraţi
de agresiunea sectelor care p ătru n d acum atât de am eninţător în ţara
noastră şi în B iserica noastră.
S unt im presionat de prezenţa credincioşilor. Folosesc acest prilej
ca să fac apel la părinţi, la tineri m ai ales, la şcolari, de a învăţa, de
a cunoaşte credinţa ortodoxă, credinţa creştină, S fânta Evanghelie, de
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a p ăstra rânduielile noastre bisericeşti, rânduielile şi datinile noastre
străm oşeşti, de a face ca falşii evanghelişti care vin să-i atragă pe
credincioşi, să nu poată avea succes în tr-o fam ilie în care este Dom n şi
S tăpân M ântuitorul no stru Iisus H ristos ; să n u aibă succes în tr-o
şcoală în care se predă religia, în care este icoana sau Crucea M ântui
torului Hristos. Toate să se petreacă sub sem nul credinţei şi sub sem nul
au tenticităţii noastre de credinţă. A ltfel este zadarnică to ată predicarea
noastră, toată în v ăţătu ra noastră, toate lucrările pe care le facem la
biserică, dacă noi preoţii şi episcopii nu suntem la înălţim ea acestei
chem ări a zilelor noastre p e n tru p ăstra rea unităţii de credinţă. Este
sensul şi chem area S fintei E vanghelii din ziua de astăzi, pe care S fântul
Apostol Ioan, cel atâ t de iu b it de D om nul a scris-o atâ t de frum os în
rugăciunea M ântuitorului către T atăl S ău ceresc, p en tru u n itatea uce
nicilor şi p en tru apărarea lor, p en tru a-i încuraja, p en tru a le dărui
şi lor slava Sa. El se proslăveşte prin noi, slujitorii Bisericii, dar şi
prin credincioşi. Num ele Său este arm ă îm potriva diavolilor, îm potriva
urii, îm potriva duşm ăniei, îm potriva neînţelegerilor, p e n tru că num ele
lui Iisus H ristos face să rodească în suflete pacea, iertarea, bunătatea.
Suntem , iubiţi credincioşi, aşa cum ne ştie istoria universală, un
popor creştin d in n aşterea sa. Noi nu avem o dată de încreştinare.
Toate popoarele Europei şi celelalte din R ăsărit au, în istoria lor, un
an în care s-au încreştinat, botezul naţiunii. Rom ânii n u au nici o dată,
pentru că ei s-au născut creştini, ei s-au form at cu această credinţă
6fântă pe care o avem noi astăzi. Cei ce m erg în p ărţile Dobrogei şi
în părţile Moldovei şi în p ărţile T ransilvaniei, văd m ărtu rii vrednice
de toată autenticitatea că noi am av u t Biserică, şi că avem o m oştenire
patristică de m are valoare universală.
S untem fiii şi urm aşii u nor p ărin ţi sufleteşti cu care s-a m ân d rit
Roma şi Europa, ca Sf. Ioan C asian şi Dionisie cel S m erit. Istoria Bise
ricii noastre a în reg istra t sinoade locale încă de pe tim pul lui Mihai
Viteazul, Vasile Lupu etc. La p rim ul Sinod ecum enic, pom enit în calen
darul nostru astăzi, învăţaţii istorici ai vrem ii arată că a participat şi
un episcop scit din părţile noastre, care deşi atunci pe aceste locuri era
stăpânirea goţilor, el, acest episcop, reprezenta B iserica străm oşilor noş
tri. Este încă o dovadă de vechim ea noastră, de existenţa episcopilor
strărom âni, în Dobrogea, la Tomis, la C allatis şi în toate oraşele Do
brogei din secolul III, secolul IV şi urm ătoarele.
Suntem aşadar un popor paşnic, blând şi credincios, ospitalier.
Nim eni n u poate să-şi întem eieze afirm aţii tendenţioase în legătură cu
tratam en tu l rom ânilor faţă de celelalte naţionalităţi conlocuitoare, faţă
de celelalte credinţe, îndeosebi cu vecinii noştri de la Apus, din Ungaria.
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La începutul încreştinării lor au îm brăţişat Ortodoxia, dar istoria le-a
schim bat credinţa.
C reştinism ul a adus roade în Europa. Când am vizitat toam na tre 
cută pe rom ânii din U ngaria, am vizitat şi Budapesta. In întâlnirile cu
au torităţile cele m ai înalte de stat am aflat cu m ultă bucurie ideea
de colaborare, de înţelegere reciprocă, ideea de o im perioasă cerinţă
de a ne cunoaşte m ai bine, de a şti adevărul că atunci când clopotele
diferitelor biserici sună, toţi creştinii se gândesc la D um nezeu, la rugă
ciune, nu se gândesc la alte lucruri trecătoare. A tunci când ei văd b ise
ricile diferitelor credinţe înălţându-se în aceeaşi com ună, încearcă sen
tim entul de bucurie, p en tru că de la fiecare biserică treb u ie să radieze
m esajul păcii, frăţietăţii, înţelegerii şi al apropierii creştine. A rân d u it
Dum nezeu să fim vecini, le spuneam acolo. Dacă această rânduială este
de la Dum nezeu, nu o putem schim ba. Nici o forţă de pe păm ânt, oricât
de puternică ar fi ea, nu poate schim ba rânduiala făcută de Dum nezeu.
Au m ărtu risit acest adevăr cei 45 de ani de com unism în ţară şi cei
peste 70 de ani de stalinism în Rusia. Credinţa a răm as aşa cum răm âne
cărbunele în spuza lui.
La noi m ai ales, la rom âni, aşa după cum ştiţi, toate bisericile şi-au
avut activităţile lor. Şi noi, reprezentanţii Bisericilor, am colaborat
rodnic în anii aceia, deşi constrânşi, îngrădiţi de legile a tâ t de aspre
şi m ilitante de desfiinţare a crezului creştin. Noi am adus îm preună
laudă lui Dum nezeu. O localitate în care se înalţă m ai m ulte tu rle
către cer ale d iferitelor biserici este sem n că acolo sunt rugăciuni ce
se înalţă în d iferite limbi, după diferite rânduieli proprii, dar care totuşi
se înalţă către D um nezeu şi D um nezeu este D um nezeul lum inii, D um 
nezeul nostru, D um nezeul cel bun, îndelung ră b d ăto r şi iubitor de oa
meni. Ne trebuie aşadar o voinţă a noastră, o renaştere a noastră, ca
să refacem aceste legături cu dragoste, cu iubirea n oastră şi creştinească
şi omenească, p en tru ca îm preună să putem îm plini m esajul de astăzi
din S fânta Evanghelie de la Ioan, de u nitate a Apostolilor, de u nitate
şi apropiere a Bisericilor. Este un drum greu, nu uşor, nu lipsit de
necazuri, n u lipsit de obstacole, este un drum greu.
S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române apreciază că se im pune
a depune eforturi să ne renaştem în duh şi adevăr, să ne reînnoim
d inăuntrul nostru, să dăm valoare fam iliei creştine, să dăm valoare
credinţei n oastre pe care am m oştenit-o din b ătrâ n i de la străm oşi, să
dăm valoare vocaţiei noastre de creştini şi de rom âni buni, iubitori şi
ospitalieri, să dăm valoare vocaţiei tineretului, să dăm valoare hărniciei
acestui tin ere t pen tru a învăţa carte, pentru a-şi însuşi lum ina ştiinţei,
pentru a nu răm âne in urm ă faţă de transform ările din viaţa om enirii.
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Să sprijinim tin ere tu l la învăţătură, chiar din anii de la grădiniţă. Dacă
ne va ajuta Dum nezeu, gândim că ar fi bine chiar de acolo să-i învăţăm
credinţa în Dum nezeu.
Un prunc crescut în frică de Dum nezeu, crescut în respect faţă
de aproapele, crescut în respect faţă de adevăr, care trebuie să fie
num ai unul, nu m ai m ulte adevăruri, m ai ales în dom eniul credinţei.
U n astfel de prunc, un astfel de tâ n ă r este podoaba Bisericii, a ţării,
a societăţii.
Şi noi credincioşii şi noi preoţii, avem o m are răspundere cu toţii,
ai tu tu ro r Bisericilor, ca noi să exprim ăm adevărul, identitatea fiecărei
Biserici. De unde avem izvorul fiecare Biserică, pe ce ne întem eiem
s tru ctu ra noastră canonică, dogm atică. Pe ce ne întem eiem rolul şi slu
jirea noastră, ca să putem apoi, pe acest tem ei, să găsim căile de colabo
rare, de a da valoare sfintei evanghelii şi poruncilor M ântuitorului
nostru Iisus Hristos.
R epet, fam ilia să aibă o trăinicie, să aibă o sănătate m orală deo
sebită. T ineretul trebuie, de asem enea, să aibă o sănătate şi u n dor de
m uncă, de dragoste de m uncă, de orice fel de m uncă, căci m unca îl
cinsteşte, îl înnobilează pe om. Şi de aceea cuvântul Bisericii, de p re
ţuire şi de dragoste, îl reînnoiesc, şi-l îndrept cu acest prilej către
tineretul ţării noastre.
Vă văd şi aici şi v-am văzut şi în aula T eatrului de s tat şi la slujba
de astăzi, că p retutindeni unde m ă duc m ajoritatea credincioşilor sunt
tineri. Trebuie să dăm atenţie m ultă tineretului. P ărin ţii să-şi apropie
tineretul, să-i înţeleagă părinteşte, să-i îndrum e. Luaţi am inte, iubiţi
p ărinţi şi fraţi, m am e şi surori, la creşterea şi păzirea m orală a sufletu
lui tineretului care poate să cadă în diferite capcane fă ră p uterea de
a se redresa.
Biserica Ortodoxă R om ână, îm preună cu celelalte Biserici a adresat
un apel stăru ito r p en tru statu ra m orală a tineretului nostru, a societăţii
şi a fam iliei ; p en tru a nu vedea norm alul în anorm al, a nu vedea
lum ină acolo unde este întuneric. U nde este cuvântul lui D um nezeu,
al sfintei Evanghelii şi al în v ăţătu rii Bisericii, acolo este num ai lum ină
şi trebuie ca lum ina să lum ineze în întuneric necontenit. B iserica se
zbate şi dum neavoastră, părinţii şi m am ele, trebuie îm preună să sp ri
jiniţi ca tin ere tu l să fie în afară de orice pericol. Legea firii a sădit-o
Dum nezeu şi în om şi în natură. Şi om ul este hărăzit a fi coroana
întregii creaturi, este h ărăzit a îm plini o m isiune sfântă pe păm ânt,
aşa cum l-a creat Dum nezeu, aşa cum l-au născut părinţii lui. Nu
poate să aibă un alt curs şi o altă viaţă, o altă educaţie, decât aceea
pe care neam ul nostru rom ânesc a avut-o de aproape două m ii de ani
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asupra valorilor eterne ale neam ului nostru, a ceea ce este anorm al
şi ceea ce este norm al. Suferim m u lt p en tru această optică, având să
desfigureze chipul om ului şi să-l abată de la vocaţia şi chem area sa.
C elălalt păcat greu, pe care trebuie să-l com batem este acela al p ier
derilor de fii, al abandonării copiilor, al acestei sălbăticii care a devenit
frecvent în Europa, şi la noi din nenorocire. A bandonarea copiilor şi
lipsa de iubire şi grijă faţă de ei este m are păcat în faţa lui Dum nezeu.
Iată ce fă p tu ri îngereşti am văzut în seara aceasta la slujbă. Am auzit
cântarea elevelor, a şcolarilor. Ce m inune dum nezeiască este săvârşită
de fam ilia creştină !
A cesta este u n păcat, ca şi celălalt, îm potriva D uhului Sfânt, cum
îl num eşte Biserica. D ar B iserica n u condam nă aceste persoane, n u le
m arginalizează, n u le judecă cu asprim e, p en tru că B iserica urm ează
cuvântul M ântuitorului, care spune : «N-am venit să chem pe cei drepţi,
ci pe cei păcătoşi la pocăinţă» (Matei IX, 13). Cei păcătoşi sunt în g rija
Bisericii. U n m are predicator a început predica zilei despre sfinţii
păcătoşi, spre nedum erirea credincioşilor. Ce va vrea predicatorul să
spună p rin acestea ? gândesc ascultătorii. Un adevăr şi o re alita te foarte
frumoasă, d ar necunoscute de lum ea din afară, că B iserica îşi are văz
duhul ei şi are tainele ei de judecată, m etodele ei de îndreptare, de
a-i atrage la pocăinţă pe toţi. Asem enea tâlharului de pe cruce, care
într-o secundă s-a m ântuit, când a zis cu credinţă către Iisus : «Pomeneşte-m ă, Doamne, când vei veni în îm părăţia Ta ! ». In aceeaşi clipă
Iisus i-a ră spuns : «Astăzi vei fi cu M ine în rai» (Luca X X III 42, 43).
Lucrul acesta ne arată iubirea păcătoşilor şi bun ăta te a lui Hristos. Aşa
îl slăvim şi noi în slujbă : «Că bun şi iubitor de oam eni şi îndelung
ră bdător eşti». Cum am p utea atunci să urâm pe păcătoşi, să-i înde
părtăm de Biserică, să-i pedepsim ? Sau să le punem de la început
eticheta de oam eni condam naţi. N u-i condam năm , iubiţi credincioşi, pe
ei, ci condam năm păcatul şi ră u l care este p ricinuitor al m ultor rele
şi îi duce în ră tă cire şi pe cei drepţi. Exem plele din viaţa sfinţilor sunt
a tâ t de num eroase asupra acelor păcătoşi care s-au pocăit şi au devenit
apoi sfinţi.
Ş tiu că sunteţi frăm ân taţi de aceste decăderi m orale şi că depuneţi
eforturi p en tru m ai bine, p en tru dem nitatea fam iliei şi creşterea şi
form area m orală a tineretului. în inim a fiecărui credincios sălăşluieşte
năzuinţa de în ălţare duhovnicească, de iubire faţă de sem eni, faţă de
Sfânta Biserică şi îm părtăşiţi durerea şi p en tru cei ce cad de la credinţa
dreaptă şi sunt victim e ale păcatelor. S unt zbucium e sufleteşti şi
acestea, iubiţi fraţi şi surori. Ele nu trebuie num ai să vă îngrijoreze,
c.i trebuie să vă trezească atenţia şi să vă în tărească voinţa spre a
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abandona ceea ce este rău, spre a lua calea Bisericii, calea binelui, calea
iubirii. T rebuie să ne privim cu m ai m ultă dragoste unii pe alţii.
în străin area din societatea noastră şi în general din lum e datorită
secularizării are u rm ări necruţătoare. îi face pe oam eni m ai egoişti,
nepăsători faţă de suferinţele şi durerile celorlalţi. B locurile oraşelor
i-a adunat pe oam eni p e n tru existenţă, dar i-a înstrăinat. Ei n u se m ai
cunosc, vecinii n u se m ai salută în tre ei. Se întâlnesc pe strad ă ca nişte
străini. Cea m ai grea şi cea m ai de nesuportat stare este aceea a în 
străinării omului de om, p en tru că înstrăinarea om ului de om înseam nă
înstrăinarea om ului şi de Dum nezeu. Fiecare om poartă chipul lui
Dum nezeu. Când privim în faţă o persoană, chiar necunoscută, ne uităm
la chipul lui Dum nezeu din ea şi când suntem în legătură cu Biserica,
ceva tainic ne îndeam nă să ne apropiem de orice sem en ivit în cale.
D ar când nu suntem în legătură cu B iserica îl privim cu răceală, îl
dispreţuim chiar şi ajungem pradă egoism ului, păcatul cel m ai greu
şi, din nefericire, cel m ai des întâlnit.
Noi trebuie să revenim la b u n ăta te a şi starea m orală a părinţilor
şi bunicilor noştri. în vrem ea copilăriei m ele, de m ult trecută, m ergând
pe uliţele satului şi văzând pe cineva la poartă, treceam oare fă ră să-l
salut şi fără să zic : «sărut m âna naşule» sau «sărut m âna bunicule» ?
Era în v ăţătu ra şi cuvântul sfânt al profesorului de la şcoală, al p ărin 
ţilor noştri. E ra rodul predicii şi pilda preotului de la biserică. Aceste
bunuri sufleteşti treb u ie să le redobândim prin predarea Religiei la
şcoală şi prin au to ritatea fam iliei. Ele dau valoare om ului, dau valoare
societăţii um ane şi cu ele, în tre altele, in trăm în Europa. Europenii
care vin şi văd m ulţim ea credincioşilor la biserici, văd m ulţim ea de
credincioşi la S fânta L iturghie ca astăzi, în aer liber, pe locul viitoarei
catedrale episcopale, fă ră sem ne, chiar jen a n t câteodată, d ar cu răbdare
ei ascultă L iturghia S fântului Ioan G ură de A ur. A ceastă evlavie rom â
nească constituie o pildă n u num ai p en tru europeni, ci şi p e n tru toţi
cei ce au ochi de văzut. Noi înşine apreciem m ult bun ăta te a credin
cioşilor, setea tin ere tu lu i nostru p en tru cunoaşterea valorilor credinţei,
luând iniţiative de m are valoare m isionară. Cele peste 30 de licee sem inariale teologice, 14 F acultăţi de teologie dau prilej m iilor de tineri
să răspundă chem ării lui Hristos. Şi celelalte Biserici creştine din ţară,
au şi ele asem enea şcoli.
Fraţi şi iubiţi ascultători,
P o rt cu m ine im aginea credincioşilor orădeni, cea a preoţilor, a
noilor biserici şi m ănăstiri, a m ăicuţelor şi a călugărilor. R estaurarea
m onahism ului în această parte de ţară, înseam nă u n m are pas în afir
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m area Sfintei Ortodoxii. A ceastă credinţă, această evlavie a tu tu ro r şi
m ai cu seam ă a elevilor şi tin ere tu lu i de acum şi din zilele trecute la
bisericile şi m ănăstirile pe unde ne-am închinat s-a în tip ă rit adânc în
sufletul m eu.
Dum neavoastră toţi, ierarhii, preoţii, credincioşi şi credincioase ai
Bisericii noastre «sunteţi în tru Dom nul, pecetea apostoliei mele» (I Cor.
9, 2), îndrăznind a invoca cu această îm prejurare, cuvintele S fântului
Apostol Pavel. Dum nezeu să ne învrednicească să răspundem acestui
cuvânt, ca îm preună, p rin vrednicia fiecăruia dintre noi să fim pecetea
apostoliei Bisericii şi neam ului rom ânesc, Am in !».
Cum era de aşteptat, reacţia după o astfel de cuvântare, însufleţitoare, cu reliefarea problem elor arzătoare ale vieţii şi lucrării Bisericii
de azi, s-a m anifestat im ediat. Mai întâi, din parte a preoţilor rom anocatolici şi greco-catolici, prezenţi la această vizită, p rin cuvântul rostit
de P rea S finţitul Vasile Hosu, episcop greco-catolic, care a spus :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea S fin ţite Părinte M itropolit al Ardealului,
Iubiţi fraţi în Domnid,
Mă ierta ţi că vin în faţa D um neavoastră după acest val de înţelep
ciune creştinească, de care este a tâ t de însetată lum ea de astăzi. în ţe 
lepciunea aceasta a fost acum ulată pe parcursul a m ultor ani, în care
s-a adunat şi m ultă experienţă. C onstatăm a tâ ta îndem ânare în vorbire,
a tâta claritate ce se desprinde de pe buzele p a tria rh u lu i nostru.
Vin cu acest prilej deosebit ca să-i m ulţum esc în p rim ul râ n d pentru
că ne-a cinstit oraşul, atâ t în num ele diocezei noastre, greco-catolice
cât şi a diocezei rom ano-catolice, reprezentată aici de P rea Sfinţitul
Iosif Tem pfli, care m -a ru g a t să vorbesc şi în num ele lui.
Vă m ulţum esc, P rea F ericite P ărinte, că ne-aţi deschis o cale nouă.
Noi ne-am în tâln it în tr-o ocazie, îndată după R evoluţie, şi atunci aţi
strecurat u n cuvânt de încurajare. N-am să uit niciodată când m i-aţi
spus : «Mi-a plăcut cum aţi vorbit, părinte».
A u trecu t anii, şi nu puţini, de atunci. D ar eu din acel m om ent
am răm as credincios h otărârii de a face ca această în cu ra jare să ro 
dească. Cu toate că nu e o roadă com pletă, dar n u m ă las şi stărui
m ereu, p en tru că a fost p re a în cu rajato r ce m i-aţi spus atunci.
Acest cuvânt, în această îm p reju rare este de gravă tensiune şi vă
sunt recunoscător, după cum sunt recunoscător şi în a lt P rea S finţitului
P ărinte M itropolit A ntonie al A rdealului, care, dacă îşi aduce am inte,
la Salzburg, în A ustria, la un Sim pozion ecum enic, a spus (aţi lăsat
o vorbă) : «Ce bine ar fi dacă noi am respecta u n m oratoriu, ca nici
voi greco-catolicii, nici noi ortodocşii să nu ne m ai jignim , să n u scriem
articole jignitoare în reviste, să n u ne dăm în judecată, să n u ne bârfim
unii pe alţii, ba dim potrivă, să "încercăm un an, doi sau câţi vor trebui,
poate chiar cinci». Aşa m i-aţi spus atunci.
Ei, iată că aceşti ani au trecut, d ar aici la O radea experienţa m ea
a dovedit că în tr-a d ev âr se poate reuşi. Adică în locul trium falism ului
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acestuia al greco-catolicilor, care ieşind, aşa cum ştim , din catacom be,
nu făceam decât să ne etalăm m eritele noastre, pe tristeţea Sfintei
Fecioare Maria, care a în v ăţat m odestia pe cei din jur, p en tru că acum a
vin cu ceea ce am văzut în faţa noastră şi încă venim şi constatăm că
trebuie să lăsăm aceste strigăte, aceste am eninţări şi în locul lor să
întindem , să desfacem braţele în com uniune cu Dum nezeu şi să ne
însuşim acea m etodă pe care au folosit-o în tim puri grele, de restrişte,
înaintaşii noştri, care ştiau să se descopere unii pe alţii. F iind vlădici
de la Cluj, de la Oradea, se întâlneau, se îm brăţişau, îşi povesteau
bucuriile şi necazurile şi astfel poporul profita, şcolile de asemenea,
atât la Blaj, la Arad, la Beiuş şi la Oradea erau în bune rap o rtu ri. Şi
această reînviere a poporului a făcut ca noi să facem un salt m are în
civilizaţie, care acum, foarte curios, lipseşte.
Noi suntem săraci în tr-o ţară aşa de bogată, cu atâtea resurse,
suntem bârfiţi în tot felul, că suntem leneşi etc. trăim aceste m om ente
grele. In acelaşi tim p, vedem alte ţări, care nu au a tâ ta belşug, dar
trăiesc m ai bine.
De aceea, Vă sunt recunoscător P rea F ericite P ărinte, că aţi venit
în m ijlocul nostru să verificaţi experienţa noastră de la Oradea. Eu,
cu fratele Ioan, încercăm să ne descoperim , e adevărat şi lipsurile,
p en tru că nu se poate, nu-i uşor să m ergi pe un drum plin de bulgări
şi denivelat, d ar înaintăm totuşi şi căutăm să ne întâlnim în pace şi
bună înţelegere, în nădejdea că va veni şi ziua aceea în care aşa cum
ne îm brăţişăm şi căutăm sinceritatea acestei îm brăţişări, ca cei care ne
văd să nu se înşele în noi, acum când în tr-a d ev ăr putem să ne apropiem .
Noi, greco-catolicii, avem acum bucuria că acea lu p tă pe care am
dus-o în aceşti ani după R evoluţie, când era am eninţată catedrala să
fie spartă, adică să fie ferestrele sparte, să fie uşile sparte, am izbutit
de aici, din O radea să o facem să fie paşnică, să procedăm cu bun ăta te
din partea poporului nostru, care este bun, dar trebuie trezit la această
bunătate.
Şi această predică, cum a fost ea lungă, a p u tu t lăm uri că în tr-a d e
v ăr asta lipseşte poporului, om enia care a m u rit în anii de ateism să
fie reînnoită, să fie din nou pusă pe prim plan. Să zică întotdeauna
părintele care m oare : «Dragul m eu să fii un om de omenie». Eu acum a
voi încheia, p en tru că în tr-a d ev ăr sunt foarte em oţionat şi n u pot să
spun ceea ce aş dori, dar a spus destul P rea F ericitul P ărin te P atriarh.
Voi încheia cu o inspiraţie ce m i-a venit astăzi în biserică, atunci
când dădeam prim a îm părtăşanie copiilor din acest cartier. în ain te de
a încheia slujba, am zis : «Iubiţi credincioşi, haideţi să zicem o ru g ă
ciune sfântă, ca bunul Dum nezeu să ajute pe fraţii noştri ortodocşi,
care astăzi îşi pun tem elia la o biserică nouă, să şi-o poată vedea zidită
aşa cum noi o vedem pe a noastră, din m ila Fecioarei Maria».
Cu acestea închei şi Vă prom it că m ă voi strădui, îm preună cu
fratele Iosif, care este de aceeaşi părere, să facem to tu l p en tru ca să
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putem recolta tot m ai m u lt din aceste sem inţe îm prăştiate prin parohiile
noastre, cu răbdare, cu dragoste, cu bunătate.
Aşa să ne aju te Dum nezeu !».
La rân d u l său, P. C. P r. G heorghe Nemeş, parohul bisericii vizi
tate, în aceeaşi atm osferă praznicala. adresează P ărin telu i P atriarh
Teoctist, prinosul său şi al enoriaşilor de m ulţum ire şi vie recunoştinţă
pentru frum useţea, m ăreţia şi im portanţa istorică ce s-au im prim at
acestei vizite pastorale la parohie.
A m ulţum it, de asem enea, celorlalţi invitaţi p en tru participare şi
m ai ales, p en tru înţelegerea, în curajarea şi contribuţia m aterială efectivă
din parte a oficialităţilor locale la realizarea în înfăţişarea în care se
prezintă lăcaşul de cult şi anexele lui. A dresarea cuvintelor de m ul
ţum ire şi recunoştinţă au fost însoţite de oferirea de icoane şi flori.
M ulţim ea de credincioşi n u s-a lăsat nici ea m ai prejos, trăin d
intens to ate m om entele petrecute. L -au condus pe P rea F ericitul
P ărinte P a tria rh Teoctist spre m aşină, m ai m u lt lu at pe sus. N-am
văzut până atunci o scenă de felul acesta. R ealm ente era răstignit de
m ulţim e, care n u înceta a-1 ovaţiona, a-i săru ta insignele, m âinile şi
hainele, cu dorinţa de a fi binecuvântaţi de P rea F ericirea Sa.
De la biserica din cartierul Vii-C.F.R., s-a vizitat noua catedrală
greco-catolică, iar după aceea s-a în d rep ta t către reşedinţa episcopală.
L uni, 5 iunie 1995. Ziua întoarcerii acasă.
în cursul dim ineţii, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a
prim it în audienţă, la reşedinţa episcopală a O radiei m ai m ulţi solici
tanţi (clerici şi m ireni), cu d iferite problem e, în tre care cea m ai im 
portantă a fost cea acordată P. C. P r. C âm peanu A lexandru, de la
biserica «Sf. Treime» din R egensburg. P rea Cucernicia Sa l-a inform at
pe P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist asupra situaţiei com unităţi
lor ortodoxe din diaspora europeană şi îndeosebi a celor din Germ ania.
La solicitare, i s-a aprobat calendarul ortodox rom ân din ţa ră p en tru
parohia respectivă.
De asem enea, P rea F ericirea Sa a însem nat în condica de au r a
Episcopiei Oradiei, cu prilejul vizitei pastorale efectuate în perioada
1—5 iunie 1995 :
«Binecuvântate şi rodnice în duhovnicie zile am petrecut în
Eparhia Oradiei, păstorită cu înţelepciune de Prea S fin ţitu l Episcop
Ioan. M ulţim ea preoţilor, m onahilor şi credincioşilor care ne-au
întâm pinat la sfintele m ănăstiri şi parohii, ca şi la bisericile noi,
ne-au u m p lu t inim a de bucurie. Prezenţa în a lt Prea Sfin ţiţilo r şi
Prea Sfin ţiţilo r Ierarhi din Transilvania a încoronat vizita noastră
pastorală şi frăţească. în sala T eatrului naţional, la U niversitate
şi pe tot traseul am vă zu t şi am sim ţit duhul românesc şi opti
m ism ul fiilor acestui colţ de ţară, exprim at de intelectuali la nivel
universitar, de scriitori şi poeţi, artişti şi reprezentanţi ai forurilor
de stat locale, prezenţi şi la D umnezeiasca Liturghie săvârşită pe
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locul unde se va înălţa viitoarea Catedrală Episcopală cu hram ul
S fin te i în v ie r i; toţi exprim ând în vorbe şi cugete ca şi noi
bucuria şi încrederea în m ai bine. M -am hrănit sufleteşte de
această revărsare de har, îm părtăşită nouă de aceşti m inunaţi fii
ai B ihorului.
Le răm ân tu tu ro r dator cu dragostea, preţuirea şi rugăciunea
m ea sm erită, îm brăţişându-l frăţeşte pe Arhipăstorul Eparhiei
Oradea, Prea S fin ţitu l frate şi părinte dr. Ioan».
La aeroport, P rea F ericirea Sa a fost însoţit de P rea S finţitul
Episcop Ioan al Oradiei, consilieri, protopopi şi clerici orădeni şi de
oficialităţi locale, profesori şi studenţi.
La întoarcerea în B ucureşti, au ven it în întâm pinare PP.SS.
Episcopi Teofan S inaitul şi V incenţiu P loieşteanul, Vicari P atriarh ali,
P. S. Episcop Teodosie Snagoveanul, Vicar al A rhiepiscopiei B ucu
reştilor, P. C. Pr. C onstantin P ârvu, Vicar adm inistrativ, P. C. P r. Con
silier M ihail T iţa şi alţii.
La reşedinţa patriarhală, P rea F ericirea Sa a îm p ărtăşit PP.SS.
Episcopi şi PP.CC. P reoţi Consilieri, im presii din tim pul vizitei
pastorale efectuată la Episcopia O radiei şi în ţin u tu l B ihorului, în tre
1— 5 iunie 1995.
G L A SU L P RESEI LOCALE
DESPRE V IZ IT A P A S T O R A L A A P R E A FERICITU LU I P Ă R IN T E
P A T R IA R H TEO C TIST ÎN E P A R H IA O RAD IEI
P rin îndoitul său caracter (şi) obiectiv, pastoral şi cultural, vizita
Prea Fericitxdui Părinte Patriarh T eoctist în E parhia O radiei (1— 5
iunie 1995) a fost vestită şi cunoscută atât pe plan bisericesc-eparhial,
cât şi pe plan cultural local — interesată şi prezentă în vrem ea p re
gătirii şi a desfăşurării acestei vizite, fiind şi presa bisericească şi cea
locală, din care redăm câteva exem plificări :
încă din ziua sosirii (1 iunie 1995), săptăm ânalul local «Vestul
românesc» (nr. 6), an u n ţa pe prim a pagină, prin pana Dom nului Va
leriu Chişiu, m em bru al A dunării N aţionale B isericeşti, «Vizita P a
triarh u lu i României în Bihor». în acest editorial, însoţit de chipul P rea
Fericirii Sale, se precizează :
«în perioada 1—4 iunie a. c., P rea F ericitul P ărin te Teoctist, P a
triarh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne va face o vizită oficială în O radea
şi în judeţul Bihor.
Cu această ocazie, D om nul profesor universitar dr. ing. Teodor
M aghiar, rector, va înm âna P atriarh u lu i României, în altu l titlu de
«Doctor Honoris Causa» al U niversităţii din Oradea. La cerem onie vor
participa Î.P.S. dr. A ntonie Plăm ădeală, M itropolitul A rdealului,
Î.P.S. A rhiepiscop B artolom eu A nania al Vadului, Feleacului şi C lujului,
P. S. Episcop A ndrei de A lba Iulia, P. S. Episcop Tim otei al A radului,
P. S. Episcop Ioan Selejan al Covasnei şi H arghitei, P. S. J u stin ia n
B. O. R. — 8
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Chira, Episcop al M aram ureşului şi S ătm arului şi P. S. dr. Ioan M ihălţan,
Episcop al Oradiei.
La Oradea, în ziua de dum inică 4 iunie 1995, orele 10, P rea F eri
citul P ărin te Teoctist, P atriarh u l României, va oficia S fânta L iturghie
la locul unde se va construi noua C atedrală.
In cadrul program ului se va vizita Biserica Vii-C.F.R. (aici în m o
m entul de faţă se pictează p ortretul P atriarh u lu i Teoctist de pictorul
D. P rofeta din Bucureşti), M ănăstirea «Sfintei Cruci» de călugăriţe din
Oradea şi m ănăstirea de călugări în construcţie de la S tâna din Vale.
M enţionăm că P rea F ericitul P ărin te Teoctist, este al cincilea P atriarh
al României, după dr. M iron C ristea (1868—1939), Nicodim M unteanu
(1864— 1948), J u stin ia n M arina (1901— 1977) şi dr. Iu stin Moisescu
(1910— 1986).
Prea Fericitul Părinte T eoctist a fost in stalat la B ucureşti, ca
P atriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne la data de 9 noiem brie 1986.
O m enţiune specială. P rea F ericitul P ărin te Teoctist a fost Locţiitor
de Episcop al Oradiei, în perioada 12 decem brie 1969 — 10 ianuarie 1971,
când era Episcop al A radului.
Bine aţi venit P rea F ericite P ărin te Teoctist, P atriarh u l Bisericii
Ortodoxe Române, pe m eleagurile străm oşeşti ale Bihorului».
Despre desfăşurarea vizitei, consemnează şi cotidianul independent
«Crişana» din 2 iunie 1995, sub titlu l «P atriarhul R om âniei în Bihor».
De asemenea, pe prim a pagină şi în prim plan cu o scenă din tim pul
vizitei, arătând că :
«Sosit aseară la Oradea, în tâistă tăto ru l Bisericii O rtodoxe Române,
Prea Fericitul Părinte Teoctist, P atriarh u l României, va participa astăzi
la lucrările Sesiunii anuale de com unicări ştiinţifice a U niversităţii
orădene, cadru în care rectorul acesteia, dom nul prof. univ. dr. ing.
Teodor M aghiar, îi va acorda titlu l de «Doctor Honoris Causa». Prea
Fericirea Sa va oficia după-am iază sfinţirea m onum entului închinat
Sfinţilor B râncoveni, am plasat în incinta U niversităţii, sfinţi care sunt
şi hram ul bisericuţei de lem n aflată aici.
D upă ce va fi prezent la lucrările Sinodului M itropolitan, P a
triarh u l R om âniei va lua parte la slujba de vecernie (ora 18,30) la
M ănăstirea «Sfintei Cruci» din Oradea, unde va fi sfinţit clopotul pentru
noua biserică aflată în construcţie.
Sâm bătă, vizita pastorală va include S taţiunea S tâna de Vale şi
M ănăstirea ce se înalţă aici. Pe traseu, P rea F ericirea S a se va opri
la Beiuş.
Dum inică, în P iaţa Independenţei din Oradea, pe locul în care se
va înălţa C atedrala Episcopală, în tâistă tăto ru l Bisericii O rtodoxe
Române va oficia S fânta Liturghie iar după-am iază (ora 18,30) va lua
parte la slujba de la «Biserica A lbastră», cu hram ul «Sf. Nicolae»,
din C artierul Vii-C.F.R.
Prea Fericitul Părinte T eoctist va fi însoţit în această vizită pasto
rală de I.P.S. Sa A ntonie P lăm ădeală, M itropolitul A rdealului, Crişanei
şi M aram ureşului, I.P.S. Sa B artolom eu Anania, A rhiepiscop al C luju
lui, V adului şi Feleacului, P.S. Sa A ndrei, Episcop de A lba Iulia, P.S
Sa Ioan Selejan, Episcop al Covasnei şi H arghitei, P.S. Sa Ju stin ia n
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C hira, Episcop al M aram ureşului şi S ătm arului, P.S. Sa Ioan M ihălţan,
Episcopul Oradiei».
A lăturat acestei com unicări, în tr-o casetă editorială, cu titlu l «Universitaria», se m ai face precizarea :
«C onfirm ându-şi tot m ai m ult poziţia de vârf pe care o ocupă în
învăţăm ântul universitar rom ânesc, U niversitatea din O radea îşi desfă
şoară între 2—4 iunie 1995 sesiunea anuală de cercetări ştiinţifice, cu o
largă participare naţională şi internaţională.
A stăzi, la T eatrul de S ta t din Oradea are loc deschiderea festivă a
m anifestărilor, începând cu ora 10,00. La 11,30 va începe cerem onia de
decernare a titlu lu i de «Doctor Honoris Causa», P. F. Teoctist, P atriarh u l
României. Cerem onia va fi u rm ată de un program de cântece patriotice
şi religioase susţinut de corul studenţilor teologi şi apoi de sfinţirea
M onum entului «Brâncovenii» din C am pusul universitar. De la orele 16
se vor derula lucrările pe secţiuni ale sesiunii anuale de com unicări
ştiinţifice».
în acelaşi cotidian (din 2 iunie 1995), Pr. Prof. G heorghe Liţiu, în
editorialul său «Cu em oţia revederii» însem na u rm ătoarele cuvinte de
suflet : «Ziua de 1 iunie a acestui an a fost aşteptată de clerul şi cre
dincioşii Bisericii noastre bihorene cu m ultă bucurie. A fost ziua în
care, pe lângă praznicul în ălţării D om nului şi pom enirea S fântului Iustin
M artirul vom prim i aleasa vizită a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist.
N u este p rim a vizită a P rea F ericirii Sale la Oradea. Mai m ult,
putem spune că, venind la Oradea, P rea Fericirea Sa vine «întru ale
sale», căci, un tim p, ca episcop al A radului, a p u rtat grijă şi de eparhia
O radiei aflată în redisvacanţă.
Avem convingerea că şi această vizită a P rea F ericirii Sale va
constitui un im bold p en tru dinam izarea şi afirm area Bisericii bihorene,
care pune acum tem elia m ult doritei C atedrale episcopale.
Mă num ăr p rin tre cei care au avut privilegiul de a-1 cunoaşte pe
P rea Fericirea Sa din anii tinereţii şi de a-i urm ări ascensiunea bene
fică, p en tru Biserică, «din v u ltu r în vultur» — cum se
spune.
Cu em oţia revederii în suflet,
rugăm pe B unul D um nezeu să-i
dăruiască încă m ulţi ani de slujire în fru n te a Bisericii noastre.
în tru m ulţi şi fericiţi ani, P rea F ericite P atriarh Teoctist !»
Tot în acest n um ăr (din 2 iunie 1995), la rubrica «Invitaţie de
suflet», «Vatra R om ânească roagă m em brii şi sim patizanţii ei să p arti
cipe la m anifestările religioase din
Oradea şi judeţul B ihor cu ocazia
prezenţei în m ijlocul credincioşilor
rom âni a P rea F ericitului P ărin te
Teoctist, P atriarh u l Bisericii Ortodoxe Române» (p. 2).
De asem enea se făcea cunoscut că : «La librăria «Mihai Eminescu»
a fost organizată o expoziţie — v itrină, cuprinzând cărţi şi docum ente
legate de viaţa şi activitatea P rea F ericitului P ărin te Teoctist, P atriarh u l
B isericii Ortodoxe Române.
E xponatele aparţin d-lui V aleriu Chişiu».
în num ărul urm ător al cotidianului «Crişana» (3 iunie 1995), în
editorialul in titu lat «Acelaşi clopot ne adună», încadrat de im agini foto
cu P rea Fericirea Sa din tim pul vizitei, se precizează : «Vineri, 2 iu
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nie 1995, M eridianul C redinţei şi M eridianul S piritualităţii rom âneşti
au trec u t în fră ţite p rin Oradea. Parcă niciodată oraşul nu şi-a
dem onstrat vocaţia europeană şi dim ensiunea rom ânească precum în
această zi, în care U niversitatea orădeană şi-a dat m ăsura valorii sale
adevărate.
Evenim entele fericite au fost prilejuite de deschiderea festivă, la
T eatrul de Stat, a Sesiunii anuale de com unicări ştiinţifice, ediţia a V-a,
patronată de U niversitatea orădeană şi de acordarea diplomei de
«Doctor Honoris Causa» a U niversităţii orădene Prea F ericitului Părinte
Teoctist, P atriarh u l României. A fost o m anifestare dom inată de două
personalităţi : de P rea F ericitul Teoctist, părintele spiritual şi de cre
dinţă al României, cel care a sfinţit cu sufletul său curat, cu puterea
credinţei şi cu lacrim ile sale aceste fericite în tâlniri, şi cea a Dom nului
Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor M aghiar, R ectorul U niversităţii orădene,
cel care cu m ultă m uncă, cu dragoste, credinţă şi sacrificii a re u şit să
ridice U niversitatea orădeană la rangul european de astăzi...
S esiunea a fost legată fe ricit de cerem onia acordării titlu lu i de
«Doctor Honoris Causa» Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist, care,
relevând u n itatea d in tre credinţă şi cultură, d in tre B iserică şi U niversi
tate, a spus : «Acelaşi clopot ne adu nă la rugăciune şi ne vesteşte m esa
ju l de dragoste al M ântuitorului Iisus Hristos. Cu aceste m esaje vrem
să păşim cu m ultă încredere în viitorul nostru» (p. 1).
Din fotoreportajul de la această em oţionantă festivitate, înserat
la p. 8 din acelaşi cotidian «Crişana» (3 iunie 1995), desprindem urm ă
toarea re la tare : «M om entul culm inant al fe stivităţii l-a constituit cere
m onia acordării diplom ei de «Doctor Honoris Causa» P rea F ericitului
Teoctist». In Prolog, rectorul U niversităţii a p rezentat h otărârea B iroului
S enatului de acordare a acestui titlu. P ărintele prof. dr. D um itru A brudan, decanul F acultăţii de Teologie, a rostit u n v ib ran t «Laudatio», în
care a înfăţişat biografia de credinţă a în tâistă tăto ru lu i Bisericii O rto
doxe Române, îm plinirile duhovniceşti şi adm inistrative de care a fost
vrednic în tr-o viaţă de om.
în locul expozeului «Biserică şi cultură», pregătit p en tru acest
m om ent, sub im pulsul puternicelor trăiri em oţionale, Prea Fericitul
Teoctist». în Prolog, rectorul U niversităţi a p rezentat h otărârea B iroului
urm aş şi continuator al iluştrilor înaintaşi aflaţi p rin vrem uri, n u o
dată de restrişte, în fru n te a Bisericii Neam ului.
în sem n de preţuire, P rea F ericitul a oferit U niversităţii orădene
ediţia jubiliară a Bibliei lui Şerban C antacuzino (1688, re tip ă rită în
1988), icoana B râncovenilor şi un set de cărţi religioase, iar dom nului
Teodor M aghiar, cea m ai în altă distincţie a Bisericii Ortodoxe Rom âne
— Crucea P atriarhală. Totodată, P rea F ericitul a înm ânat părintelui
decan D um itru A brudan, p en tru F acultatea de Teologie, icoana S fin
ţilor Trei Ierarhi, p atronii teologiei ortodoxe, şi un set de cărţi.
Cerem onia a fost m arcată şi de m esajul UNOLD adus de dom nul
senator C onstantin Bebe Ivanovici, care a înm ânat P rea F ericitului şi
rectorului U niversităţii diplom a şi m edalia aniversară a Revoluţiei
rom âne.
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Corul studenţilor teologi orădeni a punctat m om entele esenţiale ale
m anifestărilor cu «Im nul p atriarhal» şi «Gaudeam us», încununând cere
m onia cu un program de cântece patriotice şi religioase».
în cotidianul m unicipal şi ju deţean «Bihorul», din 10 iunie 1995,
Domnii V aleriu Chişiu şi F lorian C roitoru, la finele reportajului lor
«Vizita P rea F ericitului P a tria rh Teoctist la Oradea şi în judeţul Bihor»
(de asem enea însoţit cu im agini foto din tim pul vizitei), conchide cu
convingerea că P rea F ericirea Sa «a plecat la B ucureşti, ducând cu
dânsul puternice im presii de pe m eleagurile străm oşeşti ale B ihorului
lui M enum orut şi m inunaţii lor credincioşi» (p. 3).
Iar în «Telegraful Român» (nr. 25— 28/1995), citim : «Vizita P rea
F ericitului P ărin te P atriarh la Oradea» s-a încheiat la 5 iunie 1995,
când pe calea aerului P rea F ericirea Sa s-a întors la B ucureşti, lăsând
in urm ă bucurie şi fericire în sufletele credincioşilor, care vor p ăstra
peste ani am intirea în ţeleptelor povăţuiri şi a dragostei cu care i-a
înconjurat.
Folosul duhovnicesc re zu ltat dintr-o asem enea vizită va răsplăti
eforturile şi osteneala P rea Fericirii Sale ajuns la b inecuvântata vârstă
de 80 de ani.
Dum nezeu să-i hrărăzească în continuare, ani buni de slujire a
Bisericii şi a patriei».
La finele acestei vizite pastorale efectuate în Episcopia Oradea,
potrivit uzanţei protocolare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
şi-a exprim at încă o dată profundul sentim ent de sensibilitate spirituală
şi culturală, tră it cu acest prilej, prin urm ătoarele telgram e de m u lţu 
m ire şi recunoştinţă :
Nr. 163/1996
«PREA SFINŢIEI SALE
PREA SFINŢITULUI DR. IO A N M IH ĂLŢA N
EPISCOPUL ORADIEI

PRE A SF IN Ţ IA V O A S T R Ă ,
Prin rândurile ce urm ează încerc să Vă m ulţum esc şi pe
această cale pentru toată grija şi osteneala ce le-aţi depus, pentru
m inunata prim ire şi înfăptuirea program ului întocm it.
în to rs la reşedinţă, gândul cuprinde fulgerător locuri şi oa
meni, S fin te lăcaşuri şi slujitorii lor harnici de la m ănăstiri şi
biserici, dar m ai ales chipurile credincioşilor cu straiele lor tra
diţionale de sărbătoare sau de m uncă zilnică întâm pinăndu-ne cu
evlavie şi bucurie. In cele patru zile de slujire şi de întâlniri la
atâtea şi neaşteptate nivele, de la U niversitate, catedrale şi până
la proaspetele începuturi de construcţii monahale sau cancelarii
preoţeşti, am privit, am ascultat, am admirat, am învăţat şi am
luat curaj şi dragoste de la toţi, de la prunci şi tineri până la slu
jitorii catedrelor universitare şi dregătorii de răspundere ai oraşu
lui Oradea şi judeţului Bihor — toţi pe măsura rostului fiecăruia
în parte, şi-au adus aportul lor atât de valoros la buna reuşită a
m om entelor, dăruite Bisericii şi credincioşilor ei.
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B unul D um nezeu să le răsplătească tuturor, iar Prea Sfinţiei
Voastre să Vă hărăzească m u lte asem enea bucurii duhovniceşti. în
aceste sim ţăm inte, cu dragoste frăţească Vă îm brăţişez pe Prea
S fiin ţia Voastră, precum şi pe toţi distinşii sfetnici, profesori şi
colaboratori.
Voi fi bucuros dacă V eţi aprecia pe unii dintre colaboratori,
cărora să le acordăm Crucea Patriarhală.
Mr. 164/1095

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROM ÂNE

«M AG N IFIC EN ŢA V O A S T R Ă , DOM NULE RECTO R
A L U N IV E R S IT Ă Ţ II D IN ORAD EA,
DOM NULE PROFESOR TEODOR M A G H IA R ,
S T IM A Ţ I M E M B R I A I SE N A TU LU I U N IV E R SIT A R ,
Preţuind m u lt gestul D umneavoastră de a-m i acorda titlu l de
«Doctor Honoris Causa», cu dragoste deosebită Vă m ulţum esc din
inim ă. Ca slujitor al C uvântului lui D um nezeu şi al Bisericii, în 
tem eiată pe păm ântul nostru strămoşesc de către Sfâ n tu l A postol
A ndrei, desprind din acest unic sem n al U niversităţii Orădene o
m ărturie de deschidere sinceră şi ataşam ent faţă de valorile sfinte,
sădite şi răspândite în sufletele credincioşilor de-a lungul secole
lor şi in prezent — de către întreg cinul preoţesc. Gândul că fac
parte din rândul slujitorilor sfintelor noastre altare străbune, iar
acum m i-aţi deschis porţile unuia dintre cele m ai tinere *Alma
Matern din ţară, spre a intra în ceata D um neavoastră, consacrată
slujirii ştiinţei şi culturii, această părtăşie spirituală pe care aţi
realizat-o, în vrem ea când societatea noastră românească are mare
trebuinţă de Lum ina lui Hristos, acest fa p t îm i revarsă în suflet
mângâiere şi nădejdea în îndatoririle pe care le avem îm preună în
slujirea fiilor neam ului şi ţării noastre. Acesta este ţelul suprem
şi al Bisericii şi al Şcolii de pe toate treptele de învăţăm ânt. Din
această nouă calitate a noastră — de Doctor Honoris Causa —
adresez un cuvânt părintesc studenţim ii universitare de a-şi îm po
dobi continuu personalitatea şi cu acele comori nem uritoare ale
credinţei în D um nezeu cu care strălucesc în cer şi pe păm ânt
Sfin ţii Brâncoveni, ocrotitorii bisericii U niversităţii.
M ărturisindu-vă cu dragoste aceste gânduri, răm ân al D um 
neavoastră,

Dr. H. C. T E O C T I S T
PATRIARHUL ROM ÂNIEI»
R ep o rtaj re a liz a t de Pr. ALEXANDRU-ARM AND M UNTEANU
In sp ec to r G en e ra l B isericesc

VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST,
FACUTA BISERICII ORTODOXE SÂRBE
15—20 iunie 1995
R elaţiile rom âno-sârbe sunt foarte vechi, ele începând odată cu
stabilirea sârbilor în P eninsula Balcanică în secolul al VH-lea, unde
au găsit o populaţie daco-rom ană. D upă încheierea perioadei de form are
a poporului rom ân, relaţiile rom âno-sârbe s-au intensificat, m ai ales
în faţa pericolului invaziei otom ane, cele două popoare având scopuri
com une în apărarea păm ântului lor şi a credinţei ortodoxe comune.
Secolele XIV—XVI au p ăstra t şi consolidat relaţiile prieteneşti dintre
cele două popoare vecine şi ortodoxe, stabilindu-se rudenii şi căsătorii
în tre m em brii fam iliilor dom nitoare ale despoţilor, ţarilor, cnejilor şi
cnezinelor de origine sârbă şi dom nitorii, voievozii şi dom niţele din
Ţara Românească şi Moldova, ţări care au ju cat un rol politic deosebit
în sud-estul european în apărarea ortodoxiei faţă de otom ani.
R elaţiile religioase în tre rom âni şi sârbi au fost de asem enea de
m are intensitate, m anifestate reciproc prin zidiri de biserici şi m ănăstiri,
prin tip ăritu ri bisericeşti, prin sprijin îm potriva acţiunilor de catolici
zare a ţin u tu rilo r ortodoxe transilvane, prin oameni de cultură şi că
lugări sârbi, veniţi la noi, prin danii ale ierarhilor şi voievozilor rom âni
faţă de m ănăstirile sârbeşti. S unt cunoscute relaţiile canonice ale Bise
ricii Ortodoxe Rom âne din T ransilvania cu M itropolia Ortodoxă din
C arloviţ, ca şi a Bisericii Ortodoxe Rom âne din Bucovina, în vrem ea
presiunilor habsburgice uniate.
Epopeea rezistenţei celor două popoare îm potriva pericolului oto
man, p en tru apărarea credinţei şi a obiceiurilor şi tradiţiilor ortodoxe
se încheie cu războiul rom âno-ruso-turc, când prin pacea de la Berlin,
1— 13 iulie 1878, R om ânia şi Serbia au fost recunoscute ca state inde
pendente.
Aceleaşi bune relaţii au continuat şi după d estrăm area im periului
habsburgic şi după 1918, anul refacerii unităţii statale a celor două
popoare, S erbia devenind R epublică Federativă, prin alipirea Croaţiei,
Sloveniei, B osniei-H erţegovina şi M acedoniei, iar Rom ânia, stat n a
ţional prin unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu tru p u l ţării
mam ă, la 1 decem brie 1918.
Organizarea P atriarh ie i Sârbe (1920) şi a P atriarhiei Rom âne (1925)
au m arcat noi etape în dezvoltarea relaţiilor d intre popoarele rom ân şi
sârb, dintre Biserica Ortodoxă R om ână şi Biserica O rtodoxă Sârbă.
După cel de al doilea război m ondial, a tâ t Biserica Ortodoxă S ârbă
precum şi B iserica Ortodoxă Rom ână au avut de su ferit din partea
regim ului ateist in sta u ra t în am ândouă ţările. Totuşi, dem ne de re 
m arcat în continuarea re laţiilor dintre cele două Biserici, au fost vizi
tele reciproce dintre întâistătătorii acestora, stim ulate de un revirim ent
pe plan general al relaţiilor dintre Bisericile O rtodoxe S urori, în care
un rol determ inant l-a ju ca t B iserica O rtodoxă Rusă, care încerca să
deţină locul prim ordial pe plan politic bisericesc, în prom ovarea re la
ţiilor interortodoxe.
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în acest context, după o în treru p ere de peste un deceniu a re la
ţiilor d in tre B iserica Ortodoxă R om ână şi B iserica Ortodoxă Sârbă, din
cauza schim bării vederilor politicii de stat şi a relaţiilor dintre Serbia
şi România, are loc u n prilej fe ricit al reluării re laţiilor bisericeşti în
1956, constând în scurta vizită pe care P atriarh u l V ichentie al Serbiei
o face la B ucureşti în luna octom brie, întorcându-se de la Moscova.
P rim it cu atenţie deosebită de P atriarh u l Ju stin ia n M arina, conducă
torul sp iritual al Bisericii Ortodoxe Române, care, cu acest prilej, i-a
prezentat realităţile şi m odul de organizare a Bisericii O rtodoxe Române,
P atriarh u l V ichentie al Serbiei, în câ n ta t şi plăcut im presionat de cele
ce-a văzut în R om ânia în tim pul scurtei sale vizite, i-a adresat P a tri
arhului Ju stin ia n invitaţia de a vizita Biserica Ortodoxă Sârbă. în tre
2—12 iunie 1957 — a avut loc această vizită, — P atriarh u l Justinian
fiind însoţit de Î.P.S. M itropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei,
Î.P.S. M itropolit F irm ilian al Olteniei, Î.P.S. M itropolit Vasile al B ana
tului, P. S. Episcop Teofil al R om anului, P. S. Episcop Teoctist Botoşăneanul, Episcop Vicar P atriarh al, P. C. Pr. Prof. Ioan Coman, rectorul
In stitu tu lu i Teologic din B ucureşti, P. C. P reot Vicar T raian Belaşcu,
Vicar al A rhiepiscopiei S ibiului şi P. C. P reot Traian Ghica, Consilier
Vicar la P atriarh ia Română.
în 1962, octom brie-noiem brie, P atriarh u l G herm an al Serbiei vizi
tează P atriarh ia Română, iar în 1981, 1— 7 octom brie, P atriarh u l Iustin
Moisescu, însoţit de Î.P.S. M itropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei,
Î.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului, P. S. Episcop E pifanie Tom itanul,
Episcop Vicar al D unării de Jos şi P. C. Arhid. Ion B ănăţeanu, secre
tarul C abinetului P atriarh al fac o vizită oficială P atriarh ie i Sârbe, ca
oaspeţi ai P atriarh u lu i Gherm an, continuând astfel relaţiile tradiţionale
dintre Biserici.
D upă 1990 R epublica F ederativă Socialistă Jugoslavia, stat m u lti
naţional este am eninţat de dezm em brare, ca urm are a dispariţiei în te
m eietorului ei şi a schim bărilor politice. în anul 1991 începe procesul
de dezm em brare din care rezultă actuala Republică F ederală Jugoslavia,
form ată din R epublica S erbia şi Republica M untenegru, pe teritoriul
cărora se lim itează în prezent activitatea Bisericii Ortodoxe Române.
Războiul fratricid izbucnit în Croaţia, Bosnia-H erţegovina pe fundal
politic-religios a afectat profund desfăşurarea norm ală a vieţii re li
gioase în Biserica O rtodoxă Sârbă, tinzând să devină un focar de război,
care să am eninţe ţările balcanice.
S anctitatea Sa P atriarh u l Pavle, întronizat la 2 noiem brie 1990,
îngrijorat de conflictul din Bosnia şi H erţegovina şi de criza creată în
fosta Jugoslavie a apelat la Bisericile Ortodoxe Surori p en tru sprijin
m oral, în vederea creării unei atm osfere care să determ ine încetarea
conflagraţiei fratricide din acea zonă.
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a folosit fiecare prilej de a in te r
veni şi adresa apel p en tru a sprijini dorinţa exprim ată de Sanctitatea
sa Pavle. Astfel, la 15 aprilie 1993 a adresat u n apel P reşedintelui
României şi P reşedintelui D obriţa Coşici al Jugoslaviei p en tru încetarea
vărsărilor de sânge, a conflictului am eninţător din Balcani şi pentru
instaurarea păcii şi a bunei înţelegeri.
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îm preună cu S anctitatea Sa P atriarh u l Ecum enic B artolom eu I al
C onstantinopolului, aflat în vizită la P atriarh ia Rom ână (18 august 1993),
P rea F ericitul P atriarh Teoctist a lansat A pelul p en tru pace în Bosnia
şi Herţegovina.
De asemenea, P rea F ericitul P atriarh Teoctist şi G raţia Sa
Dr. George Leonard Carey, A rhiepiscop de C anterbury şi P rim a t al
Angliei, aflat în vizită în R om ânia la 10 septem brie 1993, au lansat
u n apel com un re ferito r la reconciliere în Bosnia şi H erţegovina.
Folosind p rileju l în tâln irii la B ucureşti cu P atriarh u l P artenios III,
P apă şi P atriarh al A lexandriei şi al întregii Africi şi cu P atriarh u l
S henouda, Papă şi P a tria rh al Bisericii Ortodoxe Copte, la 18 septem 
brie 1994, P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a lansat un nou apel pentru
pace, dragoste şi bună înţelegere în tre toţi oamenii, în contextul con
flictului fratricid din B osnia-H erţegovina şi din alte părţi ale lum ii.
In această situaţie a tâ t la centrul P atriarh al din B ucureşti, cât şi
la centrul P atriarh al din Belgrad, s-a născut dorinţa ca cei doi întâis tătăto ri de Biserici să se poată întâlni, discuta şi consulta p en tru a
găsi o ieşire din această criză care a cuprins Biserica Ortodoxă Sârbă,
dar şi celelalte Biserici Ortodoxe Surori. Deşi de am bele p ărţi au
p ornit scrisori cu invitaţie oficială p en tru întâlnirea dorită, P rea F eri
citul P atriarh Teoctist a acceptat totuşi invitaţia transm isă de Sancti
tatea Sa P atriarh u l Pavle în scrisoarea nr. 854 din 8 m ai 1995, socotind
că este m ai de folos ca în tâln irea celor doi în tâistă tăto ri de Biserici să
aibă loc la Belgrad. Ca urm are, cu scrisoarea nr. 3927 din
26 m ai 1995, P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a în ştiin ţat pe S anctitatea
Sa P avle că acceptă cu plăcere invitaţia pen tru perioada 5—20 iunie,
fiind însoţit de Î.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului, P. C. P reot Con
s tan tin P ârvu, Vicar A dm inistrativ P atriarh al şi P. C. P reot Moise Ianeş,
Vicar A dm inistrativ de la Vârşet.
Joi, 15 iunie 1995, la orele 15, după ce P rea F ericitul P atriarh
Teoctist îşi pleacă genunchii la racla cu m oaştele S fântului D im itrie cel
Nou de la C atedrala P atriarhală, se îndreaptă către aeroport, fiind în 
soţit de m em brii delegaţiei Bisericii Ortodoxe R om âne şi de P. S.
Episcop Epifanie al Buzăului, P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi C ălă
raşilor, P. S. Episcop C alinic al Argeşului, P. S. Episcop Teofan S inaitul,
Vicar P atriarhal, P. S. Episcop V incenţiu P loieşteanul, V icar P atriarhal,
consilieri şi inspectori de la A dm inistraţia P atriarh ală şi A rhiepiscopia
B ucureştilor. A jungând la aeroportul internaţional Otopeni, su n t în 
tâm pinaţi la salonul oficial de că tre Am basadorul R epublicii Serbia la
B ucureşti, de Dl. Prof. Gheorghe V lăduţescu, S ecretarul de S ta t pentru
Culte, de Dom nul V ictor Opaschi, Consilier prezidenţial şi de alte p er
soane din învăţăm ântul teologic u niversitar şi sem inarial de la B ucureşti.
La orele 16, avionul decolează cu destinaţia Tim işoara, urm ând ca
după o escală la Tim işoara să se continuie zborul la Belgrad.
La orele 18, aeronava rom ânească aterizează pe aeroportul din Bel
grad. P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi m em brii delegaţiei
Bisericii O rtodoxe Rom âne sunt întâm pinaţi şi salutaţi călduros de către
S anctitatea Sa Pavle, P atriarh u l Bisericii Ortodoxe S ârbe, însoţit de
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P. S. Episcop Vasile de Sirm ium , P. S. Episcop Hrisostom de B anat,
m em brii ai S fântului Sinod, P. S. Episcop Irineu de Backa, P. C. A rhid.
M omir Lecic şi alte persoane din protocolul P atriarh ie i Sârbe. Cei doi
întâistătători de Biserici se îm brăţişează frăţeşte, au loc prezentările de
rigoare d intre ierarhii sârbi şi rom âni, după care suita este condusă la
salonul oficial. în târz ie rea cu care s-a sosit la B elgrad nu perm ite decât
o scurtă şedere la salonul oficial, după care întâistătătorii celor două
Biserici O rtodoxe şi însoţitorii părăsesc aeroportul, coloana de m aşini
îndreptându-se către B elgrad unde, în catedrala Sf. A lexandru Nevsky
este organizată prim irea şi întâm pinarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române.
Soarele care m erge către asfinţit, îm bracă holdele şi câm pul din
ju ru l B elgradului în tr-o lum ină aurie, prevestind o vrem e frum oasă.
Pe m ăsură ce înaintăm , din depărtare încep a se zări siluetele coşurilor
şi tu rn u rilo r de fabrici, blocuri noi, înalte, construcţii tipice în toate
oraşele m ari ale Europei şi încetul cu încetul, coloana de m aşini intră
pe străzile B elgradului îndreptându-se către catedrala Sf. A lexandru
Nevsky. Pe parcurs atenţia ne este atrasă de ţin u ta dem nă a trecăto
rilor şi de respectul cu care m ulţi salută convoiul m aşinilor.
A propiindu-ne, auzim sunetul prelung al clopotelor vestind sosirea
celor doi P atriarh i şi a ierarhilor însoţitori. în faţa cateralei Sf. A le
xandru Nevsky se afla popor m ult, preoţi, călugări, studenţi teologi şi
elevi sem inarişti, al căror glas, intonând im nul patria rh al se îngem ă
nează cu dangătul clopotelor. Cei doi p atriarhi, urm aţi de delegaţia Bise
ricii O rtodoxe R om âne şi de ierarhii sârbi, cu greu pot pătrunde prin
m ulţim ea care aştepta să vadă pe P atriarh u l R om âniei şi să prim ească
binecuvântările celor doi în tâistătăto ri de Biserici Ortodoxe Surori.
De pe trep tele înalte ale catedralei, P rea F ericitul P ărin te P atriarh
Teoctist, întorcându-se către credincioşi le îm părtăşeşte prim a bine
cuvântare, în tim p ce din m ulţim e se desprind aplauze şi glasuri de
bucurie, desluşindu-se în tre ele şi cuvinte de bun ven it rostite în
lim ba rom ână.
La in trarea în catedrală P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist
a fost înveşm ântat în m antie patriarhală, în tim p ce corul cânta im nul
patriarhal. M ăreaţa catedrală Sf. A lexandru Nevsky, scăldată în lum ina
candelabrelor, devenise neîncăpătoare, încât în ain tare a către SfântuJ
A ltar era asigurată cu greutate de către cordoanele de preoţi. D upă ce
cei doi P atriarh i s-au închinat în S fântul A ltar şi au săru ta t icoana
învierii de pe iconostas, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a fost
condus în stran a arhierească, având de-a dreapta pe S anctitatea Sa,
P atriarh u l Pavle, în stânga pe Î.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului,
iar în ju r pe ceilalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.
S-a săvârşit slujba Doxologiei la care s-au pom enit num ele celor
doi în tâistătăto ri de Biserici, în fră ţite de veacuri în aceeaşi credinţă
ortodoxă, după care S anctitatea Sa P avle a rostit urm ătorul cuvânt de
întâm pinare :

ÎN A L T

PRE A FERICITE P Ă R IN T E P A T R IA R H TEO C TIST,
PREA SF IN Ţ IŢ I, PREA S F IN Ţ IŢ I F R A Ţ I ÎN T R U H RISTO S,
IU B IT CLER Ş I POPOR,

«M ulţum im lui D um nezeu că îm preună cu soborul de arhierei, preoţi
şi dreptcredincioşi ai Bisericii O rtodoxe Sârbe, avem bucuria să prim im
în m ijlocul nostru pe P rea F ericitul P atriarh TEOCTIST al R om âniei
şi delegaţia care îl însoţeşte.
M ulţum im în al doilea rând P rea Fericirii Sale, personal, p en tru că a
răspuns invitaţiei pe care i-am adresat-o de a fi oaspetele N ostru şi al
P atriarhiei S ârbe în aceste vrem uri în care Biserica O rtodoxă S ârbă
este m ult încercată, p u rtân d pe tru p u l ei răni care sângerează.
Interpretăm sosirea la Belgrad a P rea F ericitului P a tria rh Teoctist
şi a delegaţiei însoţitoare, nu num ai ca pe o m ărturie a bunelor relaţii
de veacuri dintre Bisericile şi popoarele noastre, ci şi ca pe o dovadă
a unităţii şi solidarităţii ortodoxiei rom âneşti cu ortodoxia sârbă aflată
în suferinţă. S unt cunoscute p retutindeni nenorocirile care s-au abătut
asupra poporului sârb, luptele care se duc în Bosnia şi H erţegovina,
pierderile de vieţi om eneşti care nu încetează şi suferinţele pe care le
îndură deopotrivă poporul şi Biserica Ortodoxă Sârbă.
Cu venirea P rea F ericirii Voastre în m ijlocul nostru, ne sim ţim
în tăriţi în u n itatea credinţei noastre ortodoxe, în sprijinul şi solida
ritatea care ne-au ca racterizat ca popoare vecine şi prietene, cu o
istorie com ună care a lăsat urm e încrustate adânc în viaţa n oastră bise
ricească şi în viaţa popoarelor noastre. Ca popoare am făcut scut com un
de apărare îm potriva aceloraşi asupritori, iar ca Biserici am avut de
în fru n ta t atacurile în d rep ta te îm potriva ortodoxiei noastre, care a
odrăslit sfinţi, cuvioşi şi m ărturisitori, cinstiţi deopotrivă de Biserica
O rtodoxă R om ână şi de Biserica Ortodoxă Sârbă.
L egăturile noastre din trecut, luptele com une şi asupririle pe care
le-am în fru n ta t p en tru lib ertate a credinţei şi a popoarelor noastre ne
obligă şi pe noi, nu num ai să reînnoim aceste legături, ci să le întărim
şi să le înm ulţim .
Ne leagă aceeaşi credinţă ortodoxă a popoarelor noastre, dar ne
leagă după tru p originea aceloraşi străm oşi ai popoarelor noastre care
de-a lungul veacurilor s-au închinat aceluiaşi Dum nezeu, B isericile noas
tre şi popoarele noastre aflându-se m ereu în relaţii frăţeşti, a tâ t în ceas
de linişte cât şi în suferinţă.
De aceea, socot binecuvântat de D um nezeu ceasul când Bisericile
surori, prin reprezentanţii lor, se întâlnesc p en tru a-şi uni rugăciunile
p en tru m ântuirea şi binele credincioşilor lor. Ca slujitori ai Dom nului
n ostru Iisus Hristos suntem datori să lucrăm cu toată fiinţa noastră
p en tru ca dreptatea, pacea şi bucuria în Duhul S fânt să îndepărteze
neînţelegerile, ura şi vrajba care sunt aducătoare de m oarte sufletească
şi trupească.
Întâm pinându-V ă cu salutul de bun venit în m ijlocul nostru, ne
rugăm B unului Dum nezeu să binecuvânteze întâlnirea n oastră cu roa
dele dragostei, păcii şi unităţii în Hristos, Domnul nostru. Amin».
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P rivirea S anctităţii Sale Pavle radiază bucuria evenim entului,
chipul cuvios şi plin de sm erenie dă strălucire duhovnicească întâistătătorului Bisericii Ortodoxe S ârbe, m ic de statu ră şi firav, dar destul
de vioi p en tru cei 81 de ani pe care îi va îm plini la 11 august 1995.
D upă rostirea cuvântării cu glas blajin, cum pănit şi clar, se îndreaptă
apoi către P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, pe care îl îm brăţi
şează cu căldură şi dragoste frăţească.
în atm osfera de înaltă ţin u tă duhovnicească ce dom ină întâlnirea
d intre cei doi P atriarh i şi după ce reporterii au încetat asaltul luărilor
de im agini şi de înregistrări, în liniştea care s-a creat, a răspuns Prea
Fericitul P atriarh Teoctist p rin urm ătoarea cuvântare :
SA N C T IT A T E A V O A S T R Ă P Ă R IN T E P A T R IA R H P A V L E ,
ÎN A L T P R E A S F IN Ţ IŢ I S I P REA SF IN Ţ IŢ I IE R A R H I
A I B ISE R IC II ORTODO XE S Â R B E ,
P R E A D IS T IN Ş I P Ă R IN Ţ I Ş I D R E P T M Ă R ITO R I C R E ŞTIN I,
«Am p rim it cu deosebită bucurie duhovnicească scrisoarea S ancti
tăţii V oastre din 8 m ai p rin care ne adresaţi invitaţia de a face o vizită
oficială S anctităţii V oastre şi Bisericii O rtodoxe Sârbe, în tim pul lunii
iunie. M ărturisim că fiind stăpâniţi de acelaşi gând şi de dorinţa noastră
vie de a ne întâlni, concom itent cu transm iterea scrisorii S anctităţii
V oastre din Belgrad, noi înşine Vă adresasem în scris invitaţia de a fi
oaspetele nostru la P atriarh ia R om ână din B ucureşti. P rim ind însă scri
soarea S anctităţii Voastre şi cum pănind asupra vrem urilor grele pen tru
întreaga Ortodoxie şi m ai cu seam ă p en tru Biserica Ortodoxă Sârbă, am
socotit de m ai m ult folos venirea n oastră la Belgrad, după cuvântul
S fântului Apostol P avel care zice : «P urtaţi-vă sarcinile unii altora şi
aşa veţi îm plini legea lui Hristos» (Gal. 6, 2).
De aceea ne bucurăm şi aducem m ulţum ire lui Dum nezeu că ne-a
învrednicit să trăim îm preună ziua aceasta, încă în atm osfera pascală
şi sub adum brirea D uhului S fânt care în D um inica ce a trec u t ne-a
lum inat cu h aru l şi darurile Sale revărsate asupra noastră. P rezenţa
noastră aici, pe urm ele vrednicilor de pom enire, înaintaşii noştri J u s ti
n ian şi Iustin P atriarh ii României, veniţi în vizită frăţească la Belgrad
la in v itaţia P atriarh ilo r de pioasă m em orie V ichentie şi G herm an ai
Bisericii Ortodoxe Sârbe, este o dovadă vie a dragostei şi frăţiei care
uneşte de veacuri B isericile şi popoarele noastre creştine ortodoxe şi
totodată garanţia tră irii noastre în u nitatea Ortodoxiei ecum enice. Ve
nind aici, ca oaspeţi ai Bisericii Sârbe, aducem în inim ile n oastre căl
dura dragostei cu care ierarhii, preoţii şi credincioşii altarelor ortodoxe
şi întreg poporul rom ân de pe tot întinsul păm ântului rom ânesc încon
joară pe fraţii lor în tru H ristos din B iserica Ortodoxă Sârbă în aceste
clipe în care D um neavoastră cei de aici sim ţiţi nevoia dragostei, unităţii
şi a com uniunii în Hristos. Cu toţii sim ţim d u rerea pe care o trăiţi, dar
simţim , în acelaşi tim p că prin credinţa noastră com ună de aproape
două m ilenii, uniţi şi în tăriţi în faţa nenorocirilor, suntem încredinţaţi
că această credinţă puternică vă va ajuta şi va fi ca o m am ă pentru
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copiii în suferinţă, p en tru persoanele fă ră adăpost şi refugiaţii care au
răm as fără biserică şi fără locuinţă. F răţia şi dragostea d in tre Bisericile
şi popoarele n oastre sunt rodul aceleiaşi credinţe com une dreptm ăritoare ;
ele ne-au u n it în tr-u n destin istoric com un şi s-au cim entat în luptele
şi jertfele com une p en tru apărarea credinţei şi fiinţei n oastre naţionale.
îndem nurile pen tru continuarea legăturilor dintre B isericile noastre
vin din adâncurile veacurilor în care ne-am sprijinit şi ne-am aju tat
reciproc. Este suficient să ne am intim de num ele călugărilor Nicodim
cel S finţit de care este legată existenţa m ănăstirilor Vodiţa, Tism ana
şi Prislop, al lui M acarie Ierom onahul de care se leagă aducerea tip a
rului în Ţ ara Românească sau al C uviosului M ărturisitor V isarion Sarai
ap ărăto r al ortodoxiei din A rdeal, după silnica unire cu Rom a de la
1700 a unei p ărţi a rom ânilor din T ransilvania.
Exem plul Ierarhilor, ca M axim , ajuns M itropolit al Ungro-Vlahiei,
M itropolitul Sava Brancovici şi el lu p tăto r p en tru apărarea ortodoxiei,
trecu t în rân d u l sfinţilor, am bii de neam sârb, al Episcopului Isaia
Diacovici al A radului, ajuns m ai târziu P atriarh al sârbilor, ne îndeam nă
să sporim în tre noi «unitatea D uhului în tru legătura păcii» (Efeseni
IV, 3).
Nu putem uita legăturile de rudenie d in tre voievozii noştri şi despoţii sârbi şi nici dragostea cu care au ctitorit unii pe păm ântul frăţesc
al celorlalţi, lăcaşuri de închinăciune, înzestrându-le cu odoare, cu sate
şi cu moşii, aşa cum cneazul sârb Lazăr a contribuit la zidirea m ănăsti
rii Tism ana şi i-a d ăru it 10 sate, iar R adu I Basarab a aju ta t la con
s tru irea m ănăstirilor R acoviţa şi M ânăstiriţa. S prijinul reciproc s-a con
tin u at şi în vrem ea dom nitorilor rom âni R adu cel Mare, Neagoe Basarab,
P e tru Rareş, A lexandru Lăpuşneanu şi alţii. N u trebuie trecută cu ve
d erea perioada de tim p în care rom ânii ortodocşi din T ransilvania au
depins canonic de M itropolia de la Carloviţ.
R elaţiile d in tre poporul rom ân şi poporul sârb nu s-au lim itat însă
num ai la dom eniul bisericesc, ci ele s-au m anifestat în acelaşi spirit
frăţesc şi pe plan naţional, prin lu p ta com ună pen tru scuturarea opre
siunii otom ane p en tru dobândirea independenţei naţionale, iar pe plan
bisericesc, p e n tru dobândirea autocefaliei. Ele s-au continuat, adâncindu-se to t m ai m u lt până în zilele noastre. De aceea, venind astăzi pe
urm ele vrednicilor înaintaşi şi aflându-ne în acest sfânt locaş de închi
nare de pe m eleaguri cu adânci rezonanţe istorice şi bisericeşti, nu trim
convingerea că u n itatea şi prietenia n oastră frăţească se vor m enţine
cu aceeaşi pu tere în duhul dragostei.
Bisericile noastre au dobândit conştiinţa vie a valorii şi a rolului
lor în contextul vieţii internaţionale, slujind popoarele din care fac
p arte şi aducându-şi contribuţia lor la înfăptuirea unei vieţi a lor m ai
bune, m ai dem ne şi m ai prospere, precum şi la realizarea în întreaga
lum e a unei atm osfere de destindere, cooperare şi apropiere.
D in nefericire, în viaţa internaţională, în diferite zone ale lum ii,
s-au ivit noi focare de încordare, tensiune şi conflicte arm ate, ca cele
din Bosnia şi Herţegovina, care au tu lb u rat liniştea şi pacea popoarelor
din Jugoslavia şi au produs răni adânci Bisericii Ortodoxe Sârbe. Trăim
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îm preună cu dum neavoastră tristeţea valului de suferinţe care s-au
abătut asupra poporului, dar şi asupra Bisericii S urori Sârbe.
Inţelegându-vă durerea, am venit îm preună cu în a lt P rea Sfinţitul
M itropolit Nicolae al B anatului şi cu P. C. P reot C onstantin P ârvu,
Vicar A dm inistrativ la C ancelaria S fântului Sinod, a ne uni glasurile
în rugăciune către A totputernicul D um nezeu p en tru încetarea v ărsări
lor de sânge din Bosnia şi H erţegovina şi p en tru ocrotirea şi salvarea
vieţii oam enilor. Ca slujitori ai lui Hristos, «Domnul vieţii» (Ioan 3, 16),
care a venit pe păm ânt ca «lum ea viaţă să aibă şi m ai m ult să aibă»
(Ioan 10, 10), se cuvine să facem cunoscut tu tu ro r strigătul p en tru apă
rarea vieţii. Să adresăm un stăru ito r apel către toţi întâistătătorii de
Biserici O rtodoxe şi Biserici creştine, p en tru a influenţa factorii re s
ponsabili din Europa şi din lum e, ca, p rin h otărârile lor să restabilească
pacea şi buna înţelegere, toleranţa religioasă şi să aducă încetarea
războiului fratricid şi a vărsărilor de sânge din Bosnia şi H erţegovina
şi din alte părţi ale lumii.
Cu aceste gânduri Vă îm brăţişăm frăţeşte şi rugăm pe Dum nezeul
păcii şi al dragostei faţă de toţi oam enii, să fie cu noi şi să ne ajute
să trăim ziua îm păcării şi a adevărului descoperit lum ii de Hristos
Domnul, care a zis : «Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui D um 
nezeu se vor chem a !» (Matei 5, 9).
M ulţum ind încă odată S anctităţii Voastre şi înalţilor ierarhi, cle
rului şi credincioşilor Sfintei Biserici Ortodoxe a S erbiei p en tru această
călduroasă şi frăţească prim ire, chem ăm în rugăciune pe Dum nezeu să
binecuvânteze întâlnirea noastră cu belşug de roade duhovniceşti.
Pacea lui D um nezeu să fie cu noi, cu toţi. Amin».

După ro stirea cuvântării, cei doi P atriarh i se îm brăţişează din nou,
în tim p ce corul cântă : «Intru m ulţi ani !».
In trâ n d în S fântul A ltar se închină iarăşi şi consemnează în S fânta
Evanghelie m om entul solem n al întâlnirii celor doi în tâistătăto ri de Bise
rici Ortodoxe S urori.
La ieşirea din catedrala S fântului A lexandru Nevsky, P rea Fericitul
P atriarh Teoctist binecuvântează m ulţim ea de credincioşi care îl aş
teaptă să-i sărute m âna, să prim ească binecuvântări şi să-i ofere flori.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne a fost condusă apoi la P alatul
Patriarhal, unde a fost găzduită pe toată perioada şederii la Belgrad.
Tim pul fiind deja înaintat, a u rm at cina, în tim pul căreia cei doi
P atriarh i şi delegaţia Bisericii Ortodoxe R om âne s-au în tre ţin u t fră
ţeşte îm preună cu ierarhii sârbi prezenţi la aeroport şi în catedrala
Sf. A lexandru Nevsky. A fost prezentat program ul vizitei şi discutate
detaliile în legătură cu desfăşurarea acestuia.
Vineri 16 iunie 1995.
Z iarul «Politika» din 16 iunie şi alte cotidiene au publicat im agini
de la p rim irea P rea F ericitului P a tria rh Teoctist în catedrala S fântul
Alexandru Nevsky şi fragm ente din cuvântările celor doi întâistătători
de Biserici.
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Program ul zilei a debutat cu discuţii frăţeşti în tre delegaţia Bise
ricii Ortodoxe R om âne şi m em brii S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Sârbe, având în fru n te pe S anctitatea Sa P atriarh u l Pavle. De m en
ţionat că Sfântul Sinod al Bisericii Sârbe este form at din p atru Episcopi,
având în fru n te pe P atriarh. Cea m ai înaltă autoritate a Bisericii S ârbe
este însă Sfânta Adunare a Episcopilor, alcătuită din toţi episcopii
eparhioţi în fru n te cu P atriarh u l. In stitu ţia episcopilor vicari şi a arhie
reilor vicari de la eparhii, existentă în Biserica Ortodoxă R om ână, nu se
regăseşte în B iserica Ortodoxă Sârbă.
La discuţii participă, pe lângă m em brii S fântului Sinod şi alţi
Ierarhi sârbi, (peste 10 în total) şi ele au loc în salonul de prim iri
oficiale.
Deşi în program erau înscrise «discuţii oficiale», caracterul lor a
fost frăţesc, de apropiere şi de inform are reciprocă privind starea vieţii
religioase din cele două Biserici.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îm brăţişând pe Sanctitatea
Sa P avle şi pe ierarhii sârbi prezenţi, m ulţi dintre aceştia cunoscuţi P rea
F ericirii Sale din alte vizite şi îm prejurări, im prim ă d in tru început
întâlnirii, o atm osferă de frăţietate şi fam ilie creştină ortodoxă, speci
fică celor două Biserici Ortodoxe S urori. Se rosteşte rugăciunea : «îm pă
rate Ceresc», după care cei doi P atriarh i, luând loc pe aceeaşi canapea,
S anctitatea Sa Pavle având în dreapta pe P rea Fericitul P ărin te P atriarh
Teoctist şi m em brii delegaţiei rom âne, iar în stânga pe ierahii sârbi.
Luând cuvântul, S anctitatea Sa Pavle arată că nu există o ordine
de zi prestabilită p en tru desfăşurarea discuţiilor, astfel că problem e se
vor p u tea ridica şi de o parte şi de alta, urm ând ca ele să fie înfăţişate
şi soluţionate canonic, evanghelic şi frăţeşte, având sentim entul că
suntem slujitori ai lui Hristos cu răspunderi faţă de Bisericile şi
popoarele noastre, precum şi conştiinţa că slujim Lui, care este ade
vărul, dreptatea şi iubirea. Cu acestea, S anctitatea Sa Pavle, adresează
din nou «Bun venit» delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, zicând :
«Bine este cuvântat cel ce vine în tru num ele Domnului».
R ăspunzând cuvintelor de întâm pinare, P rea F ericitul P ărinte
P atriarh Teoctist spune :
«Venim la Biserica Ortodoxă Sârbă în num ele M ântuitorului nostru
H ristos şi ca soli ai Bisericii Ortodoxe Române, ai S fântului Sinod şi ai
clerului şi credincioşilor ortodocşi rom âni, aşa cum spuneam şi în cuvân
tul de ieri după amiază la p rim irea oficială din biserica S fântul
A lexandru Nevsky. S unt deosebit de bucuros să ne întâlnim , să discu
tăm , să ne ajutăm şi să ne întărim ca fraţi în tru H ristos în aceste v re
m uri grele, ca să putem să ne num im şi să răm ânem ca popor al lui
D umnezeu. Căci în această lum e care este acum b ân tu ită de întuneric
şi de rău, cum spune S fântul Ioan E vanghelistul, noi suntem chem aţi să
dăm m ărturie că «Dum nezeu este lum ină şi nici un întuneric nu este
în tru El», fiindcă «dacă zicem că avem îm p ărtăşire cu El şi um blăm în
întuneric, m inţim şi nu săvârşim adevărul» (I Ioan 1, 5— 6).
Şi tot acelaşi S fânt Evanghelist ne spune : «Cine iubeşte pe fratele
său răm âne în lum ină şi sm inteală nu este în el. Ia r cel ce u ră şte pe
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fratele său, este în în tu n eric şi um blă în întuneric şi nu ştie încotro se
duce, p en tru că întunericul a orbit ochii lui» (I Ioan 2, 10— 11).
Pe aceste tem eiuri biblice, noi suntem conştienţi că în decursul
istoriei, sârbii şi rom ânii am fost îm preună şi ca popoare şi ca Biserică.
S untem de asem enea încredinţaţi că această în v ăţătu ră evanghelică
ne arată calea către viitor în nevoile în care se zbate acum O rtodoxia în
această parte a Europei, şi în general, calea în tre R ăsărit şi Apus, în tre
Bisericile de R ăsărit şi B iserica de Apus, aflată acum în plină expansiune
către R ăsărit, către B isericile şi ţările eliberate de sub opresiunea atee
şi de sub com unism . Noi am sim ţit însă pe spatele nostru greutăţile pe
care B iserica de Apus, cu sprijinul puterii seculare ni le-au im pus şi la
1700 şi pe care încearcă să ni le im pună şi acum, după ce ne-am eli
berat de d ictatu ră şi ateism ; de aici necazurile pe care le-a adus uniaţia
şi la noi şi la voi ; de aici despărţirea Sloveniei •şi Croaţiei, ca şi dezbi
nările bisericeşti la care s-a ajuns în U craina şi în alte ţă ri şi Biserici
din R ăsărit. Sperăm însă că Dum nezeu ne va a ju ta să depăşim şi aceste
încercări prin care trec B isericile şi popoarele noastre, în tâln irea noastră
având caracterul m ărtu rie i noastre de sprijin reciproc. Cu acestea vă
răspund : «Bine v-am găsit !».
D upă acest scurt cuvânt introductiv, întâlnirea a lu at aspectul unui
dialog în tre cei doi în tâistă tăto ri de Biserici, la care au participat şi
ceilalţi ierarhi de faţă.
S anctitatea Sa P atriarh u l P avle a ţin u t să precizeze că avea deja
dorinţa să ridice în discuţie problem a uniaţiei şi a vizitei P apei Ioan
Paul al II-lea în Serbia. De aceea, propune S anctitatea Sa ca problem a
presiunilor catolice, problem a venirii în Jugoslavia a P apei Ioan P aul
al II-lea, relaţiile cu protestanţii, atitudinea rascolului din Biserica
M acedoniei, problem a calendarului, precum şi o inform are reciprocă
despre viaţa religioasă din cele două Biserici să constituie ordinea de
zi a întâlnirii de astăzi, propunere cu care delegaţia Bisericii O rtodoxe
Române este de acord.
In legătură cu vizita P apei Ioan P aul al II-lea în Jugoslavia, Sanc
tita tea Sa Pavle precizează că : «La Biserica Serbiei n -a fost şi nu este
nimic scris, ci doar verbal au circulat zvonuri şi s-au făcut diverse
tatonări. O eventuală vizită a Papei în S erbia n-o poate h otârî decât
Sinodul, potrivit rânduielilor canonice şi nu fără consultarea prealabilă
a celorlalte biserici ortodoxe».
S ubliniind presiunile
exercitate de V atican, S anctitatea Sa
P atriarh u l Pavle arată că în C roaţia sunt uniţi, susţinuţi de Biserica
R omano-Catolică în plină expansiune. în această zonă nu m ai este în
prezent nici un episcop ortodox sârb, iar cele câteva zeci de m ii de orto
docşi sârbi care au m ai răm as, sunt supuşi presiunilor de a trece la
catolicism.
C ontinându-se discuţiile despre problem a uniatism ului, P rea F eri
citul P ărin te P a tria rh Teoctist descrie valurile de presiuni la care au
fost supuşi rom ânii ortodocşi din T ransilvania la 1700 p en tru trecerea la
uniaţie, rezistenţa opusă de credincioşii ortodocşi şi sprijinul de care
s-au bu cu rat rom ânii ortodocşi din partea Bisericii Sârbe, exem pli
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ficând cu călugărul ortodox sârb Sofronie. pe care B iserica Ortodoxă
R om ână l-a canonizat.
R evenirea rom ânilor la O rtodoxie în anul 1948 şi scurgerea celor
4 decenii până la revoluţia din decem brie 1989 au vindecat rănile uniaţiei, credincioşii reveniţi lă ortodoxie şi-au reparat, re sta u rat, rezidit şi
pictat bisericile în stil ortodox şi s-au sim ţit ortodocşi ca şi înainte de
1700, la Sânul Bisericii Mame.
R evoluţia din 1989 din R om ânia a adus din nou în atenţie problem a
B isericii Greco-Catolice, cu u rm ări ca şi aici în Serbia. V aticanul a
num it o seamă de episcopi care din lipsă de credincioşi şi de biserici au
început o activitate susţinută de prozelitism şi de revendicare a biseri
cilor foste greco-catolice. S -au organizat gru p u ri de presiune din cre
dincioşi greco-catolici care au ocupat prin violenţă unele locaşuri de
cult. Biserica O rtodoxă Rom ână a făcut însă apel la înţelegere şi dialog
cu credincioşii ortodocşi, la folosirea p rin altern an ţă a bisericilor, iar
acolo unde s-ar afla greco-catolici m ai m ulţi să li se retrocedeze bise
rica festă greco-catolică. în urm a R ecensăm ântului care s-a făcut în
România, s-a constatat însă că greco-catolicii nu m ai num ără decât
circa 230.000 de credincioşi. Totuşi, pretind în continuare bisericile, au
în fiinţat 4 facultăţi de teologie şi desfăşoară un prozelitism foarte sus
ţinut p rin tre ortodocşi. In presă atacă Biserica O rtodoxă R om ână, pe
ierarhii şi credincioşii ei, ajungând cu reclam aţii până la Consiliul Euro
pei şi creând o atm osferă nefavorabilă României. B iserica O rtodoxă
Rom ână răm âne însă deschisă dialogului.
fn ceea ce priveşte relaţiile cu protestanţii în R om ânia, P rea F eri
citul P ărinte P atriarh Teoctist arată că acestea sunt norm ale. Bisericile
protestante sunt culte istorice şi nu au făcut prozelitism . Există cola
borări la nivel de eparhie, parohie şi în tre şcolile teologice în proble
mele vieţii religioase.
Problem ele dobândesc aspecte deosebite când se exercită influenţe
politice de n uanţă etnică, pen tru că la noi Bisericile protestante nu sunt
de etnie rom ână.
în perioada ateistă au ex istat C onferinţe teologice interconfesionale în care se întâlneau teologii Bisericilor din ţară, ortodocşi, catolici,
protestanţi, dezbătând tem e care interesau deopotrivă colaborarea ecu
m enică şi viaţa religioasă şi socială a cultelor din R om ânia şi relaţiile
lor cu O rganizaţiile creştine m ondiale. Aceste conferinţe au statornicit
o frum oasă colaborare în spirit ecum enist în tre cultele din ţa ra noastră,
d ar ele şi-au încetat activitatea după revoluţia din decem brie 1989.
în prezent, la iniţiativa Bisericii noastre, a fost re lu a t şirul acestor
conferinţe, urm ând chiar în zilele în care noi ne aflăm la Belgrad,
să aibă loc la Iaşi prim a C onferinţă teologică interconfesională, pe tem e
legate de m isiunea Bisericii astăzi, în noua societate rom ânească.
Toate cultele religioase recunoscute din R om ânia s-au bu cu rat şi
se bucură de lib ertate religioasă şi de egalitate în faţa legilor ţării.
R ăspunzând dorinţei S anctităţii Sale P atriarh u lu i Pavle de a
cunoaşte aspectele vieţii religioase şi activitatea Bisericii Ortodoxe
Române în noile realităţi ale societăţii actuale rom âneşti, P rea F ericitul
P ărin te P atriarh Teoctist relatează în mod sintetic despre autonom ia
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Bisericii O rtodoxe R om âne în realţiile sale cu statul, despre revizuirea
S tatutului şi regulam entelor sale în sensul acestui principiu, pe baza
căruia îşi pregăteşte clerul, îşi alege ierarhii, num eşte preoţii şi desfă
şoară o activitate m isionară, pastorală şi adm inistrativă, răspunzând
cerinţelor credincioşilor.
La in tervenţia S fântului Sinod, prin tr-o lege specială, s-au acordat
câte 5 ha teren arabil fiecărei parohii, şi câte 10 ha fiecărei m ănăstiri,
d ar nu s-a rezolvat încă salarizarea integrală de la bugetul de stat, p re
cum şi retrocedarea b unurilor bisericeşti.
Nu există încă o nouă Lege a Cultelor, dar se află depusă la P arla
m ent p en tru exam inare.
U na din cele m a m ari realizări în dom eniul vieţii relgioase este
introducerea învăţăm ântului religios în şcolile de stat, orele de Religie
fiind predate de preoţi, de studenţi teologi şi de persoane cu pregătire
religioasă, abilitaţi de Biserică. Toţi cei care predau R eligia în şcoli sunt
plătiţi din fondurile de stat. B iserica a tip ărit anual, din fondurile sale,
m anuale de religie p en tru clasele inferioare şi are în curs de elaborare
restul m anualelor necesare învăţăm ântului religios.
în văţăm ântul teologic sem inarial şi u niversitar a fost re introdus în
învăţăm ântul de stat şi este subvenţionat în to talita te din fondurile
M inisterului învăţăm ântului. Sem inariile teologice au sporit de la 6 la
30 d intre acestea 3 fiind p en tru m onahi şi m onahii. F acultăţile de teo
logie au sporit de la două la 14 facultăţi în to t atâtea centre universi
tare, în cadrul cărora există secţii de teologie pastorală p en tru pregăti
rea candidaţilor la preoţie ; teologie-litere, în care se pregătesc cadre
didactice cu dublă specializare, care vor preda şi R eligia ; teologie-patrimoniu, care p regăteşte specialişti în dom eniul patrim oniului religios
cultural-naţional şi teologie-asistenţă socială, care pregăteşte cadrele
pentru asistenţa socială desfăşurată de Biserică. Circa 4.000 de studenţi
se pregătesc în F acultăţile de teologie şi alţi peste 4.000 candidaţi în
cele 30 de sem inarii teologice. P en tru pregătirea cântăreţilor bisericeşti
s-au re în fiin ţa t şcoli speciale cu du ra ta de 3 ani. A bsolvenţii sem inariilor teologice care obţin bacalaureatul se pot înscrie la orice facultate
cu profil um anist. Diplom ele de Sem inar teologic şi cele de Licenţă în
Teologie au fost asim ilate cu cele obţinute în sectorul de stat.
în rân d u rile studenţilor teologi şi a celor de la celelalte facultăţi
au lu at fiinţă, cu binecuvântarea Bisericii, organizaţii studenţeşti ca :
Asociaţia Studenţilor C reştini Ortodocşi (ASCOR) şi Liga Teologilor
Ortodocşi Rom âni (LTOR), care desfăşoară activităţi cu caracter religios
şi cultural în m ijlocul tin ere tu lu i universitar.
Tot în dom eniul vieţii religioase se rem arcă grija deosebită a cle
rului şi credincioşilor p en tru în treţin erea şi înfrum useţarea locaşurilor
de cult cu pictură şi zidirea de noi biserici, în ciuda m ultiplelor lipsuri
cauzate de criza financiară generală.
A u fost reactivate şi reînfiinţate mănăstirile şi schiturile care fuse
seră închise în m od abuziv în perioada ateistă, iar num ărul de călugări
şi de călugăriţe este în creştere, aşezăm intele m onahale prim ind m ult
tineret.
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P rin Protocoale speciale Biserica a re lu a t activitatea de asistenţă
religioasă în arm ată, penitenciare şi spitale, num ind preoţi salarizaţi
din fondurile de stat. O seam ă de alţi preoţi activează benevol în orfe
linate, azile de bătrâni, case de copii etc., acordând asistenţa religioasă,
în cadrul acestor instituţii se construiesc biserici sau se am enajează
capele pentru slujbele religioase.
A ctivitatea socială şi caritativă se află de asem enea în atenţia deose
bită a ierarhilor, clerului şi credincioşilor care sprijină acţiunile de
în traju to ra re iniţiate de S fântul Sinod, atât pen tru cei din sânul Bise
ricii noastre, care au nevoie de sprijin, cât şi p en tru cei din afară. Soli
d arita te a Bisericii noastre s-a m anifestat şi faţă de copiii orfani şi fam i
liile îndoliate şi fără adăpost din Bosnia şi Herţegovina, p en tru care,
Biserica noastră a iniţiat o colectă la 2 februarie 1995.
A rătând că în ţin u tu rile fostei Jugoslavii se desfăşoară un prozeli
tism sectar foarte virulent, S anctitatea Sa Pavle a dorit să afle care
este situaţia fenom enului prozelitist în România.
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist relatează că lib ertate a re li
gioasă, libertatea în general şi dem ocraţia au dobândit noi dim ensiuni
şi in terp retări în rândurile curentelor sectare, care şi în R om ânia re cru 
tează adepţi adem eniţi cu ajutoare, profitând de lipsurile m ateriale ale
populaţiei, folosind fonduri m ateriale m asive din afară, greu de contro
lat, datorită unui gol legislativ în acest dom eniu. C urente sectare ca
«M artorii lui Jehova», «M ormonii» sau de sorginte orientală ca : «Bahai»,
secta «Aum», şi altele, care nu au nici o legătură cu sp iritu alita te a popo
rului rom ân, îşi găsesc acum tere n de prozelitism în ţa ra noastră. De
această stare de lucru profită şi celelalte culte neoprotestante, inclusiv
Catolicii şi Greco-Catolicii. Catolicii au adus din afară călugări şi călugă
riţe, care au îm pânzit oraşele, căm inele de copii, spitalele etc., form ând
ordine călugăreşti susţinute m aterial din afară. Au fost înfiinţate parohii
catolice, acolo unde nu au fost niciodată şi în zone care erau curat orto
doxe rom âneşti.
Reluând, problem a salariilor preoţilor, a im pozitelor şi a veniturilor
proprii ale unităţilor bisericeşti, S anctitatea Sa Pavle precizează că, Bise
rica S ârbă până în 1941, având fondurile sale, asigura şi salarizarea cle
rului din acestea, dar după această dată statul sârb a p reluat salarizarea
clerului din fondurile sale, situaţie în care, se înţelege că pensia cle
rului este acordată tot de către stat. în legătură cu această problem ă,
p en tru a răspunde S anctităţii Sale P a triarh u lu i Pavle, P rea F ericitul
P ărin te P atriarh Teoctist adaugă că în R om ânia salariile preoţilor sunt
asigurate din fonduri proprii şi o contribuţie de la bugetul de stat. In
p erioada 1959— 1992, B iserica a avut Casă proprie de pensii, care a
funcţionat după sistem ul de stat.
în prezent, datorită crizei financiare, pensionarea personalului bise
ricesc se asigură din bugetul de stat, cu condiţia ca im pozitele şi cotele
de asigurări sociale p en tru salarii să se vireze din fondurile Bisericii în
fondul de stat.
în continuare la dorinţa Prea S fin ţitu lu i Vasile Vadici, Episcop de
Srem , care a studiat Teologia la B ucureşti, P rea F ericitul P ărin te
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P atriarh Teoctist expune situaţia m onahism ului şi a m ănăstirilor din
R omânia, în perioada ateistă şi în prezent.
Astfel, P rea F ericirea Sa arată că în vrem ea ateistă m ulte averi
m ănăstireşti au fost p reluate de stat, d ar s-a reuşit să se păstreze totuşi
proprietăţi suficiente p en tru în treţin erea personalului şi a m ănăstirilor
şi schiturilor. Unele d in tre aşezăm intele m onahale au fost m ai vitregite,
ohiar închise sau desfiinţate şi transform ate în azile de b ătrâ n i sau dându-li-se alte destinaţii. In m ulte din m ănăstirile m ai populate, la îndem 
nul P atriarh u lu i J u stin ia n şi al ierarhilor de atunci, s-au înfiin ţa t ate 
liere de sculptură, pictură, covoare, ceram ică, artizanat, în care călugării
şi călugăriţele lucrau în condiţiile cooperativelor de stat, fiind salarizaţi.
In prezent, s-au reactivat şi reînfiinţat toate aşezăm intele m onahale,
personalul m onahal s-a înm ulţit, tin ere tu l este prim it în m ănăstiri şi
este rânduit, potrivit regulelor m onahale, la diferite ascultări şi activi
tăţi, pe lângă slujbele de la biserică.
M ajoritatea m ănăstirilor au o cancelarie, o adm inistraţie cu stareţi
sau stareţe, secretari, bibliotecari, paznici, m uzeografi şi ghizi care se
îngrijesc de colecţiile de artă bisericească, ce funcţionează aproape în
orice m ănăstire.
Fiecare aşezăm ânt m onahal are şi o schemă de funcţiuni cu perso
nalul salarizat, parte din acesta prim ind contribuţie de la stat, ca şi
clerul de m ir şi având dreptul la pensie, ca şi acesta. D upă revoluţia din
1989 s-au re stitu it fiecărei m ânăstiri câte 10 ha de tere n arabil, iar schi
tu rilo r câte 5 ha.
Trei sem inarii m onahale asigură p regătirea teologică a personalului
m onahal care apoi îşi poate continua studiile universitare în F acultăţile
de Teologie. în treţin erea personalului m onahal neîncadrat se asigură de
m ânăstiri, iar p en tru vârstnici şi bolnavi, m ănăstirile au bolniţe sau se
apelează la spitalele civile.
Tot la în treb a rea P rea S finţitului Episcop Vasile Vadici, P rea F eri
citul P a tria rh Teoctist răspunde că în tre Biserica O rtodoxă Rom ână şi
Biserica Ortodoxă S ârbă a existat un schim b de studenţi în teologie, cu
frum oase re zultate, care cu acordul celor două Biserici a r putea fi
continuat, deoarece s-a în tre ru p t în ultim ul tim p. Este posibil ca Bise
rica O rtodoxă Sârbă să trim ită studenţi teologi la oricare d in tre cele
14 centre universitare din R om ânia cu facultăţi de teologie.
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi în a lt P rea S finţitul
M itropolit Nicolae al B anatului au re la tat că Biserica Ortodoxă Rom ână
a luat cunoştinţă de constatările comisiei m ixte privind dialogul cu Bise
ricile Vechi O rientale, po triv t cărora reprezentanţii acestora au declarat
şi au aderat la dogm a ortodoxă privind în v ăţătu ra despre persoana lui
H ristos, ierarhii fiind p regătiţi să facă această m ărturisire. îm bucură
tor şi pozitiv este faptul că B isericile vechi orientale au depăşit monofizitism ul şi se leapădă de el. F aptul a fost confirm at recent de P a tria r
hul Catolicos S henouda din A lexandria, cu prileju l vizitelor celor doi
copreşedinţi ai comisiei m ixte de dialog la P atriarh ia Română. Trebuie
p regătit clerul şi poporul acestor Biserici, p en tru că sunt de discutat o
seam ă de problem e privind p raxa liturgică. La B ucureşti a avut loc şi
şedinţa comisiei liturgice, în cadrul căreia s-au discutat term enii litu r-
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gici, calendarul, ritu alu l liturgic (Liturghia Sf. Marcu), sărbătorile etc.
B iserica Ortodoxă R om ână are un delegat în această comisie şi s-a
h otărât întocm irea şi publicarea unor studii pentru ca atât preoţii eât
şi credincioşii să cunoască stadiul dialogului.
M ulţum ind p en tru aceste inform aţii, S anctitatea Sa P avle opinează
pen tru continuarea dialogului, spre a nu se pierde rezultatele privind
refacerea un ităţii O rtodoxiei în aceste vrem uri, în care islam ul am eninţă
creştinism ul şi m ai cu seam ă Ortodoxia.
In discuţiile p u rtate a fost abordată şi problem a calendarului şi a
datei Sfintelor Paşti, în legătură cu care S anctitatea Sa Pavle opinează
să se procedeze cu atenţie şi cu m ai m ultă răbdare, la p reg ătirea opiniei
publice, explicându-se poporului că, prin îndreptarea calendarului nu
s-a părăsit Ortodoxia.
O altă problem ă cu caracter liturgic, ridicată de S anctitatea Sa
Pavle a fost aceea a folosirii T roparului C easului al treilea la m om entul
prefacerii S fintelor d aru ri la S fânta Liturghie. în legătură cu aceasta
P rea F ericitul P ărin te P atriarh arată că în Biserica O rtodoxă Rom ână se
foloseşte troparul respectiv, dar a observat că la greci nu se foloseşte.
P roblem a va putea fi însă discutată şi soluţionată în tr-o în tâln ire in terortcdoxă, după studierea prealabilă de către liturgişti, spre a se ajunge
la uniform itate.
C ătre finalul discuţiilor, P rea F ericitul P ărin te P atriarh a exprim at
dorinţa Sfântului Sincd al Bisericii O rtodoxe R om âne de a reglem enta
situaţia canonică a parohiilor care alcătuiesc V icariatul O rtodox Român
cu sediul la V ârşeţ şi a 3e asigura canonicitatea, încredinţându-le ju ris
dicţiei canonice a unui iera rh din ţară, aşa cum Biserica S erbiei a încre
din ţat P rea S finţitului Episcop Lucian, conducerea Episcopiei O rtodoxe
S ârbe de la Tim işoara.
în acest context P rea F ericitul P ărin te Teoctist s-a interesat şi de
arom ânii şi m acedo-rcm ânii de pe Valsa Tim ocului, precum şi de si
tuaţia Bisericii Ortodoxe din Macedonia.
A şadar, s-a luat act de dorinţa ca V icariatul O rtodox Rom ân din
V ârşeţ să fie ridicat la rang de Eparhie, în concordanţă cu C onvenţia
sârbo-rcm ână din 1934, aşa cum V icariatul Ortodox S ârb de la Tim i
şoara funcţionează ca Episcopie.
P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist a re la tat că la P atriarh ia
Română se prim esc adesea scrisori de la credincioşii din V alea Tim o
cului prin care este ru g a t să se intervină ca slujbele religioase să fie
oficiate şi în lim ba rom ână, problem ă la care S anctitatea Sa P atriarh u l
Pavle arată că se vor depune strădanii ca problem a să poată fi soluţio
nată frăţeşte şi canonic.
în ceea ce priveşte relaţiile cu Biserica M acedoniei S anctitatea Sa
P avle califică atitudinea acesteia, care în m od unilateral s-a declarat
autocefală, ca fiind «un rascol», care îşi are izvorul în lib ertate a foarte
largă pe care com unism ul a dat-o acestei regiuni. S istem ul de alegere al
preoţilor şi ierarhilor pe care îl practică este socotit de B iserica S ârbă
necanonic. A u fost invitaţi de câteva ori p en tru discuţii şi înţelegeri,
dar nu s-a ajuns la nici un rezultat.
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P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist opinează că problem a auto
cefaliei Bisericii M acedoniei, ca şi a Bisericii din U craina şi a O rto
doxiei din Am erica va p u tea fi abordată în tr-o viitoare conferinţă panortodoxă şi în perspectivă, chiar la apropiata în tru n ire a O rtodoxiei de la
Patm os, despre care P rea F ericirea Sa consideră că ar putea să devină
un organism perm anent, prin care să-şi găsească soluţionare astfel de
problem e care se ivesc în Ortodoxie.
U ltim ele discuţii s-au p u rta t în legătură cu întrunirea Comisiei de
dialog de la Balamand, dintre reprezentanţii Bisericii Romano-Catolice
şi cei ai B isericilor Ortodoxe (1993). S anctitatea Sa Pavle relatează că
Biserica Sârbă n-a trim is delegat la Balam and, iar unele Biserici nu
acceptă hotărârile care s-au luat, în tru câ t P apa Ioan P aul al II-lea pro
m ovează re sta u rarea Bisericii Greco-Catolice în ţările O rtodoxe ale
Europei. In Serbia, ni se pare, afirm ă S anctitatea Sa, că problem a uniaţiei a trec u t cu m ult com prom is şi este o realitate pe care trebuie s-o
recunoaştem ca model de uniatism .
P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist arată că B iserica O rtodoxă
Română a trim is delegaţi la B alam and, care au contribuit în mod d eter
m inant la luarea hotărârilor, respectând prin aceasta cele stabilite la
prim a în tru n ire a In tâistătăto rilo r de Biserici de la Constantinopol, cu
privire la necesitatea continuării dialogului dintre O rtodoxie şi C atoli
cism. R ezerva unor Biserici s-a m anifestat în legătură cu discuţiile refe
ritoare la term inologia teologică a Tainelor, dar nu s-a ajuns la hotărâri
doctrinare.
Foarte im portant p en tru Bisericile Ortodoxe este ho tărâ re a luată
privind problem a uniaţiei şi a folosirii locaşurilor de cult. La B alam and
s-a reafirm at şi s-a recunoscut şi de către reprezentanţii V aticanului că
uniaţia nu este un m odel de unire în tre Biserici şi s-a confirm at, pen tru
prim a dată şi s-a recunoscut că, bunurile bisericeşti aparţin credincio
şilor care le adm inistrează şi că dreptul de folosinţă a locaşurilor de
cult aparţine m ajorităţii credincioşilor, după consultări prealabile, în
cazurile când se pune problem a retrocedării lor. B iserica Ortodoxă a
luat act de aceste ho tărâ ri şi le consideră folositoare şi aplicabile re ali
tăţilor din România.
La încheierea discuţiilor, cei doi în tâistă tăto ri de Biserici şi-au
exprim at reciproc satisfacţia că au avut prilejul să-şi îm părtăşească
gândurile şi opiniile cu privire la viaţa religioasă din cele două Biserici
Ortodoxe Surori şi la o seam ă de problem e actuale bisericeşti referitoare
la relaţiile dintre acestea şi cu O rtodoxia în general.
Im presionat de am pla lucrare pastoral-m isionară în care Biserica
O rtodoxă R om ână s-a angajat după evenim entele din 1989, Sanctitatea
Sa Pavle m ărturiseşte re g retu l că în aceste tim puri B iserica Ortodoxă
Sârbă trece prin m om ente de grele încercări datorită războiului din
Bosnia şi H erţegovina. îşi exprim ă speranţa în sprijinul m oral şi în
m anifestările de solidaritate din p artea Bisericilor O rtodoxe şi a dele
gaţiei Bisericii Ortodoxe Române, care a răspuns invitaţiei Sale.
S anctitatea Sa m enţionează că în tim pul desfăşurării program ului
vizitei, delegaţia rom ână va putea lua contact cu realităţile vieţii re li
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gioase din B iserica Serbiei. Discuţiile iau sfârşit rostindu-se rugăciunea :
«Cuvine-se cu adevărat !»...
S anctitatea Sa P avle anunţă că, în continuare, va avea loc p rim irea
celor doi P atriarh i şi a ierarhilor şi delegaţilor însoţitori de către Dom
nul Slobodan Miloşevici, P reşedintele Republicii Serbia.
După scurte pregătiri de rigoare, la orele 12,30, plecându-se de la
P alatul P atriarhal, coloana de m aşini în care se afla P rea F ericitul
P ărin te P atriarh Teoctist, S anctitatea Sa Pavle. m em brii delegaţiei Bise
ricii O rtodoxe R om âne şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, însoţitori
ai celor doi P atriarh i, se îndreaptă către P alatul Prezidenţial, fiind p re
cedată de escortă specială. P opulaţia străzii, inform ată încă din aju n de
sosirea la Belgrad a P a triarh u lu i României, priveşte cu sim patie şi
salută cu prietenie pe solii Bisericii O rtodoxe Rom âne şi pe ierarhii
sârbi. La palatul prezidenţial, oaspeţii sunt întâm pinaţi şi conduşi în
biroul oficial de prim iri al preşedintelui Slobodan Miloşevici. A u loc
prezentările protocolare şi u ră rile de «bun venit» adresate în m od spe
cial P rea F ericitului P ărin te P atriarh Teoctist şi însoţitorilor, după care
P rea Fericirea Sa adresează urm ătorul cuvânt :
Dom nule Preşedinte,
«Am venit la B elgrad din dorinţa de a răspunde invitaţiei S anctităţii
Sale Pavle, care, de fapt, era o dorinţă reciprocă, aşa cum dovedesc
scrisorile noastre care se încrucişau de la B ucureşti la Belgrad şi invers.
Ca oaspeţi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe luăm cunoştinţă de ceea ce
este în Bosnia şi H erţegovina şi ceea ce ne-a re la tat S anctitatea Sa
Pavle, ne întristează şi ne îngrijorează foarte m ult. S anctitatea Sa ne-a
vorbit despre copii orfani, despre m am ele care-şi pierd copiii, despre
soţiile cu lacrim i pe obraz p en tru b ărbaţii lor care pier în lupte şi despre
toate urgiile pe care le aduce u n război fratricid. Noi, ortodocşii, care
am suferit m u lt din pricina neînţelegerilor d intre fraţi, dar şi din pricina
asupritorilor, avem o rugăciune în care cerem lui Dum nezeu «să ne
păzească ţara, oraşele şi satele, sfintele locaşuri, de boală, de foam ete,
de cutrem ur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neam uri
asupra noastră şi de războiul cel d in tre noi», ştiind că toate acestea sunt
încercări şi urgii pustiitoare.
După în v ăţătu ra Bisericii noastre, omul, creat de D um nezeu, este
sortit să fie fericit pe păm ânt, să vadă în sem enul său chipul lui D um ne
zeu, iar în vrem urile noastre, necazurile au ajuns atâ t de m ari, încât omul
îşi om oară sem enul, sem enul îşi om oară fratele, aşa cum se întâm plă în
zonele de care am vorbit şi aceasta ne întristează şi pe noi. încercăm
prin cuvântul şi rugăciunile noastre com une să aducem o alinare în sufe
rin ţă şi să ne sprijinim unii pe alţii în necaz. Ca rom âni, aparţinem
unui popor care vă este vecin de veacuri şi cu aceeaşi credinţă şi cu
acelaşi trecut istoric. S untem acum în situaţia să ducem şi să simţim
îm preună povara prezentă, atâ t Dvs., cei din Serbia, cât şi noi din
Rom ânia şi îm părţim această soartă tragică a acelora care au m u rit şi
m or în lu p te fratricide, iar ca slujitori ai lui D um nezeu şi creştini, ne
sim ţim răspunzători solidari, în faţa lui D um nezeu şi a lum ii. Suntem
bucuroşi că putem să vă vedem şi să vă cercetăm aici. P e n tru aceasta,
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suntem recunoscători S anctităţii Sale Pavle, că ne-a dat acest prilej să
vă punem la inim ă un gând al nostru frăţesc, ca, folosind uriaşa ră s
pundere şi personalitate pe care le aveţi, să găsiţi calea şi să contribuiţi
la încetarea vărsării de sânge şi la u itarea necazurilor care sunt aici,
şi suntem siguri că veţi face aceasta.
Ca vecini, suntem totdeauna cu gândul şi cu g rija la m enţinerea
păcii în această parte a lum ii şi înţelegem uriaşa răspundere pe care
o aveţi în acest scop. Socotim că este bine să se oprească vărsarea de
sânge şi ororile războiului fratricid. Vă încredinţăm că şi noi, slujitori
ai Bisericii, ne rugăm p en tru ;:ace, p en tru izbăvire de nenorociri şi
considerăm că toţi cei care contribuie la încetarea războiului în clipe
a tâ t de grele din viaţa Europei şi a lum ii, vor binem erita ră sp la ta de la
istorie p en tru fapta lor în d rep ta tă spre încetarea războiului.
După cum cunoaşteţi, B isericile noastre au o trad iţie com ună, de la
începuturile noastre istorice. Avem m enirea acum să reînviem şi să dăm
valoare acestui trec u t prin întâlniri, rugăciuni, schim buri de idei şi
învăţăm inte. Aceste în tâln iri pot contribui la în tărire a legăturilor
noastre şi la sprijinirea acţiunilor com une d in tre ţările, B isericile şi
popoarele noastre, ca ele să răm ână în istorie în aceeaşi prietenie şi
respect cu care au convieţuit aşa de frum os secole de-a rândul. A trecu t
un tim p îndelungat de când noi nu ne-am m ai întâlnit. Acum, îm preună
au S anctitatea Sa şi cu în alt P rea Sfinţiţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Sârbe, vom face în aşa fel ca să găsim cele m ai bune căi de a însufleţi
pe credincioşii noştri pen tru consolidarea prieteniei, a respectului reci
proc şi a păcii, valori cu care am b iru it trecutul potrivnic.
P ărintele Moise Ianeş este conducătorul V icariatului cu responsabi
litatea preoţilor şi credincioşilor ortodocşi rom âni din B anatul Jugoslav,
aşa cum în Rom ânia, credincioşii şi preoţii ortodocşi sârbi au u n vica
ria t cu preoţi şi protopopi, care aparţin canonic de S anctitatea Sa Pavle
Cu tim pul, trebuie să găsim form e de organizare eparhială, ca să fim în
legături cât m ai bune şi m ai apropiate, pentru că în O rtodoxie nu ne
deosebeşte nim ic şi credincioşii ortodocşi oriunde s-ar găsi, în Europa
sau în Am erica, trăiesc în duhul unităţii creştine. Cu a tâ t m ai m ult
aici între noi, două Biserici şi popoare ortodoxe de aproape două
m ilenii, se im pun stru ctu ri canonice reciproce, de acord cu S anctitatea
Sa, să le adoptăm de fiecare Biserică p en tru a prom ova m isiunea orto
doxă în fa ţa agresiunii sectelor şi a altor curente religioase care ne
invadează, fie din R ăsăritul în d ep ă rtat sau din Vest până la noi, neso
cotind tradiţiile şi valorile noastre ortodoxe.
La noi, am in terv e n it pe lângă au torităţi, sem nalând prea m ulta
libertate care se acordă sectelor sau asociaţiilor religioase. U nele sub
paravanul asistenţei um anitare pe care o acordă în azile, orfelinate,
căm ine de handicapaţi etc., profitând de necazurile în care se află cei
din aceste aşezăm inte sociale, fac prozelitism . Socotim că în aceste
situaţii, responsabilitatea revine nu num ai Bisericii, d ar şi forurilor de
S tat şi prim ăriilor în general.
M ulţum indu-vă p en tru că ne-aţi prim it, vă înm ânăm aceste două
volum e de artă rom ânească, unicate am putea spune, în lite ratu ra
noastră de specialitate.
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Vă dorim succes în lucrarea Dom niei Voastre p en tru instaurarea
unei păci durabile în această zonă m ult încercată de lupte fraticide ca
viaţa să re in tre în făgaşul norm al».
P reşedintele Slobodan M iloşevici m ulţum eşte P rea F ericitului
P atriarh Teoctist p en tru cuvântul adresat şi p en tru solidaritatea pe care
a afirm at-o faţă de B iserica Sârbă şi poporul aflat în grele încercări.
Răsfoind volum ele de artă rom ânească, se exprim ă adm irativ cu privire
la m onum entele de artă rom ânească şi bisericească pe care acestea le
înfăţişează, arătând că delegaţia rom ână va avea prilejul să viziteze
m onum ente sim ilare de artă în Serbia, ţară cu istorie asem ănătoare
României.
Adresează apoi urm ătorul cuvânt de răspuns :
«Prea Fericite Părinte Patriarh TEOC TIST,
Sanctitatea Voastră,
înalţi Oaspe'.i,
P en tru că m i-aţi adresat rugăm intea să depun tot efortul pentru
realizarea păcii la noi, ţin să vă asigur d in tru început că voi depune
toate strădaniile p en tru a face să înceteze războiul şi să se ajungă la
pace definitivă. A ceastă pace nu e im portantă num ai p en tru regiunile
fostei Jugoslavii, ci p en tru întregii Balcani, p en tru Europa. P en tru
aceasta, toţi trebuie să ne asociem forţele în vederea hotărârilor co
m une de pace, fiindcă războiul în sine este un lucru rău.
Am încredinţarea că acest război trebuie să înceteze, fiindcă nu
este un război cum au fost cele m ondiale sau cele balcanice. Din feri
cire, popoarele noastre, cele două, niciodată nu au lu p tat izolat în de
cursul istoriei. De fapt, sârbii nu au fost niciodată în război cu rom ânii,
niciodată nu au fost în război cu grecii. De aceea, popoarele acestei
axe ortodoxe nu au lu p tat unul îm potriva altuia şi aceasta este o m are
fericire. Războiul de la noi nu este ca celelalte de până acum, pentru
că cei ce vor fi biruiţi nu au unde să se ducă. Când turcii au fost învinşi,
ei s-au retras în Turcia ; la fel nem ţii şi austriecii, când au fost biruiţi,
s-au retras în G erm ania şi A ustria, dar m usulm anii şi croaţii de la noi
nu au unde să se ducă, ci trebuie să răm ână tot în această ţară. P en tru
aceasta trebuie cât de curând să se facă pace, să se fixeze graniţele şi
după aceea să se norm alizeze relaţiile cu vecinii, căci viitorul acestei
vieţi nu este războiul, ci este pacea. Noi nu-i urâm pe m usulm ani.
Aceştia, din păcate, sunt sub influenţa unor m ari puteri şi a conducerii
lor extrem iste. Poporul sârb nu a p u tu t să accepte să fie un cetăţean
de rangul II al unui s tat m usulm an. Nu am p u tu t accepta aceasta nici
în evul m ediu şi ne-am lu p tat până când ne-am descătuşat de robia
otom ană. Nu putem să acceptăm acum aceasta, în pragul veacului XXI.
P en tru aceasta, convingerea m ea adâncă este că pacea nu poate fi se
parată de d em nitate şi libertate. Dacă poporul vrea să trăiască în pace
trebuie să fie liber. P oporul sârb a b iru it în acest război ; acum e ne
cesar să-şi găsească rezolvări politice. Şi nu e m otiv ca să se continue
războiul nici m ăcar o oră. Aceste rezolvări politice presupun ca întreaga
lum e să accepte faptul că trebuie să se respecte R epublica Sârbă ca
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o realitate. R ăm âne apoi deschisă problem a unei despărţiri teritoriale,
însă, după părerea mea, aceasta este de o m ai mică im portanţă. E m ai
puţin im portant ca ea să existe, cu un procent m ai m ic sau m ai m are,
decât ca ea să existe liberă şi să trăiască în pace. Ne vom strădui ca
aceste rezolvări să se accepte şi să se creeze condiţii de a se ajunge
la pace. N ădăjduiesc în izbânda acestor gânduri, p en tru că binele tre 
buie să biruiască până la sfârşit răul. Războiul personifică răul, iar
pacea binele. Eu nădăjduiesc că aşa va fi.
Consider că ar fi foarte folositor dacă veţi folosi prileju l acestei
întâlniri, ca cei doi conducători ai Bisericii Sârbe şi Române, p rin tre
cele ce veţi avea de com unicat îm preună, să condam naţi şi apariţia sec
telor, m ulte dintre ele fiind foarte agresive şi terorizante. U nele form e
ale terorism ului internaţional au la bază idei sectare.
Şi p en tru că onoarea este şi de partea noastră, invităm cele două
delegaţii bisericeşti să prânzim îm preună, tim p în care vom putea să
continuăm discuţiile».
P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist m ulţum eşte D om nului P re 
şedinte Slobodan Miloşevici p en tru receptivitatea m anifestată faţă de
rugăm intea ce i-a fost adresată de a contribui la restatornicirea păcii
în ţin u tu rile fostei R epublici Jugoslavia, care, de fa p t ar însem na pacea
Europei, precum şi p en tru atm osfera cordială şi frăţească în care s-a
desfăşurat această întâlnire.
Cei doi în tâistă tăto ri de Biserici m ulţum esc apoi P reşedintelui
Miloşevici p en tru am abilitatea de a zăbovi în continuare la m asa de
prânz cu m em brii celor două delegaţii bisericeşti.
La prim irea, de către P reşedinte a înaltelor personalităţi bisericeşti
rom âne şi sârbe, au fost de faţă şi colaboratori apropiaţi şi persoane
oficiale din parte a preşedintelui, Dl. Vasile S elejan însărcinat cu afa
ceri al R om âniei la Belgrad şi Dl. D răgan Dragoilovici, P reşedintele
Comisiei p en tru problem ele religioase.
A u rm at o scurtă pauză în care P reşedintele Slobodan Miloşevici
s-a în tre ţin u t m ai apropiat cu P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
şi cu S anctitatea Sa P atriarh u l Pavle.

D iscuţiile p u rtate în tim pul prânzului oferit de P reşedintele Milo
şevici s-au re ferit la in fluenţele politice nefaste care se exercită în
Bosnia şi Herţegovina, influenţe care fac să se organizeze conflictul
atât cu aspect etnic cât şi cu aspect religios.
S-a discutat, de asemeni, de prozelitism ul exercitat de unele secte
religioase, la adăpostul ideii de lib ertate religioasă şi cu facilitatea unor
factori locali care doresc să acum uleze capital politic, fenom en m ani
festat şi în S erbia şi în România.
Au fost am intite unele acte fără precedent săvârşite de secte sata
nice în diferite părţi ale lum ii.
S-a exprim at opinia că cele două Biserici Ortodoxe, S ârbă şi
Română, cu prilejul acestei în tâlniri, să facă un apel şi cu privire la
pericolul pe care îl prezintă acţiunile sectare. în reg istra rea sectelor re 
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ligioase să nu se producă dacă acestea am eninţă viaţa om ului şi dem 
nitatea lui.
R eferindu-se la situaţia din Bosnia şi H erţegovina, P reşedintele
Miloşevici a ară ta t că pe sârbi nu-i deranjează crearea republicilor
Bosnia, H erţegovina, Serbia, dar ele să aibă trata m e n t egal în drepturi.
Nici sârbii nu trebuie să ia m ai m ult decât li se cuvine, chiar dacă,
de fapt, ei au învins în război. Îm părţirea trebuie să fie dreaptă. Nim eni
să nu ia ceea ce nu i se cuvine p en tru că num ai aşa se asigură liniştea
şi pacea urm aşilor. E necesar să ne gândim la viitor, care în ra p o rt cu
trecutul trebuie să ne intereseze în cel m ai înalt grad. P reşedintele
Miloşevici pledează p en tru încetarea cât m ai curând a vărsărilor de
sânge, întrucât, în ra p o rt cu teritoriul, vieţile omeneşti sunt cele care
trebuie salvate cu prioritate.
în discuţie a fost adusă şi problem a em bargoului aplicat Serbiei,
care i-a cauzat m ulte prejudicii.
C onvorbirile p u rtate în tim pul prânzului într-o atm osferă de p rie
tenie şi cordialitate au scos în evidenţă aprecierea deosebită de care se
bucură delegaţia Bisericii O rtodoxe Române, precum şi apropierea dintre
cele două Biserici şi popoare vecine.
S-a revenit apoi la P alatul P atriarhal, întrucât în după amiaza
respectivă erau prevăzute o seam ă de vizite la diferite obiective bise
riceşti din Belgrad.
La orele 17,00 P rea F ericitul P a tria rh Teoctist şi m em brii delegaţiei
noastre, îm preună cu S anctitatea Sa P atriarh u l Pavle şi alte persoane
oficiale bisericeşti pornesc de la P alatul P atriarh al p en tru a vizita F a
cultatea de Teologie «Sfântul Sava». în drum avem însă surpriza ca
suita de m aşini să se oprească p en tru a vizita m ai întâi noua Catedrală
Patriarhală, obiectiv neinclus în program , dar anunţat în ultim ul m o
m ent. D angătul clopotelor de la B iserica din curtea C atedralei, anunţând
sosirea celor două delegaţii a adunat m ulţi credincioşi din îm prejurim i,
care, îm preună cu cei aflaţi la slujba de seară întâm pină cu bucurie
deosebită pe cei doi p atria rh i şi pe însoţitorii lor.
Noua C atedrală P atriarh ală m aiestuoasă şi im punătoare, aşezată pe
o colină, dom ină îm prejurim ile, cupola ei atrăgând de la m ari distanţe
p rivirile tuturor. Avem im aginea unui vast şantier, în care lucrările au
încetat datorită evenim entelor prin care trec Biserica şi poporul sârb.
S anctitatea Sa P atriarh u l P avle ne conduce către in trarea principală
a C atedralei. P ătrunzând în interior ai priveliştea unui spaţiu imens,
n em aiîntâlnit într-o biserică ortodoxă, care, nefiind finisat sporeşte im 
presia nesfârşitului. Din re la tările S anctităţii Sale P a triarh u lu i Pavle,
aflăm că această C atedrală cu hram ul «Sf. Sava» a fost începută în
anul 1935. A rhitecţii au conceput-o p en tru a fi cea m ai m are C atedrală
O rtodoxă din Europa, în care să încapă 14— 15.000 de credincioşi. Din
cauza războiului, în 1941 lucrările au încetat. Au continuat p en tru o
vreme, cu interm itenţe, din anul 1945 până în anul 1982. în prezent este
term inată de construit, dar situaţia din S erbia şi criza generală econo
mică n-au m ai perm is reluarea lucrărilor de finisări interioare, portale,
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dotări interioare, pictură etc., care necesită fonduri im ense şi m ai ales
linişte, ca poporul să se reculeagă din grelele încercări prin care trece.
A u lu crat la acest im presionant m onum ent sute şi m ii de m unci
tori p en tru ale căror cerinţe duhovniceşti s-a ridicat în curtea Catedralei,
în apropiere, o biserică nouă destul de încăpătoare, în care se slujeşte
în mod curent p en tru m uncitorii şi credincioşii cartierului din ju ru l
C atedralei.
P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist inform ează pe S anctitatea
Sa Pavle şi pe ierarhii sârbi că şi S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române a lu at iniţiativa construirii unei noi C atedrale P atriarh ale la
B ucureşti, dem ersurile fiind înaintate la forurile com petente, p en tru a
îm plini un gând m ai vechi al patria rh ilo r predecesori. «Văzând m area
C atedrală din Belgrad, ne sim ţim şi noi im pulsionaţi — afirm ă P rea
F ericirea Sa — să abordăm cu curaj şi cu încredere acest obiectiv pe
care Biserica n oastră şi-l propune, de a edifica o Catedrală a N eam ului».
La plecare, cei doi în tâistă tăto ri de biserici şi m em brii delegaţiei
rom âne sem nează în cartea S fântă a C atedralei B elgradului «pro
memoria».
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist felicită constructorii şi poporul
ortodox sârb p en tru această realizare şi urează S an ctităţii Sale P avle
zile îndelungate şi bune p en tru a vedea îm plinit acest m ăreţ ideal al
Sfinţirii C atedralei Ortodoxe a B elgradului, care va fi o podoabă a
întregii Ortodoxii.
De aici cei doi p atria rh i şi întâistătători se îndreaptă către F acul
tatea de Teologie din Belgrad. La F acultate suntem întâm pinaţi de
m em brii corpului didactic al F acultăţii şi Sem inarului teologic, stu 
denţi şi studente, care intonează Im nul P atriarhal. în tru câ t tim pul este
nefavorabil şi începe să plouă, oaspeţii sunt conduşi la C ancelaria pro
fesorală. Decanul F acultăţii de Teologie, profesorul dr. P ribislav Simici
adresează celor doi p atria rh i şi ierarhilor însoţitori un respectuos cuvânt
de în tâm pinare şi bun venit.
Vorbitorul şi-a m anifestat bucuria că F acultatea de Teologie are
cinstea să prim ească înalta delegaţie rom ânească care vine dintr-o ţară
în care în ultim ii ani învăţăm ântu l teologic sem inarial şi universitar
a luat o dezvoltare deosebită. Ne inform ează că în facultăţi cursurile
au luat sfârşit şi studenţii se află în sesiune de exam ene. în continuare,
vorbitorul a scos în relief rolul teologiei ortodoxe şi im portanţa deo
sebită a unor personalităţi din rândul profesorilor de teologie rom âni şi
sârbi, care şi-au adus contribuţia lor la în tărire a legăturilor bisericeşti
dintre Bisericile şi popoarele noastre, ca de altfel şi teologii rom âni
şi sârbi care au studiat la B ucureşti şi B elgrad în cadrul schim bului
de burse dintre P atriarh ia R om ână şi P atriarh ia Sârbă.
D ecanul P ribislav Sim ici roagă pe P rea F ericitul P ărin te P atriarh
Teoctist să transm ită salutul său şi al corpului didactic profesorilor de
teologie de la B ucureşti, cu care a av u t prilejul să se întâlnească în
anul precedent, participând la C om itetul de orgaizarne a celui de al
IV -lea Congres al F acultăţilor de Teologie O rtodoxă, şi totodată, să
acorde binecuvântare p atria rh ală profesorilor şi studenţilor acestui aşe
zăm ânt de cultură teologică.
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D irectorul S em inarului teologic care funcţionează în aceeaşi clă
dire a ţin u t să adreseze şi din p arte a Sem inarului teologic un scurt
cuvânt de întâm pinare.
A răspuns P rea F ericitul P atriarh Teoctist, m ulţum ind S anctităţii
Sale P atriarh u lu i Pavle p en tru că a introdus în program vizita la aceste
instituţii de învăţăm ânt teologic in care se pregătesc viitorii slujitori ai
altarelor şi în care au studiat şi teologi rom âni şi preoţi din cadrul
vicariatului ortodox rom ân din Vârşeţ, în tre care şi preotul vicar Moise
Ianeş, care îndeplineşte
oficiul de tran sla to r al delegaţiei rom âne. A
scos în evidenţă rolul învăţăm ântului teologic, înălţim ea gândirii sfin
ţilor părinţi ai Bisericii, din care se îm părtăşesc viitori slujitori şi s tră 
daniile dascălilor de teologie din această şcoală.
P rea F ericitul P atriarh Tecctist arată că p en tru cei dornici dintre
tinerii sârbi, în urm a discuţiilor p u rtate cu S anctitatea Sa Pavle, drum ul
către F acultăţile de Teologie din R om ânia le este deschis, în cadrul
schim bului burselor de studii d in tre cele două Biserici.
In încheiere, P rea F ericitul P atriarh Teoctist şi-a exprim at bucuria
p en tru condiţiile de studiu pe care le au candidaţii la preoţie în noul
local al F acultăţii de Teologie. Urează succes corpului didactic, stu 
denţilor şi elevilor şi îi binecuvântează. îndeam nă pe candidaţii la
preoţie să se pregătească în mod sârguincios p en tru a deveni buni slu
jito ri ai Bisericii căreia aparţin şi poporului în m ijlocul căruia îşi vor
desfăşura activitatea. îşi exprim ă nădejdea în continuarea bunelor re 
laţii d in tre instituţiile noastre de învăţăm ânt teologic şi a colaborării
profesorilor de teologie p en tru studierea problem elor teologiei contem 
porane.
In continuare are loc vizitarea Capelei F acultăţii de Teologie şi
audierea unor cântări religioase executate de studenţii teologi. Sălile
de curs, sunt modeste, m obilate sim plu, dar frum os îngrijite ; noul
am fiteatru are aspect m odern şi este încăpător. P en tru biblioteca F a
cultăţii de Teologie, P rea F ericitul P ărin te Teoctist înm ânează decanu
lui u n exem plar al ediţiei jubiliare a Bibliei de la B ucureşti 1688, re 
editată de P atriarh ia Rom ână în anul 1988, un set cu volum ele P rea
F ericirii Sale «Pe trep tele slujirii», Dicţionarul de Teologie ortodoxă
ed itat la B ucureşti şi 2 volum e cu m iniaturi şi a rtă religioasă rom â
nească veche. P rea F ericirea Sa a oferit Crucea P atriarh ală deca
nului şi directorului Sem inarului teologic, în sem n de p re ţu ire a acti
vităţii pe care aceştia o desfăşoară în fru n te a celor două in stitu ţii de
învăţăm ânt teologic.
în acordurile Im nului P atriarhal, cei doi în tâistă tăto ri de Biserici
si ierarhii însoţitori îşi iau răm as bun de la profesori şi studenţi, p en tru
a-şi continua vizita către alte obiective bisericeşti.
S pre asfinţit, coloana de m aşini cu reprezentanţii celor două Bise
rici, parcurge străzile şi bulevardele bogate în verdeaţă ale B elgradului,
se trece râul Sava, se traversează un ca rtier de vile şi parcuri şi ne
îndreptăm către ieşirea din Belgrad, p en tru a ajunge la M ănăstirea
Vovidenia. în dangătul clopotelor cei doi patria rh i şi iera rh i însoţitori
su n t prim iţi în M ănăstire, în tim p ce obştea călugăriţelor intonează
Im nul P atriarhal. Cei doi în tâistă tăto ri de Biserici se închină la S fântul
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A ltar, ies pe solee şi binecuvântează călugăriţele şi pe credincioşii veniţi
aici la slujba de seară sau înadins ca să vadă pe cei doi p a tria rh i şi să
prim ească binecuvântare. Vovidenia este o m ănăstire veche, m onum ent
istoric, în care vieţuiesc 30 de călugăriţe.
A dm irăm curăţenia şi g rija deosebită pentru în treţin erea sfântului
locaş şi avem im presia că ne găsim în tr-u n a din m ănăstirile noastre din
ţară. P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist adresează m onahilor cu
vinte de în tărire în credinţă şi ascultare, iar credincioşilor îndem n la
rugăciune p en tru izbăvirea ţării din necaz ; dăruieşte apoi o cruce de
binecuvântare p en tru S fântul A ltar, spre a m arca vizita la această
m ănăstire, iar m aicii stareţe îi oferă «Crucea pectorală P atriarhală»,
în salonul oficial al stăreţiei se sem nează în cartea de au r a m ănăstirii,
tim p în care, ca şi în m ănăstirile noastre, m aicile şi surorile oferă
oaspeţilor o dulceaţă şi răcoritoare.
De aici, ne îndreptăm către o altă aşezare m onahală, în apropierea
B elgradului, ctitorită din vechim e cu destinaţia p en tru călugăriţe, de
num ită Mănăstirea Racovica (Racoviţa). Şi aici glasul clopotelor în
tâm pină cele două căpetenii de Biserici şi pe ierarhii însoţitori. Cele
10 vieţuitoare din m ănăstire şi m ulţi credincioşi se închină, sărută
m âinile celor doi P atriarh i şi prim esc binecuvântări. M ănăstirea R a
coviţa seam ănă cu m ănăstirile oltene şi vâlcene, v etre de spiritualitate
în care s-a p erp etu at credinţa ortodoxă şi se ţine aprinsă perm anent
flacăra iubirii de neam şi de glie. D upă închinarea la S fântul A ltar, cei
doi P atriarh i îm părtăşesc binecuvântări şi îndeam nă pe călugăriţe şi
credincioşi să păstreze cu sfinţenie aceste locuri în care s-a tem eluit
şi s-a scris cu fapte istoria bisericească a poporului sârb, în fră ţit în
credinţă şi idealurile de m ai bine cu poporul rom ân.
De asem enea, P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist lasă şi aici
ca dar p en tru m ănăstire o cruce de binecuvântare şi acordă m aicii stareţe
Crucea pectorală* P atriarhală. P e feţele tu tu ro r se citeşte m ulţum irea
sufletească p entru că au p u tu t participa la acest m om ent din viaţa
m ănăstirii Racoviţa.
C ăderea serii ne sileşte să ne îndreptăm din nou către R eşedinţa
P atriarhală. S trăbatem străzile lum inate ale oraşului în tr-o intensă cir
culaţie, care conferă oraşului aspectul unei m ari capitale m oderne.
La orele 20, s-a servit cina la P alatul P atriarh al, în tim pul căreia
s-au recap itulat im presiile deosebite din tim pul zilei, prilejuite de p ri
m irea la P reşedintele Slobodan Miloşevici, vizita la noua C atedrală P a 
triarhală, la F acultatea de Teologie şi la M ănăstirile V ovidenia şi
Racoviţa. P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a m ulţum it S anctităţii Sale
P atriarh u lu i P avle p en tru program ul bogat al zilei.
S anctitatea Sa ne-a an u n ţa t că a doua zi vom fi oaspeţii P rea
S finţitului Episcop Vasile de Zvornic şi Tuzla şi ai P rea Sfinţitului
Episcop C hrisostom al B anatului.
Cotidianul D nevnik din 17 iunie 1995 a publicat fotografia celor
doi P atriarh i şi a m em brilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe R om âne la
prim irea de către P reşedintele Slobodan Miloşevici, cu tex tu l : «Pre
şedintele Republicii l-a p rim it pe P atriarh u l rom ân — P opoarele sârb
şi rom ân sunt u n ite prin prietenie puternică, încredere reciprocă şi
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apropiere de veacuri» ... : «Vizita P atriarh u lu i rom ân relevă relaţiile
d in tre popoarele rom ân şi sârb, ca şi dintre Bisericile lor. Ea constituie
un im puls perm anent care consolidează legăturile m ultilaterale dintre
cele două popoare şi exprim ă intensificarea preocupării şi îngrijorării
S erbiei şi a poporului sârb pen tru restabilirea păcii pe terito riu l fostei
Jugoslavii» ... «P atriarhul rom ân a apreciat dorinţa de pace a Serbiei
şi a exprim at sp eranţa sinceră că este posibil ca războiului de pe te ri
toriul fostei Jugoslavii să-i ia locul respectul, drepturile egale şi colabo
rarea în tre părţi».
Sâmbătă, 17 iunie. Este o zi însorită, p otrivită pen tru vizitele m ai
îndepărtate de Belgrad, an u n ţa te în ajun de către gazde. La orele 8,30,
după servirea m icului dejun, m em brii delegaţiei noastre, în fru n te cu
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist, îm preună cu S anctitatea Sa P atriarh u l
Pavle şi cu celelalte personalităţi oficiale, ierarhi şi preoţi însoţitori,
pornesc de la P alatul P atriarh al cu destinaţia B ijeljina, reşedinţa tem 
porară a Episcopiei de Zvornik şi Tuzla. P. S. Episcop Vasile, titu la ru l
eparhiei a fost nevoit să părăsească Tuzla din cauza războiului. Se
prevede că vom ajunge la B ijeljina în ju ru l orelor 10,30. S trăbatem
B elgradul sub p rivirile aten te ale cetăţenilor, trecem râ u l Sava şi ne
aşternem la drum în direcţia B ijeljina. Parcurgem kilom etri de lanuri
de grâu date în copt şi ogoare cu porum b verde şi alte culturi, care
anunţă o recoltă bogată. C âm purile seam ănă cu cele din ţa ra noastră. Ici
şi colo se văd la lucru m ai m ult femei, deoarece bărbaţii sunt m obilizaţi
p en tru front.
S trăbatem sate, trecem pe lângă biserici în faţa cărora sunt înşiraţi
pe trotuare, pe distanţe de sute de m etri copiii satelor şi femei, în
special, ieşite în întâm pinarea celor doi P atriarh i şi a ierarhilor înso
ţitori, cu flori şi urale de bun venit. In faţa lor m aşinile încetinesc
ritm ul celor doi P atriarh i şi ierarhii binecuvântează pe copii şi credin
cioşi. în unele sate convoiul m aşinilor opreşte p en tru a răspunde d ra
gostei cu care suntem întâm pinaţi. S unt de faţă preoţi ai satelor, re 
p rezentanţi ai autorităţilor locale care vin în întâm pinarea celor doi
patriarhi. în unele locuri se văd pichete de m ilitari care supraveghează
siguranţa drum ului.
In tră m în oraşul B ijeljina, reşedinţă tem porară a Episcopiei de
D vornik şi Tuzla. Clopotele se aud de departe, anunţând sosirea oaspe
ţilor. în faţa C atedralei este adunată m are m ulţim e de credincioşi b ă r
baţi, femei, copii, preoţi îm brăcaţi în veşm inte curate, câ ntând cu
toţii Im nul P atriarhal. Ne întâm pină P rea S finţitul Episcop Vasile, în
m ijlocul preoţilor eparhiei ; cei doi P atriarh i săru tă S fânta Evanghelie
şi S fânta Cruce şi flancaţi de o parte şi de alta de şiru ri de preoţi şi
credincioşi se in tră în C atedrala Episcopală. S unt de faţă prim arul, ofi
cialităţi ale oraşului. Biserica, m are, nouă şi im punătoare se um ple până
la refuz. Cei doi P atriarh i se închină în S fântul A ltar şi apoi iau loc
în jilţu rile de pe solee în dreapta, iar în ju ru l lor m em brii delegaţiei
Bisericii O rtodoxe R om âne şi ierarhii sârbi însoţitori. începe slujba
Doxologiei la care oficiază un ales sobor de preoţi înveşm ântaţi uniform ,
ceea ce produce o frum oasă im presie, iar răspunsurile sunt date de corul
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Catedralei. Au fost pom enite num ele celor doi în tâistă tăto ri de Biserici
şi întreaga asistenţă a ascultat cu evlavie slujba care s-a oficiat. Se
intonează Im nul P atriarh al şi M ulţi ani trăiască ! după care, P rea S fin
ţitul Episcop Vasile întâm pină oaspeţii cu urm ătoarea cuvântare :
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Sanctitatea Voastră,
înalţi oaspeţi,
Iubiţi Părinţi şi Fraţi,
«Vă întâm pinăm cu deosebită bucurie în acest sfânt locaş, dar nu
la reşedinţa noastră care acum se află în zona de război de unde am
fost alungaţi, însă m ulţum im lui D um nezeu că iată ne aflăm în m ij
locul credincioşilor din această parte a eparhiei noastre. Astăzi se bucură
inim a m ea şi cu ea în treg u l popor din această parte a sârbilor şi cei
care şi-au găsit aici adăpost, plecând din zona fro n tu lu i apropiat. Vă
m ulţum im că aţi venit să îm părtăşiţi ca noi greutăţile care ne-au cu
prins în acest război nedrept şi aspru. Astăzi, când V aticanul şi Iranul
s-au întors îm potriva poporului mic, dar tare, cinstit şi drept, poporul
sârb, prezenţa P rea F ericirii Voastre aici, revarsă în noi credinţă p u 
ternică şi nădejdea că ae găsim pe calea cea dreaptă şi că lu p ta noastră
sfântă şi dreaptă p en tru apărarea caselor noastre, a credinţei ortodoxe
de veacuri şi a num elui no stru trebuie să aducă rezultate. în venirea
dum neavoastră noi vedem şi sim ţim grija poporului rom ân frate pentru
toate suferinţele pe care le trăieşte poporul nostru. Sim ţim dragostea
pe care o arătaţi faţă de noi ca şi îm preuna trăire cu suferinţele noastre.
Acest război im pus sârbilor a tu lb u rat viaţa noastră bisericească aflată
în dezvoltare şi ascensiune. Am clădit şi am re p ara t m ulte biserici care
se aflau în bună stare şi care, acum au fost cuprinse de urm ările grele
ale războiului. D ar m ai m ult a av u t de suferit B iserica vie, fiindcă acum,
pe terito riu l eparhiei Zvornik şi Tuzla avem peste 7000 de copii orfani.
Au fost distruse 33 de biserici şi cele m ai m ulte d istrugeri sunt opera
re prezentanţilor V aticanului. N ădăjduim însă, că, după V inerea cea
M are a Patim ilor, să vină bucuria învierii D om nului în care noi credem
şi nădăjduim .
Ne rugăm B unului Dum nezeu să aducă reînnoirea întregului popor
sârb, spre bucuria şi a Bisericii şi a P atriei noastre.
Vă rugăm , P rea F ericite P ărin te P atriarh Teoctist, să transm iteţi
binecredinciosului popor rom ân m ulţum irea şi pre ţu irea noastră, pentru
că n-a răm as indiferent faţă de suferinţele noastre şi rugaţi pe fiii
Bisericii R om âne surori să înalţe rugăciuni p en tru încetarea cât m ai
curând a luptelor de la noi şi să ne redobândim pacea şi liniştea, îm 
părţind bucuria vieţii cu cei m ai apropiaţi ai noştri. Mă rog B unului
Dum nezeu să se realizeze idealurile şi dorinţele p en tru o R om ânie M are
şi puternică. Vă m ulţum im p en tru vizită şi Vă rugăm să binecuvântaţi
şi să aduceţi cuvânt de în v ăţătu ră credincioşilor care V -au întâm pinat.
Vă m ai rog să p rim iţi în d ar această icoană, care simbolizează dragostea
poporului frate sârb şi credinţa în învierea lui Hristos, precum şi această
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ploscă de lem n pe care este încrustată im aginea C atedralei P atriarh ale
şi din care îşi potolesc setea soldaţii noştri pe prim ele linii ale fron
tului. în tru m ulţi şi fericiţi ani !».
Im presionat de v ibrantul cuvânt al P rea S finţitului Episcop Vasile
şi de dragostea şi entuziasm ul cu care delegaţia Bisericii O rtodoxe
R om âne este în tâm pinată, precum şi de atm osfera înălţătoare care s-a
creat, P rea F ericitul P atriarh Teoctist se adresează celor de faţă astfel :
Sanctitatea Voastră,
Prea S fin ţite Părinte Episcop Vasile,
Prea Cucernici Părinţi şi Fraţi,
«M ărturisesc că nu m ă aşteptam la această întâm pinare a tâ t de
frum oasă. N e-au întâm pinat în drum copiii, iar cuvântul P. S. Episcop
Vasile a fost atât de însufleţit şi m işcător. îl cunosc pe P rea Sfinţia Sa
de când era arhidiacon al vrednicului de pom enire, Episcopul Loghin
al Tuzlei, cu care ne-am în tâln it deseori în R om ânia în preajm a
Aradului.
Vă găsesc îndureraţi, dar în aceste dureri să fim încredinţaţi că,
dacă Biserica văzută este distrusă o dată cu casele şi gospodăriile în
luptele fratricide, Biserica sufletului nu poate fi atinsă de nim eni, ea
fiind Biserica cea din lău n tru nostru, a credinţei ortodoxe, în v ăţătu ra
m orală şi viaţa ei, jertfele ei de aproape două m ii de ani, pe care
nim eni nu le poate anula, fiindcă nici porţile iadului nu o vor birui,
aşa cum a spus însuşi Dom nul nostru Iisus Hristos.
A tâta vrem e cât din rândurile noastre se aduc jertfe p en tru drep
tate şi adevăr, cât prunci şi oam eni nevinovaţi îşi pierd v iaţa p en tru
aceste valori divine, aceasta dem onstrează vitalita te a şi forţa Bisericii
Ortodoxe, a Bisericii lui Hristos, care suntem noi cei vii, dar şi cei
care au trecut pragul vieţii, fraţii, moşii, străm oşii şi eroii noştri, fii ai
Bisericii Ortodoxe.
B iserica din cer a străm oşilor noştri se um ple cu aceste victim e
nevinovate ale războiului şi ele m ărturisesc în faţa Sfintei Treim i de
vrednicia şi credinţa n oastră pe păm ânt. Noi cunoaştem că popoarele
noastre, rom ân şi sârb, şi-au îm pletit prietenia lor pe aceste jertfe, pe
aceşti eroi p en tru apărarea ortodoxiei. îi avem în rân d u rile Sfinţilor
din calendarele noastre pe m ulţi dintre înaintaşii noştri rom âni şi sârbi.
Şi, de curând, în anul 1989, B iserica noastră a trec u t p rin încercări
grele pentru doborârea totalitarism ului ateu, în tim pul căruia m ulţi
d in tre tinerii noştri de v ârstă foarte fragedă au p lătit cu viaţa dobân
direa libertăţii sfânte şi libertatea credinţei în Dum nezeu, libertatea
fiind dar dum nezeiesc ca şi adevărul şi sfinţenia şi de aceea ea se
obţine prin jertfă.
Aşadar, în tâln irea noastră aş vrea să fie un m om ent de îm p ărtă
şire a durerilor pe care le sim t şi le trăiesc S anctitatea Sa Pavle, pă
rinţii şi fraţii slujitori şi fii Bisericii Sârbe, pen tru victim ele războiului
fratricid din Bosnia şi H erţegovina. în R om ânia facem slujbe şi ru g ă
ciuni în fiecare zi, rugând pe Dum nezeu să trim ită pacea şi înţelegerea
peste fiii acestor ţin u tu ri. Facem apel de inim ă la forurile de care deB. O. R. — 10
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pinde restabilirea păcii în această zonă, rugându-le să facă to t ce le
stă în p u tin ţă pen tru încetarea pierderilor de vieţi om eneşti, în tre care
se află şi copii nevinovaţi.
C ătre aceşti copii aş vrea să în d rep t un cuvânt de dragoste şi p re
ţuire, p en tru părinţii eare i-au învăţat respectul p en tru credinţă, pen tru
bucuria pe care ei ne-au tu rn at-o în sufletele noastre, ale celor ce venim
din Rom ânia, întâm pinându-ne cu zâm bete şi flori, sfidând prin gestul
lor războiul şi m oartea, copiii care, pretutindeni, sunt o adevărată forţă
în fam ilie, societate, ţară şi Biserică. P en tru a sublinia dragostea noastră
p en tru copiii orfani ai Bisericii Sârbe, rog pe S anctitatea Sa să bine
cuvânteze m odestul no stru dar de 5.000 dolari, ca simbol al solidarităţii
noastre p en tru suferinţele acestora, răm aşi fără sprijinul şi m ângâierea
părintească din cauza războiului.
Vă m ulţum esc p en tru această întâm pinare şi p rim ire călduroasă,
pe care le in terp retez ca pe o dovadă a dragostei statornice faţă de
Ortodoxie şi de B iserica Ortodoxă Română.
Il
rog pe P rea S finţitul Episcop Vasile al Tuzlei să prim ească din
p artea Bisericii noastre acest engolpion, simbol al slujirii jertfelnice,
care să-l apere şi să-l ocrotească în încercările de aici şi să-i dea curaj
în călăuzirea credincioşilor săi pe calea iubirii şi a păcii. îl rog, de
asemeni, să prim ească aceste veşm inte preoţeşti p en tru slujitorii cate
dralei episcopale. Ne rugăm ca B unul D um nezeu să-l aju te să se în 
toarcă din nou la reşedinţa din Tuzla.
M ulţum im S anctităţii Sale Pavle, p en tru p rileju l pe care ni l-a
dat să ajungem până aici în apropierea frontului, m em brilor S fântului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Sârbe, clerului, credincioşilor şi copiilor care
ne-au întâm pinat cu bucurie şi inim i curate.
Darul D om nului nostru Iisus H ristos şi dragostea lui Dum nezeuTatăl şi îm părtăşirea S fântului Duh, să fie cu noi, cu toţi. Amin».
La ieşirea din C atedrală m ulţim ile înconjoară pe cei doi p atriarhi,
le sărută m âinile şi engolpioanele, cer binecuvântare, pe feţele tu tu ro r
citindu-se m ulţum irea sufletească p en tru această cercetare şi m ângâiere
la vrem e de cum pănă. Pe treptele C atedralei, P rea F ericirea Sa bine
cuvântează din nou poporul şi trecând strada, oaspeţii in tră cu toţii în
reşedinţa episcopală, însoţiţi de preoţi, protopopi, călugăriţe, prim arul
oraşului, P reşedintele Comisiei pen tru culte şi alte persoane oficiale
locale.
In tim pul convorbirilor p u rtate aici, P rea F ericitul P ărin te P atriarh
Teoctist evocă figura adorm itului în tru Dom nul Episcopul Longhin de
Tuzla, pe care l-a cunoscut m ai bine, precum şi o seam ă de am intiri
de când P. S. Episcop Vasile era diacon şi ucenic al Episcopului Longhin.
Cu d urere şi tristeţe profundă S anctitatea Sa Pavle ne inform ează
că în această zonă de război, de care suntem foarte aproape, s-au distrus
peste 50 de biserici, iar 7 arhierei au răm as fă ră eparhie, fiind nevoiţi
să părăsească reşedinţele eparhiale. Descrie apoi suferinţele pe care le
îndură ortodocşii sârbi care au m ai răm as în acele locuri.
D upă acest scurt popas care a av u t loc la reşedinţa episcopală, tim p
în care credincioşii au continuat să răm ână în faţa C atedralei, în ju ru l
reşedinţei şi pe aleea de in trare până la strad a principală, cei doi
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patria rh i şi însoţitorii lor şi-au lu at răm as bun, binecuvântând poporul
aşa de evlavios, îndreptându-se către M ănăstirea Tavna. In drum , ca şi
până acum, p rin sate ne întâm pină copii şi credincioşi cu flori şi u ră ri
de bun venit. Ne întâm pină cu pâine şi sare grupuri de m ilitari, pentru
că ne apropiem de zona frontului şi se adaugă nouă însoţindu-ne până
la M ănăstirea Tavna, care se află tot pe terito riu l Episcopiei Dvornic
şi Tuzla. Aici au venit şi preoţii de la B ijeljina şi alţii din îm prejurim i
cu credincioşii lor. C urtea m ănăstirii este plină. Clopotele sună fără
încetare, în tim p ce o delegaţie de ofiţeri superiori întâm pină pe cei doi
p atria rh i cu pâine şi sare. Copii şi tineri îm brăcaţi în costum e naţionale
locale dau strălucire acestei zile de sărbătoare.
Se intră în m ănăstire, cei doi p atriarhi se închină în S fântul A ltar
şi se săvârşeşte un Polihroniu după care, P rea S finţitul Episcop Vasile
se adresează celor doi p atria rh i şi însoţitorilor lor cu urm ătorul cuvânt :
Prea Fericirea Voastră,
Sanctitatea Voastră,
înalţi oaspeţi şi ierarhi,
<'Sunt deosebit de bucuros că îm preună cu clerul, credincioşii şi cu
copiii din această regiune apropiată de zona frontului, să Vă prim im în
această sfântă m ănăstire de călugăriţe şi în acest loc plin de istorie.
V-au întâm pinat m ilitarii şi în drum şi aici, cu pâine şi sare, iar noi Vă
prim im în num ele Dom nului, după în d ătin ata noastră trad iţie ortodoxă.
Vă aflaţi în această m ănăstire T avna care datează din tim pul regelui
D ragutin, secolul al X lII-lea. în E parhia Dvornic şi Tuzla sunt şapte
m ănăstiri, datând din aceeaşi vreme. M ănăstirea Tavna, în istoria sa, a
tră it clipe grele, a tâ t pe vrem ea turcilor, ca şi în tim pul celui de al
doilea război m ondial. A ceastă m ănăstire are un rol însem nat în viaţa
Bisericii şi a poporului nostru. Aici, în apropiere, s-a născut u n cântă
re ţ popolar care cânta la guslă, F ilip Visnici şi care a câ n tat epopeea şi
faptele de eroism, ca şi lu p ta poporului din aceste părţi.
Astăzi m ănăstirea T avna este aşezăm ânt m onahal p en tru călugă
riţe, în tr-â n sa ducându-şi viaţa 22 de m onahii. Linia frontului se află în
apropiere, la num ai trei kilom etri şi jum ătate. M usulm anii privesc
m ănăstirea ca în palm ă, însă să nu vă fie team ă că n u se va întâm pla
nimic. Biserica m ănăstirii care este repictată curând, este închinată
Sfintei Treimi. E xistă şi capela — paraclis — cu hram ul A coperăm ântul
Maicii Dom nului. în acest aşezăm ânt este înm orm ântat vrednicul de
pem enire Episcopul Longhin, pe care l-aţi am intit în cuvântarea de la
C atedrala din B ijeljina.
A flându-ne în apropierea frontului, ne-a întâm pinat arm ata care
respectă şi ocroteşte aşezăm intele bisericeşti. Aţi p u tu t observa că
m ilitarii sunt credincioşi şi plini de respect. S unt îm preună cu noi la
acest m om ent de rugăciune şi se bucură de venirea înalţilor oaspeţi din
România, pe care, după cum aţi văzut, i-am p rim it cu pâine şi sare. Vă
rugăm să binecuvântaţi obştea m onahală a m ănstirii Tavna şi pe m ili
tarii care, cu pre ţu l vieţii lor, apără valorile nepieritoare ale Ortodoxiei
noastre. Adânc recunoscători p en tru că ne cercetaţi la acest ceas de
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cum pănă, Vă întâm pinăm cu respect filial şi dragoste spunându-V ă :
«Bine este cuvântat cel ce vine în tru num ele Dom nului».
Vădit- im presionat de această atm osferă în care credincioşii şi ostaşii
se înfrăţesc în ju ru l Bisericii, P rea F ericitul P ărin te Teoctist adresează
urm ătorul cuvânt :
Sanetitatea Voastră,
Iubiţi Fraţi şi Surori,
«Suntem şi aici em oţionaţi de p rim irea pe care ne-aţi făcut-o şi de
cuvintele pe care le-a rostit P.S. Episcop Vasile şi m ai ales că, p entru
prim a dată în viaţa m ea am prim it pâinea şi sarea cu care n e-aţi în tâm 
pinat, din m âinile unui ostaş. Ne dăm seam a că aproape de m ănăstire se
află fro n tu l de luptă, d ar avem credinţa că un ostaş care prim eşte cu
pâine şi sare pe slujitorii lui Hristos, acela va b irui pe cel vrăjm aş, aşa
precum H ristos şi B iserica au b iru it iadul.
D ragi surori, să aveţi credinţă puternică în S fânta T reim e şi în
Maica Dom nului, fiindcă, dacă biserica acestei m ănăstiri sub călăuza
S fintei Treim i şi sub ocrotirea Maicii Dom nului a s trăb ă tu t veacurile,
va străb a te şi aceste clipe grele. Războiul este străin Bisericii şi Biserica
a condam nat întotdeauna războiul, p en tru că are în în v ăţătu ra Sa m ulte
posibilităţi de a rezolva tot ceea ce s-ar ivi în tre oam eni, popoare şi
naţiuni. Noi să rugăm pe Dum nezeu să înceteze şi să îndepărteze răz
boiul, să îndepărteze duşm anul credinţei şi al Bisericii care este diavolul
şi cei care îl slujesc pe el. Ia r pe diavol îl biruim m ai ales cu rugăciunea
şi cu S fânta Cruce. Şi Crucea este sim bolul biruinţei asupra suferinţei,
este sem nul răstignirii Dom nului H ristos şi în acelaşi tim p este sim 
bolul învierii şi al biruinţei îm potriva întunericului şi a răului.
Ne bucurăm de prezenţa şi aici a copiilor şi tinerilor care ne-au
întâm pinat şi sunt de faţă, şi ne rugăm ca Dum nezeu să-i ferească de
războiul cel dintre noi, aşa cum ne rugăm în rugăciunile noastre. Vedem
cu ochii noştri cum această sfântă m ănăstire, v a tră de spiritualitate
ortodoxă, ca şi cele din Rom ânia, îm preună cu v ieţuitoarele de aici
aflate num ai la câţiva kilom etri de tiru l arm elor care seceră vieţi om e
neşti, în fru n tă cu răbdare şi curaj m artiriu l p en tru credinţa ortodoxă.
N,e rugăm ca Dum nezeu să sporească p u tere a credinţei, răbdarea
şi curajul mucenicesc al acestor m onahii iubitoare de Hristos, cărora le
oferim în dar o cruce de binecuvântare, care să le fie scut şi ocrotire,
iar m aicii stareţe îi oferim Crucea pectorală ca s-o în tărească în vredni
ciile şi lucrarea sa. Dum nezeu să vă binecuvânteze şi să vă aibă în pază.
Amin».
D upă cuvântul de întâm pinare ro stit de P.S. Episcop Vasile şi după
răspunsul P rea F ericitului P a tria rh Teoctist, fiind de faţă S anctitatea Sa
Pavle, P atriarh u l Serbiei, m em bri ai S fântului Sinod şi iera rh i ai Bise
ricii Sârbe, preoţi localnici, credincioşi, copii şi tineret, reprezentanţi ai
autorităţilor locale, m in istru l C ultelor, ofiţeri superiori ai arm atei sârbe
din zona frontului şi m ilitari a avut loc o agapă la trapeza m ănăstirii.
A u lu at cuvântul reprezentanţi ai clerului, ai credincioşilor, ai autori
tăţilor locale şi m ilitare, evidenţiind orororile războiului din Bosnia şi
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Herţegovina, suferinţele populaţiei, pierderile de vieţi om eneşti şi de
b unuri m ateriale, făcând apel la delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne să
influenţeze factorii com petenţi p en tru luarea h otărârilor de încetare a
ostilităţilor în această zonă.
La sfârşitul alocuţiunilor a luat cuvântul P rea F ericitul P ărin te
P atriarh Teoctist, adresându-se celor de faţă, astfel :
Sanctitatea Voastră,
Onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor locale.
Iubiţi fraţi comeseni,
«Am ascultat cu m ultă luare am inte cuvântările ro stite aici şi m e
sajul transm is de Dom nul P reşedinte al Republicii. P e de o parte ne-a
îngrijorat ceea ce au exprim at fiecare dintre vorbitori, dar pe de altă
p arte ne-a şi bucurat. Am auzit cuvinte de m are nădejde şi de înflă
cărare pentru apărarea O rtodoxiei şi în acelaşi tim p de îngrijorare p entru
jertfele de vieţi om eneşti, care se sting, poate şi în aceste clipe în care
noi ne aflăm aici. Ca slujitori ai S fintei Ortodoxii, care reprezintă ade
v ărul Sfintei S cripturi şi revelaţia dum nezeiască, cunoaştem că om e
neşte, orice viaţă care se stinge pe păm ânt este o d u re re m are p en tru
toţi, deoarece om ul este creat de Dum nezeu ca să se bucure de aceste
frum useţi pe care le-am văzut şi în ţa ra dum neavoastră. Ne doare m ult
rana fraţilor noştri ortodocşi, d ar şi a celorlalţi de altă credinţă, nevino
vaţi care cad victim e, p en tru că arm a este oarbă şi loveşte de m ulte ori
la întâm plare. De aceea noi, slujitorii Bisericii Ortodoxe, suntem foarte
atenţi atunci când este vorba de pierderea de vieţi om eneşti, atâ t când
l'acem rugăciuni p en tru salvarea lor, cât şi când facem dem ersuri şi
intervenţii p en tru a nu lăsa ca arm a să-şi spună cuvântul hotărâtor, ci
înţelegerea. Războiul n u este num ai acesta pe care îl trăim noi, ci el
se duce şi in m ulte alte p ărţi ale lum ii. R ăzboiul de aici, atâ t de nedrept
şi necruţător, dă la iveală faptul că în sufletele oam enilor, în adâncurile
sim ,irii lor, există un război nevăzut, ascuns în sufletele celor care
seam ănă ură şi dezbinare, lipsindu-le Hristos şi lum ina Lui.
Ceea ce am auzit astăzi în Biserici pe unde am trec u t şi m ai ales
aici, în această zonă de război, îm i în tăre şte nădejdea că lum ina lui
H ristos pătrunde şi se aşazâ în inim ile oam enilor, şi îmi în tăre şte
convingerea că prin lum ina şi credinţa pe care le-am citit în inim ile
tinerilor şi copiilor, d re p ta tea va învinge şi că lum ina va străluci şi
va lum ina orice întuneric şi orice ascunziş precum şi orice m inte că
lăuzită de păcat, care fac să sângereze Bosnia şi H erţegovina şi alte
părţi ale lum ii lipsite de credinţa şi lum ina lui Hristos.
S unt încredinţat că lum ea care are astfel de copii şi tin eri ca cei
pe care i-am în tâlnit astăzi şi ne-au cântat atâ t de frum os, va b irui prin
lum ina şi credinţa în Hristos. P en tru aceasta ne vom ruga totdeauna ca
Dum nezeu, p en tru credinţa lor curată, să aducă lum ina şi pacea acestor
ţin u tu ri. Aşa cum spuneam şi în biserică, fiii Bisericii Ortodoxe Române
urm ăresc zilnic, cu înfrigurare, ceea ce se întâm plă în această p arte a
lum ii şi zilnic înalţă rugăciuni ca Dum nezeu care a potolit valurile şi
m area să potolească şi aceste fu rtu n i am eninţătoare care s-au năpustit
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peste ţa ra şi B iserica O rtodoxă Sârbă. Să avem credinţă în puterea
m ântuitoare a D om nului nostru Iisus Hristos şi în rugăciunile Bisericii
şi ale creştinătăţii de pretutindeni.
M ulţum esc, în încheiere, S anctităţii Sale Pavle, P rea S finţitului
Episcop Vasile, dom nilor reprezentanţi ai autorităţilor de stat locale şi
m ilitarilor care ne-au întâm pinat, maicii egum ene şi surorilor care ne-au
prileju it această m asă a dragostei, ca în prim ele veacuri creştine şi vă
încredinţăm că ducem cu noi în România, gândurile, dorinţele şi d u re
rile dum neavoastră, p en tru a le p u rta pe aripile rugăciunilor noastre
către Dum nezeu, p en tru ca ele să fie ascultate şi îm plinite şi astfel să
ajungeţi la adevăr şi d reptate fără vărsări de sânge. Dum nezeu are
această putere şi el lucrează p rin oameni. A sem enea ostaşi ca cei care
au vorbit aici şi care ne-au p rim it la Biserică cu pâine şi sare nu pot
decât să-l aibă pe Hristos, care biruie orice prim ejdie şi pe duşm anii
văzuţi. Aşa să ne binecuvânteze şi să ne ajute D um nezeu — Amin».
Se rosteşte rugăciunea : «M ulţum im Ţie H ristoase D um nezeul
nostru că ne-ai s ătu ra t pe noi de bunătăţile Tale cele păm ânteşti...», iar
S anctitatea Sa P avle dă binecuvântarea acestei agape.
După agapa de prânz d esfăşurată în trapeza m ănăstirii, m em brii
celor două delegaţii bisericeşti au fost poftiţi în salonul arhondariei.
P resa sârbă a dorit să aibă un in terv iu cu P rea F ericitul P ărin te P atriarh
Teoctist p en tru a cunoaşte im presiile în legătură cu vizita, la care P rea
F ericirea Sa a răspuns : «Este foarte greu de m ărtu risit im presiile,
in tr-u n cuvânt scurt, p en tru că ele sunt foarte bogate atât pe plan bise
ricesc, precum şi în legătură cu evenim entele tragice care au loc în
Bosnia şi Herţegovina. Noi am venit pe un drum cunoscut, pe drum ul
bătătorit de m oşii şi străm oşii noştri de când ne cunoaştem în istorie, ca
popoare vecine, prietene şi ortodoxe. Aceste locuri frum oase pe care
le-am văzut astăzi şi chiar m ănăstirea în care ne aflăm au ţin u t de-a
lungul secolelor legătura cu O rtodoxia întreagă, cu aşezăm intele m ona
hale din R om ânia cu care s-au sp rijin it şi aju ta t reciproc.
In condiţiile în care am venit acum, ca invitaţi ai S anctităţii Sale
P atriarh u lu i Pavle, am găsit aici o Biserică rănită, ai cărei fii sunt su 
puşi m orţii, exilului şi dezbinărilor dureroase. Am venit ca în aceste
clipe să ajutăm şi să m ângâiem în m ăsura în care om eneşte se poate
vorbi şi, m ai ales set poate face aceasta.
D ar istoria noastră, legată de secole, pe care o cunoaştem cu toţii
ne învaţă că m ulte g reutăţi s-au ab ă tu t asupra noastră şi din toate am
ieşit cu sufletul în tărit, cu credinţa m ai vie datorită suportului pe care
ni-1 oferă Ortodoxia».
La în treb area care este m esajul P rea F ericirii Sale către poporul
sârb şi Biserica Ortodoxă Sârbă, a răspuns :
«M esajul nostru este un m esaj de nădejde vie cum ne învaţă S fân
tul Apostol Pavel, de încredere în Dum nezeu, care ne scoate din toate
g reutăţile şi care, aşa cum ne-a scos din m ulte fu rtu n i care s-au abătut
asupra noastră şi noi am răm as pe loc cu m ănăstirile şi bisericile
noastre, aşa vom răm âne şi de acum înainte.
U n cuvânt de dragoste părintească adresez tinerilor acestui popor,
copiilor, părinţilor şi fraţilo r îndoliaţi, cu îndem nul de a nu u ita că cei
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ce se jertfesc sunt pom eniţi p u ru rea de Biserică şi trec în rân d u l eroilor
şi al sfinţilor care sunt cinstiţi veşnic. Îm brăţişez pe fiii întregului popor
şi fac apel la înţelepciunea conducerilor să folosească toate rezervele din
sufletele lor p en tru a opri vărsarea de sânge şi pierderile de vieţi om e
neşti.
Doresc din inim ă ca în toate acestea să vă ajute Dumnezeu».
P rogram ul zilei fiind destul de încărcat, la orele 15, coloana de
m aşini cu cele două delegaţii bisericeşti se îndreaptă spre Pancevo şi
Novo-Selo (Satul Nou), localităţi din cuprinsul Episcopiei B anatului
condusă de P.S. Episcop Chrisostcm , care îşi are reşedinţa la Vârşeţ.
Este prevăzut un drum lung de circa trei ore până se va ajunge la
Pancevo. Parcurgem câm pii, dealuri, ţin u tu ri îm pădurite, cu nim ic deose
bite de cele din zona n oastră de câm pie şi subcarpatică.
La orele 17,30 se ajunge în faţa bisericii cu hram ul «Adormirea
Maicii Domnului» din Pancevo. M ulţim ea m are de credincioşi ocupă
strad a şi faţada bisericii, aplaudă şi fac u ră ri de bun venit, în lim ba
rom ână şi în lim ba sârbă, p en tru că în Pancevo sunt şi m ulţi rom âni.
Copiii oferă buchete de flori celor doi P atriarhi, iar F rea S finţitul
Episcop Chrisostcm îi întâm pină cu S fânta Evanghelie şi S fânta Cruce,
înconjurat de preoţi, credincioşi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale,
îm preună cu prim arul oraşului. în această atm osferă entuziastă se intră
cu m are greutate in biserica arhiplină. Cei doi p atriarhi binecuvântează
poporul, în dangătul clopotelor care nu m ai contenesc şi în acordurile
Im nului P atriarhal. In tră în S fântul A ltar, se închină, apoi iau loc pe
solee, în dreapta, în jilţu rile arhiereşti. Un sobor de preoţi oficiază
polihroniul, se pom enesc num ele celor doi patria rh i şi se cântă : «Mulţi
ani trăiască ! ».
P rea S finţitul Episcop Chirisostom , în calitate de chiriarh al locului
întâm pină în tâistă tăto rii celor două Biserici, pe m em brii delegaţiei
rom âne şi pe ierarhii sârbi însoţitori, cu urm ătoarea cuvântare :
Prea Fericirea Voastră,
Sanctitatea Voastră,
înalt Prea Sfin ţiile Voastre,
Prea S fin ţiile Voastre,
Excelenţa Voastră,
•■Dam slavă B unului Dum nezeu că şi eparhia aceasta pe care o
păstoresc, precum şi C atedrala din Pancevo, se bucură de vizita P rea
Fericirii Voastre, tocm ai în vrem ea când nevoia ne apasă, aşa cum spune
psalm istul David. Ne bucurăm în tru Dom nul şi în u n itatea dragostei de
vizita întâistătăto ru lu i Bisericii Ortodoxe Române, p en tru că U nul este
Dom nul, una este C redinţa şi unul B otezul şi p en tru că aceleaşi sunt
nevoile prin care au trec u t şi trec Biserica O rtodoxă Rom ână şi Biserica
O rtodoxă Sârbă.
E xprim ăm P rea F ericirii Voastre şi distinşilor însoţitori, sinceră
recunoştinţă în num ele credincioşilor noştri, a preoţilor, a slujitorilor
bisericeşti şi a întregului Consiliu parohial p en tru că astăzi aţi vizitat
oraşul Pancevo şi B iserica cu hram ul «Adormirii Maicii Dom nului».
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Este p en tru prim a oară în istoria acestui oraş când a avut cinstea
de a saluta doi p a tria rh i deodată. A ceasta este o zi m are în care cre
dincioşii noştri au venit să ia binecuvântarea P rea F ericirii Voastre şi
să Vă m ulţum ească.
Prea Fericite,
R ar se întâlnesc două popoare care duc o viaţă atâ t de apropiată,
aşa cum sunt popoarele sârb şi rom ân. Un singur D um nezeu, o singură
credinţă, o singură sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, care
pe noi ne-au u n it de veacuri, iar în seara aceasta am dat m ărturie
despre această sfântă m are istorie.
V izitaţi B iserica noastră şi poporul nostru într-o perioadă nespus
de grea p en tru noi, când şi Biserica şi poporul sunt răstignite pe Cruce.
P oporul sârb ne am inteşte de Moise când, străbătând M area Roşie, l-a
în frâ n t pe F araon, şi de vechiul Israel, care cânta cântecul de b iruinţă :
«Tăria m ea şi m ărirea m ea este Dom nul, căci El m -a izbăvit !». Acesta
este1 D um nezeul m eu şi-L voi preaslăvi ! D um nezeul părintelui m eu şi-L
voi preaînălţa» (leş. 15, 2).
S u n t sigur că înţelegeţi situaţia în care ne aflăm , căci şi Biserica
şi poporul rom ân au fost în trec u t încercate, ca şi noi acum. în aceste
vrem uri grele noi am fost uim iţi de evlavia şi religiozitatea poporului
rom ân şi de organizarea Bisericii O rtodoxe Române, căreia m ecanism ul
com unism ului ateist i-a provocat m ulte pagube.
M ulţum im P rea F ericirii Voastre pen tru această înaltă vizită şi Vă
rugăm să Vă sporiţi rugăciunile către Dom nul Iisus Hristos, P rea Sfânta
N ăscătoare de D um nezeu şi către S finţi, p en tru a ne în tări în credinţă
şi dragoste, ca astfel, să putem în fru n ta pericolul neocom unist, iar din
focul peste care vom trece, să iasă chipuri lum inoase şi suflete curate
şi, îm preună cu în treg u l V ostru popor, să slăvim cu o singură gură şi o
singură inim ă m ăreţul num e al lui D um nezeu-T atăl, Fiul şi S fântul Duh.
Bine aţi ven it la noi să trăiţi în tru m ulţi ani !»
Din jilţu l arhieresc, privind către m ulţim ea credincioşilor, care au
asistat aici şi la slujba vecerniei, în aşteptarea celor doi în tâistă tăto ri de
Biserici, P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist răspunde cuvântului
de salut, adresându-se astfel :
Sanctitatea Voastră,
Prea S fin ţite Părinte Episcop Chrisostom,
Iubiţi fraţi şi surori,
«Dacă ne găsim acum în biserica dum neavoastră la acest ceas de
rugăciune, datorăm această bucurie Sfântului Duh, care călăuzeşte paşii
noştri către cele bune. S pun aceasta, pen tru că, în acelaşi tim p, în care
S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne gândea să invite pe S ancti
tatea Sa P atriarh u l Pavle la Bucureşti, am p rim it Noi inivitaţia de a-L
vizita pe S anctitatea Sa la Belgrad.
Şi iată, aşa se face că ne găsim înconjuraţi de această frum oasă
coroană de preoţi şi cu P.S. Episcop Chrisostom , fratele nostru prea
iubit în slujire arhierească. A şteptăm ca dorinţa n oastră de a-1 avea pe
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S anctitatea Sa P avle la P atriarh ia din B ucureşti să se îm plinească la
sfârşitul lunii octom brie din toam na aceasta, cu prilejul îm plinirii a
110 ani de la A utocefalia Bisericii O rtodoxe Rom âne şi 70 de ani de
când Biserica O rtodoxă R om ână este ridicată la rangul de P atriarhie,
îm preună cu m ine se află I.P.S. M itropolit Nicolae al Tim işoarei şi
B anatului, P.C. P ărin te C onstantin P ârvu, V icar A dm inistrativ la C an
celaria P atriarhiei din B ucureşti şi P.C. P reot Moise Ianeş, conducătorul
V icariatul Ortodox Român de Vânşeţ.
Iubiţi Părinţi şi credincioşi,
Bisericile noastre şi-au pecetluit legăturile cu vrednicia şi jertfa
m artirilor şi cu sângele celor care au apărat credinţa ortodoxă.
Ne stă m ărtu rie în această p rivinţă însuşi Episcopul Teodor de la
Tim işoara, care de curând a fost canonizat de S fântul Sinod al Bisericii
O rtodoxe S ârbe şi pe care şi noi îl vom înscrie în calendarele noastre.
Căci, la 1508, acolo unde păstorea el, şi apăra O rtodoxia, păstorea şi
sârbi, păstorea şi rom âni ; iar când fiica cneazului Lazăr, dom niţa
D espina, a devenit soţia dom nitorului Neagoe B asarab al Ţ ării Rom â
neşti, cel care a zidit celebra m ănăstire de la C urtea de Argeş, această
dom niţă din neam de cneaz sârbesc a adus în Ţ ara Rom ânească credinţă
puternică şi ofrandă p en tru casa lui Dum nezeu. Este cunoscută în istoria
noastră ca şi îm părătesele B izanţului de odinioară, iubitoare de orto
doxie şi credincioasă jertfelnică pen tru m ănăstire, dându-şi bijuteriile
personale pentru înfrum usţarea acestei m ănăstiri, celebră în toată lum ea
până astăzi. Şi exem ple de acestea găsim foarte m ulte în istoria noastră.
Avem, aşadar, o istorie com ună pecetluită nu num ai cu fapte de p riete
nie, de istorie, de războaie com une de apărare a credinţei, ci pecetluită
cu darul D uhului S fânt al Sfintei Ortodoxii şi ca pe orice dar dum ne
zeiesc, noi trebuie să-l păstrăm cu m are sfinţenie. Suntem datori să
păstrăm această prietenie sfântă. Suntem datori să o prom ovăm şi să o
facem cunoscută tinerilor şi copiilor, m ai ales celor din vrem urile de
faţă, când lum ea este pusă la grea încercare de diferite curente sectante
sau diferite curente care coboară dem nitatea fiinţei um ane. învăţăm din
istoria noastră sfântă a celor două popoare că dacă am străb ă tu t atâtea
secole do istorie p ăstrându-ne id en titatea credinţei, identitatea culturii
noastre naţionale, şi unii şi alţii, şi rom âni şi sârbi, şi că, dacă atâtea
v aluri ale istoriei nu ne-au clintit din loc, aceasta se datoreşte credinţei
noastre ortodoxe. Este nevoie ca şi acum şi întodeauna să sim ţim tre 
b uinţa m ărturisirii acestui adevăr, şi Noi, întâistătătorii Bisericilor
Ortodoxe surori şi ierarhii şi preoţii şi credincioşii noştri. Tot ceea ce
ne-a lăsat Dum nezeu cel S fânt pe păm ânt ca frum useţe dum nezeiască şi
omenească este sfânta Ortodoxie. Nu poate să existe o altă credinţă mai
frum oasă, nu poate fi o artă frum oasă fără adevărul dum nezeiesc al
frum osului, nu poate exista bine pe păm ânt dacă nu conţine în el binele
dumnezeiesc. Bisericile noastre ortodoxe, m ănăstirile rom âneşti şi
m ănăstirile sârbeşti, arh ite ctu ra lor aşa de arm onioasă şi de frum oasă,
satisfac în gândire şi în cultură pe cel m ai pretenţios şi ra fin at om de
cultură. Dacă aceste lucruri le ştim şi le cunoaştem , avem datoria să
păstrăm O rtodoxia şi avem datoria să arătăm tineretului şi copiilor fru 
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m useţile ei, spre a nu cădea cineva în cursa sectelor de atâtea feluri,
care au invadat şi R om ânia şi Serbia. P en tru aceasta m ulţum im lui
Dum nezeu, fiindcă întâlnindu-ne unii cu alţii, ne aducem am inte de
îndatoririle noastre şi ne aducem am inte şi ce frum useţe slujim noi,
atunci când ne num im «ortodocşi». De aceea s u n t recunoscător Sanctităţii
Sale P atriarh u lu i P avle p en tru această invitaţie de a vizita Biserica
Ortodoxă Sârbă şi p en tru faptul că în program ul acestei vizite a înscris
şi această vecernie la Pancevo, să ascult u n cuvânt atât de ziditor de
suflete pe care ni l-a rostit P rea S finţitul Episcop C hrisostom .
P rea S finte P ă rin te Episcop, iubiţi părinţi, din toată inim a vă
m ulţum esc p en tru această întâm pinare. Vă asigur de pre ţu irea şi de
iubirea mea, a însoţitorilor şi a ierarhilor S fântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
Cea m ai frum oasă şi m ai bogată v irtu te este iubirea, este dragostea,
care nu cade niciodată şi dacă noi o avem, nu cădem niciodată. Şi pen
tru a exprim a simbolic această iubire şi preţuire a Sf. Sinod, a mea
personal şi a I.P.S. M itropolit Nicolae, Vă rog, P rea S finţite Episcop
Chrisostcm să p rim iţi sem nul com uniunii noastre şi sem nul slujirii
noastre arhiereşti în sfânta biserică ; un engolpion lu cra t în atelierele
P atriarhiei noastre. S ă-l p u rta ţi cu sănătate şi bucurie şi să Vă rugaţi
p entru noi şi p en tru Biserica Ortodoxă Română. La m ulţi ani !».
Se cântă m ulţi ani trăiască şi Im nul P atriarhal, tim p în care cei
doi P atriarh i in tră în S fântul A ltar şi consemnează în S fânta Evanghe
lie acest m om ent unic al vizitei lor în biserica A dorm irii din Pancevo.
B inecuvântând poporul se iese din biserică şi se in tră p en tru u n scurt
popas la C ancelaria parohială, unde suntem întâm pinaţi de prim arul
oraşului, cadre didactice, personalităţi ale vieţii culturale şi politice din
oraş, m em brii consiliului parohial şi alte persoane apropiate Bisericii.
P rim arul din Pancevo îl întâm pină pe P rea F ericitul P ărin te
P atriarh Teoctist cu un cuvânt de salut în lim ba rom ână, după care
un m em bru al consiliului parohial i se adresează în lim ba sârbă urând
bun v en it la com unitatea ortodoxă din Pancevo. Au loc schim buri de
im presii în tre m em brii delegaţiei rom âne şi reprezentanţii vieţii publice
şi ai parohiei din Pancevo, în care se subliniază bunele ra p o rtu ri d intre
sârbii şi rom ânii din localitate şi îm prejurim i. P reoţii se salută şi se
îm brăţişează cu preotul Moise Ianeş, V icarul rom ân de la V ârşet, cu care
se cunosc de la d iferite slujbe comune. Este o atm osferă de frăţietate şi
de apropiere sufletească.
P en tru că se apropie căderea serii şi tim pul este presant, cei doi
P atriarh i îşi iau răm as bun, în aclam aţiile m ulţim ii, îndreptându-ne spre
Satul Nou (Novo Selo), localitate în care funcţionează o parohie rom â
nească.
La orele 19,00 coloana m aşinilor cu oaspeţii ajunge la S atul Nou
(Novo Selo) aşezare locuită de rom âni şi sârbi, situată la circa 30 de km
de Belgrad.
In fa ţa bisericii ortodoxe rom âne şi pe aleea care conduce de la
stradă şi până în sfântul locaş s-a strâns m ulţim e m are de rom âni şi
sârbi din Satul Nou, preoţii şi protopopii V icariatului Ortodox Rom ân
din V ârşet cu enoriaşi din parohiile îor apropiate, dornici să vadă pe
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cei doi P atriarh i ortodocşi. în dangătul clopotelor şi în cântecele fanfarei
care alternează cu Im nul P atriarh al intonat de preoţi, cor şi credincioşi,
ne îndreptăm către biserică.
Tineri şi copii îm brăcaţi în pitoreştile costum e naţionale oferă
buchete de flori P rea F ericitului P atriarh Teoctist, aşternând flori în
calea oaspeţilor şi făcându-le o prim ire entuziastă, strigă : «bine aţi
v enit !» şi «întru m ulţi ani stăpâne !». P rea F ericitul P ărin te P atriarh
Teoctist sărută pe copiii care-i oferă flori şi binecuvântează pe părinţii
lor, fericiţi că au p u tu t fi de faţă la această m inunată şi ra ră întâlnire.
S unt de faţă reprezentanţi ai A m basadei Române, P reşedintele Comisiei
p en tru Culte, prim arul, cadre didactice, personalităţi ale com unei S atul
Nou, sârbi şi rom âni care convieţuiesc aici de secole.
Cei dci P atriarhi, u rm aţi de delegaţia rom ână şi ierarhii sârbi intră
în biserica ce poartă hram ul «Pogorârea Sfântului Duh», fiind precedaţi
de soborul preoţilor şi protopopilor v icariatului rom ân din Vârşeţ, înveş
m ântaţi în costum e preoţeşti im pecabile. P rea F ericitul P atriarh şi Sanc
titatea Sa P atriarh u l P avle se închină la S fântul A ltar, apoi ies şi se aşază
in jilţurile arhiereşti, pe soleea largă a bisericii. Se săvârşeşte Polihroniul, pom enindu-se num ele celor doi P atriarhi, corul şi m ulţim ea
credincioşilor cu preoţii intonând : «Mulţi ani trăiască !» şi «Pre S tă
pânul şi P atriarh u l nostru !», într-o atm osferă entuziastă şi de sărbă
toare, încât ne sim ţim ca acasă.
D upă încheierea Polihroniului, P. C. P reot Gheorghe Ianeş, protopop
de Pancevo, ia cuvântul în num ele preoţilor şi credincioşilor din Vica
riatu l rom ân şi cu em oţie vădită în glas rosteşte u rm ătoarele :
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Sanctitatea Voastră,
înalt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi fraţi români şi sârbi,
«Din încredinţarea P rea C ucernicului P ărin te Vicar Moise Ianeş,
perm iteţi-m i ca în num ele tu tu ro r preoţilor ca şi al credincioşilor din
cuprinsul V icariatului nostru din B anatul jugoslav şi al m eu personal
să exprim m area bucurie p en tru venirea P rea Fericirii V oastre în
m ijlocul nostru. Ca urm aş al S finţilor Apostoli spre a p erpetua m ăreaţa
m isiune apostolică şi spre îndeplinirea ei, aţi coborât din scaunul p a
triarh al şi aţi venit să Vă cercetaţi turm a, oile cuvântătoare, pe fiii
sufleteşti încredinţaţi de M ântuitorul H ristos spre păstorire şi conducere
pe cărările vieţii la lim anul m ântuirii lor sufleteşti.
Aţi venit la noi să binecuvântaţi câm piile, dealurile şi toate ogoa
rele noastre, să binecuvântaţi pe părinţi şi pe copiii lor, să bine
cuvântaţi şi să îm bărbătaţi bătrânii ca să-şi poarte cu u şu rin ţă povara
anilor vieţii lor. Aţi venit să binecuvântaţi m orm intele unde zac ose
m intele m oşilor şi străm oşilor noştri, ale fraţilo r şi copiilor noştri şi să
im ploraţi m ila şi în durarea lui Dum nezeu ca să ierte greşalele tu tu ro r
ce au adorm it şi au m u rit în credinţa străbună şi în nădejdea învierii
şi a vieţii celei veşnice.
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P rea F ericite P ărin te P atriarh, să ne binecuvântaţi şi pe noi pe
toţi şi să im ploraţi asupra noastră m ila Dum nezeiască ca să ne ferească
de cium ă, cutrem ur, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră a altor
neam uri şi de războiul cel dintre noi, ca toţi îm preună cu o gură şi
cu o inim ă să m ărim pe Dum nezeu Tatăl, pe F iul şi pe S fântul Duh.
Cu aceste cuvinte, în num ele dreptcredincioşilor m ei parohieni, Vă
prim im cu bucurie, cu veselie şi cu braţele deschise în m ijlocul nostru
şi Vă deschidem larg porţile inim ilor noastre de iubire, de veneraţiune
şi supunere fiască, şi Vă zicem : «Bine aţi venit în m ijlocul nostru şi
să ne trăiţi în tru m ulţi şi fericiţi ani».
P rotopopul G heorghe laneş m erge şi săru tă m âna celor doi P a
triarh i şi cere binecuvântarea patriarhală. D upă aceea, P rea Fericitul
P atriarh Teoctist, părintele sufletesc al rom ânilor ortodocşi de p re tu 
tindeni, se adresează celor de faţă astfel :
Sanctitatea Voastră Pavle,
înalt Prea S fin ţiţi M itropoliţi,
Prea S fin ţiţi Episcopi,
Prea iubiţi părinţi, fraţi şi surori de un neam şi o credinţă,
«Este norm al ca în asem enea îm p reju ră ri să fiu stăpânit de em oţie
pentru că m ă găsesc într-o biserică din aceste părţi în care s-au rugat
moşii şi străm oşii enoriaşilor de astăzi. Sunt, de asemenea, em oţionat
că vorbesc în p rezenţa unui iera rh venerabil, S anctitatea Sa Pavle,
cunoscut în lum ea n oastră ca un p ăstrător al credinţei ortodoxe, iar
p entru noi, B iserica Ortodoxă R om ână, un m are prieten, căruia îi da
torăm această bucurie com ună a m ea şi a S anctităţii Sale şi chiar a
fiecărei fam ilii ortodoxe, a credincioşilor şi credincioaselor, care se află
cu noi aici, sârbi şi rom âni.
Iubiţi fraţi, O rtodoxia are valori nebănuite şi mcă necunoscute,
care m erită să fie invocate în preocupările noastre la asem enea îm pre
jurări. Nu num ai factorul economic trebuie să prevaleze în lum e. Cine
cunoaşte O rtodoxia în profunzim ea şi valoarea ei socială, în fam ilie,
în societate, în ra p o rtu rile dintre ţări, în tre B isericile naţionale, acela
îşi dă seam a că în doctrina ei se află un tezaur inepuizabil de în v ăţătu ri
şi form e de convieţuire în tre popoare, în tre naţiuni şi Biserică.
De două mii de ani propovăduim adevărurile ei şi n-am ajuns să
epuizăm valorile sale doctrinare şi sociale. De două mii de ani cele
două popoare ale noastre, în fră ţite în aceeaşi credinţă ortodoxă pe aceste
m eleaguri, au rezistat îm preună agresiunii dom inaţiei otom ane. C redinţa
nu se um breşte cu trecerea anilor, sau chiar cu trecerea secolelor.
C redinţa n oastră ortodoxă ne-a ţin u t apropiaţi unii de alţii şi ne-a
unit în apărarea ei şi a valorilor proprii popoarelor noastre. Comorile
de artă şi de spiritualitate ortodoxă le găsim aceleaşi în Nordul şi în
Sudul D unării, în aria Ortodoxiei, la Novisad, la Tighina sau la Hotin.
Cu aceste valori de credinţă şi artă întruchipate în biserici şi m ănăstiri
străvechi, adevărate nestem ate ale Ortodoxiei, rom ânii au îm podobit
ţin u tu rile din N ordul şi Sudul D unării, până la M untele Athos, îm ple-
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tindu-şi râvna lor, cu a popoarelor vecine şi m ai ales cu râ v n a fraţilor
ortodocşi sârbi.
De aceea, clipa întâlnirii dintre noi, în această seară, ca fraţi în
credinţă, este însem nată şi sfântă, fie că purtăm un costum sau altul,
fie că vorbim şi cântăm diferit. Avem acelaşi suflet şi acelaşi scop
m ântuitor, ne hrănim din acelaşi izvor nesecat al Ortodoxiei din vrem u
rile apostolice. Ce am fi fost noi, iubiţi fraţi rom âni şi sârbi dacă n-am
fi p ăstra t O rtodoxia sau ne-am fi abătut, în vitregia istoriei, la altă
credinţă ?
S u n t unii care cred că dacă am fi îm părtăşit o altă credinţă, am
fi avut în istorie şi poate în actualitate, o soartă m ai bună pe plan
european. în tru acestea m ărtu rie ne stau fraţii noştri rom âni din T ra n 
silvania peste care s-a ab ă tu t silnicia uniaţiei şi care au fost înstrăinaţi
de credinţa ortodoxă, pierzându-şi m ănăstirile, bisericile şi uneori iden
tita tea şi autenticitatea naţională, aşa cum s-a în tâm plat sub presiune
şi cu credincioşii altor Biserici Ortodoxe, nu departe de noi. O rtodoxia
ne-a aju ta t să ne păstrăm valorile noastre spirituale, aceleaşi, în S fântul
M unte Athos, în Sinai, în sinteza de credinţă şi cu ltu ră a Bisericii
R ăsăritene, S fânta Sofia şi pe toată aria în care odinioară a înflorit
B iserica noastră Ortodoxă.
Noi, rom ânii şi fraţii noştri sârbi ortodocşi n-am răm as în afara
acestei arii orientale a im periului.
Suntem aici deci unde ne-a găsit istoria din prim ul m ileniu şi
unde Sf. Apostol A ndrei a găsit pe străm oşii noştri. S untem înrădăcinaţi
pe suferinţele şi jertfele străm oşilor noştri din Sciţia, d in tre D unăre
şi M are. M ănăstirea P u tn a sau Voroneţ, C urtea de A rgeş sau Cozia
din Rom ânia ca şi M ănăstirea C ruşedol sau S tudeniţa din Serbia stau
m ărtu rie despre valorile O rtodoxiei noastre comune. Suntem în fră ţiţi
prin aceleaşi sfinte Taine şi slujbe religioase, prin aceeaşi S fântă L itu r
ghie. F rum useţile picturii ortodoxe şi a veşm intelor liturgice sim boli
zează strălucirea B izanţului. Şi noi, şi sârbii am continuat p rin acestea
cu ltu ra B izanţului, după Bizanţ, acel B izanţ despre care se vorbeşte
şi se scrie cu m ult adevăr şi pietate. Când îşi deschide oricine ochii şi
m intea găseşte în Ortodoxie frum useţile de viaţă, aşa cum găseau tem ei
Ş tefan cel M are şi Sfânt, A lexandru cel B un şi urm aşii lor, să-şi apere
nevoile, ţara, neam ul şi credinţa. Ei de aceea au în făp tu it o boltă a
culturii naţionale rom âneşti, cu valoare deosebită p en tru E uropa vrem ii
lor şi actuală p en tru tim purile noastre. Avem aşadar, cu ce in tra în
legătură pe plan european. Suntem două Biserici şi ţări prietene, păs
trăto a re ale Ortodoxiei, ţă ri cu un însem nat num ăr de ortodocşi. Ne
aflăm îm preună în forurile m ondiale ale Ortodoxiei şi creştinătăţii,
unde ne prezentăm cu valorile noastre apostolice şi contem porane, p u 
tând sta cu fru n te a sus. îm preună apărăm , în aceste foruri, Ortodoxia,
care cu fiecare secol apare nouă şi în toată prospeţim ea ei. Cei m ai
autentici tălm ăcitori ai Sfintei S cripturi, S fântul Ioan G ură de Aur,
S fântul Vasile cel M are, Sf. M axim M ărturisitorul, cărora le urm ează
teologii Bisericilor noastre surori, dau la iveală noi izvoare şi înţelesuri
ale Ortodoxiei. Nu trebuie să trăim com plexul că am fi m ai prejos
decât Biserica Rom ano-Catolică, P ro testan tă şi nu trebuie să ne in ti
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mideze prozelitism ul sectelor care caută să cum pere sufletele credin
cioşilor noştri.
De aceea avem datoria sfântă să ne învăţăm copiii şi tineretul
credinţa ortodoxă, să apropiem credincioşii de Biserică, obligaţie pentru
fiecare preot şi p en tru fiecare fam ilie. O Europă fără valorile O rto
doxiei nu se poate im agina. Odată cu valorile economice, care tind să
copleşească viaţa, trebuie să apară şi valorile spirituale ale credinţei.
Aceasta depinde în m are m ăsură de noi, slujitorii şi credincioşii O rto
doxiei.
Am fost astăzi cu S anctitatea Sa Pavle în Bosnia, unde şi acum
se sting vieţi om eneşti. Am făcut îm preună rugăciuni p en tru încetarea
vărsărilor de sânge şi aşezarea păcii. Am văzut curajul şi evlavia cre
dincioşilor ortodocşi sârbi la parohiile unde am fost, m ănăstiri bine
organizate, ierarhi şi preoţi în grijoraţi de pierderea reşedinţelor şi
soarta refugiaţilor. Ei sunt pilde de curaj şi de sacrificiu şi nu-şi pierd
încrederea în Dum nezeu şi adevărul veşnic. Num ai cu aceste valori
putem nădăjdui, în tre înţelegere şi aflarea unor form ule de încetare a
suferinţelor şi a pierderilor.
Iubiţi fraţi credincioşi rom âni, cunoaştem că m orm intele m oşilor
şi străm oşilor, credinţa şi evlavia ca şi sfintele biserici vă sunt zestrea
scum pă pe care o m oşteniţi. Dacă o carte reprezintă o valoare, cu atât
mai m u lt păstrarea altarelor şi a num elui pe care îl m oşteniţi răm âne
o valoare suprem ă de fam ilie şi de neam.
Cu bucurie vă îm brăţişăm frăţeşte îm preună cu I.P.S. M itropolit
Nicolae al B anatului şi cu P rea C ucernicul P reot Vicar C onstantin P ârvu
de la S fânta P atriarh ie, cu care am lu at drum ul continuării prieteniei
noastre cu Biserica O rtodoxă Sârbă, personal faţă de S anctitatea Sa
P atriarh u l Pavle, care ne-a şi dat posibilitatea de a vă vedea aici la
Pancevo şi la S atul Nou. A proape la fiecare şedinţă a S fântului Sinod
gândurile şi preocupările ne stăpânesc p en tru legături cât m ai rodnice
cu frăţiile voastre, preoţii şi credincioşii rom âni din Jugoslavia.
P oate aţi aflat că, la noi copiii învaţă în şcoli religia, preoţii şi
studenţii teologi fiindu-le profesori. R eînfiinţăm şi rezidim m ănăstiri şi
biserici. Avem peste 30 de sem inarii teologice şi fa cultăţi de teologie
pastorală, teologie-litere, teologie-asistenţă socială, în 14 centre u n i
versitare, şcoli la care pot veni la studii şi din B anatul jugoslav. Bise
rica n oastră a proclam at canonizarea unor sfinţi rom âni, cinstiţi deja
de m ultă vrem e de către poporul dreptcredincios. Şcolile teologice
pregătesc studenţi şi studente. In fiecare joi aulele facultăţilor de teo
logie şi ale altor facultăţi îşi aşteaptă conferenţiarii ca să prezinte
tineretulu i tem e de sp iritu alita te ortodoxă. Ne im presionează în mod
deosebit ataşam entul studenţim ii faţă de Biserică. S tudenţii U niversităţii
din B ucureşti au biserica lor. La U niversitatea Politehnică s-au pus
tem eliile unei alte biserici.
Avem şi g reutăţi m ulte, dar ne străduim să le biruim . Dum nezeu
ne aju tă în tot ceea ce întreprindem . Condiţiile sunt grele, poate m ai
grele la noi decât aici, dar ne străduim să le depăşim . S unt fam ilii care
au nevoie şi de pâinea cea de toate zilele. Biserica şi-a re lu a t activi
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tatea ei de asistenţă socială şi de m ângâiere a celor îm povăraţi. Am
num it preoţi la spitale, penitenciare şi în arm ată şi la unele azile de
bătrâni.
V-am relatat toate acestea ca să aveţi o im agine reală despre viaţa
religioasă şi bisericească în B iserica O rtodoxă Rom ână şi ca să reţineţi
bucuria m ărtu risirii noastre cu prilejul întâlnirii cu S anctitatea Sa
P atriarh u l Pavle, cu preoţii şi ierarhii Bisericii Surori Sârbe.
îl rog pe S anctitatea Sa P avle să prim ească sim bolul dragostei
noastre pe ca re l-am d ă ru it p en tru copiii şi suferinţele din B osnia şi
Herţegovina. Fiecare din cei de acolo au victim ele, suferinţele şi neca
zurile lor, iar Dum nezeu trebuie adus în m ijlocul n ostru al tuturor.
C omuna dum neavoastră, denum ită Satul Nou, o văd p e n tru a treia
oară. P ăstraţi credinţa, tradiţiile, obiceiurile şi limba. V-am adus re 
viste, m anuale de religie p e n tru copii, cărţi de rugăciuni şi veşm inte bi
sericeşti p e n tru preoţi.
C ând vom m ai veni sau ne veţi vizita acasă, vă vom întâm pina şi
cu altele. Im portant este să vă p ăstra ţi credinţa şi ca tin ere tu l să n u
cadă pradă sectelor sau ispitelor m orale care dezbină fam ilia, fiindcă
fam ilia trebuie să fie tem elia neam ului, a ţării şi a Bisericii. P ăstraţi
viaţa de fam ilie cu rată şi deprindeţi tin erii cu respectarea principiilor
vieţii m oral-creştine.
Fac apel părintesc faţă de preoţi, m am e şi părinţi, să înveţe pe
copii credinţa. F iţi prezenţi în fam ilii, iubiţi fraţi preoţi, n u le lăsaţi la
îndem âna predicatorilor şi sectanţilor care caută să răpească credincio
şii. S unteţi liberi să desfăşuraţi activitatea m isioara şi pastorală. Şi în
R om ânia, la fel suntem liberi să lucrăm în câm pul m isionar. D um nezeu
ne va întreba pe fiecare ce am făcut cu libertatea noastră.
în trecut, poate ne găseam scuze, d ar acum nu putem avea m otive
să nu desfăşurăm orice fel de activităţi pastorale.
Vă îm brăţişez părinteşte în H ristos D om nul N ostru şi îl rog să re a
ducă pacea şi liniştea peste aceste ţin u tu ri tulburate.
M ulţum esc din toată inim a S anctităţii Sale Pavle p en tru că m i-a
prileju it aceste în tâln iri cu credincioşii ortodocşi rom âni din S atul Nou,
cărora le urez bu nă frăţietate cu credincioşii sârbi, a căror biserică se
află ală tu ri de cea a frăţiilor voastre.
B inecuvântarea Dom nului să fie cu noi, cu toţi. Amin».
Corul şi credincioşii, preoţi şi întreaga asistenţă cântă « în tru m ulţi
ani stăpâne!».
D upă acestea, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, subliniind
zelul pastoral şi m isionar al preoţim ii care face parte din V icariatul de
la Vârşeţ, dragostea şi ataşam entul credincioşilor din parohia S atul Nou,
in care ne aflăm , exem plar îm podobită şi în treţin u tă, ca u n adevărat
părinte care ră splăteşte strădaniile fiilor săi, lucrători în ogorul Bisericii,
acordă în sem n de distincţie C rucea P atriarh ală P rea C ucernicului
Pr. Moise Ianeş, conducătorul V icariatului Ortodox Român din Vârşeţ,
Prea Cucernicului Pr. G heorghe Ianeş, protopop de Pancevo şi paroh al
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parohiei Satul Nou, P rea C ucernicului Pr. D im itrie M usta, protopop de
Toracul Mic, P rea C ucernicului Pr. Traian G hilezan, protopop de V âr
şeţ şi P rea Cucernicului Pr. A ndrei Turcoane, } aroh al parohiei Nicolinţ.
C orul şi întreaga asistenţă cântă pen tru cei distinşi «Vrednic este!».
R elevând în continuare dragostea şi ataşam entul localnicilor pentru
sfântul lor locaş, P rea F ericirea Sa distinge cu «Crucea P atriarh ală p en 
tru m ireni» pe Dom nul Stevan B olianţu, P reşedintele consiliului paro
hial, Dl. Sava Stoian, conducătorul corului bisericesc, Dl. Costea M ărghiticean, p rim cantor al bisericii şi pe Dl. M ircea T ăpargea, prim epitro p al bisericii. în trea g a asistenţă intonează din nou «Vrednic este !».
în final, P.C. preot vicar Moise Ianeş adresează respectuoase şi fi
liale m ulţum iri P rea F ericitului P ărin te P atriarh T eoctist p en tru dis
tincţiile acordate, asigurându-1 de tot devotam entul şi râvna sporită în
lucrarea bisericească.
Cei doi P atriarh i in tră din nou în S fântul A ltar şi consemnează
în S fânta E vanghelie acest m om ent de neuitat.
D upă aceea, se vizitează biserica vecină a credincioşilor ortodocşi
sârbi, care se întrece în frum useţe cu biserica rom ânească. Cu acelaşi
ritual, cei doi P atriarh i se închină în altar, adm irând şi felicitând pe
credincioşi pen tru buna în treţin ere a locaşului de cult.
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a adresat asistenţei un vibrant
cuvânt despre u n itatea Bisericii, u n itatea în H ristos şi despre frăţie şi
în tr-a ju to ra re, v irtu ţi care trebuie să îm podobească sufletele credincio
şilor rom âni şi sârbi.
S anctitatea Sa Pavle, la rân d u l său, a adresat credincioşilor rom âni
şi sârbi, veniţi în întâm pinare, sfaturi duhovniceşti şi îndem nuri de a
trăi în u n itatea dragostei ca fraţi şi surori în Hristos, având aceeaşi
credinţă, aceleaşi datini şi tradiţii comune. S anctitatea Sa încheie
cuvântul său cu îndem nul de a trăi după voia lui D um nezeu, care este
cea m ai m are binefacere şi aju to r şi p entru cei ce sunt în necazuri ca
cei din Bosnia şi H erţegovina.
Deşi vrem ea este târzie, oaspeţii acceptă u n scurt popas de ospita
litate în sălile de curs ale şcolii, învecinată cu cele două biserici. Cei
doi P atriarh i au binecuvântat dragostea şi strădania gospodinelor
rom âne şi sârbe, luându-şi apoi răm as bun.
în drum către Belgrad, ne oprim la Pancevo, unde s-a rân d u it
servirea cinei.
în tr-o atm osferă de am bianţă rom âno-sârbă, ierarhii, preoţii vica
riatului, oficialităţile locale, reprezentanţii am basadei rom âne la Belgrad,
preşedintele comisiei p en tru culte şi alte persoane d in tre oficialităţile
locale, îm preună cu p rim arii din Pancevo şi S atul Nou, au însoţit la
agapă pe cei doi P atriarhi. în sem n de respect şi m ulţum ire, m ulţi
dintre participanţi au cerut perm isiunea de a face o fotografie în apro
pierea celor doi P atriarhi.
La despărţire, P rea F ericitul P atriarh Teoctist a ţin u t în mod deo
sebit să dăruiască preoţilor rom âni veniţi la S atul Nou m anuale de
religie p en tru uzul copiilor din clasele inferioare, cărţi de rugăciuni,
iconiţe, cruciuliţe şi alt colportaj p en tru credincioşi, veştm inte preoţeşti
şi p entru diaconi. în convorbirile cu preoţii i-a îndrum at să reflecteze
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la m odalitatea organizării V icariatului ortodox rom ân din V ârşeţ, pe
o trea p tă superioară adm inistrativă, la nivel de eparhie, fa p t care ar
conferi un prestigiu nou acestei u n ităţi bisericeşti în relaţiile sale cu
P atriarh ia S ârbă şi cu B iserica M am ă din ţară, problem ă pe care a
abordat-o şi cu S anctitatea Sa P avle, dorinţa sim ilară m anifestându-se
ca o reciprocitate şi din parte a preoţilor din cadrul V icariatului sârb
de la Tim işoara.
La orele 21,00 se ajunge la reşedinţa p atriarhală din B elgrad şi se
anunţă program ul slujbei Sfintei L iturghii p en tru a doua zi, în biserica
S fântul M arcu din C apitală, în tru câ t C atedrala P atriarh ală se află în
cucs- de restaurare.
D uminică 18 iunie. P o triv it rânduielilor tipiconale şi calendaristice
este D um inica T u tu ro r S finţilor, având o sem nificaţie deosebită pen tru
toate Bisericile Ortodoxe.
La 8,30 holul şi culoarele palatului p atria rh al cunosc o agitaţie
deosebită. Ierarhii, preoţii şi diaconii aşteaptă ieşirea celor doi P atriarh i
pregătiţi p en tru plecarea la slujbă.
Se apreciază că este încă o oră m atinală, dar având în vedere că
slujba arhierească necesită un spaţiu m ai larg de tim p, la orele 9,00
se porneşte în coloană de m aşini către B iserica S fântul M arcu. Cei doi
P atriarh i şi soborul de arhierei sunt întâm pinaţi de preoţi şi credin
cioşi pe trep tele catedralei. Se in tră în biserică în dangătul clopotelor
şi în acordurile im nului patriarhal.
Biserica «Sfântul M arcu» este o adevărată catedrală, largă, spa
ţioasă, înaltă, cu balcoane, m enită parcă p en tru slujbe festive, întrecând
în m aiestuozitate m arile catedrale m itropolitane de la noi din Sibiu
sau Tim işoara. La intrare, cei doi P atriarh i su n t înveşm ântaţi în m antii,
se opresc apoi în m ijlocul bisericii cu întregul sobor de arhierei. Se
închină apoi pe rând la icoanele îm părăteşti, binecuvântează pe cre
dincioşi, iar soborul intonează im nul arhieresc.
Soborul arhieresc urcă apoi pe o solee largă şi încăpătoare, cu un
fel de loji laterale, având în d reap ta jilţu rile arhiereşti şi conduce pe
cei doi P atriarh i în S fântul A ltar p en tru înveşm ântare. A ltarul sem i
circular dispune de un spaţiu im ens p en tru slujitori, având în dreapta
veştm ântăria şi spaţii p e n tru slujitori, iar în stânga proscom idiarul cu
alte spaţii adiacente.
Se trag clopotele p en tru S fânta Liturghie, iar biserica începe să
se populeze, astfel că până la sfârşitul slujbei, va deveni neîncăpătoare.
D intre preoţii slujitori, peste 20, au făcut parte şi P. C. Vicar Con
stan tin P ârvu şi P. C. V icar Moise Ianeş.
Un grup de 12 diaconi şi ipodiaconi d in tre studenţii teologi şi
elevii sem inarişti erau pregătiţi ca ajutoare pen tru slujbă.
S fânta L iturghie arhierească s-a d erulat potrivit tipicului tra d i
ţional, fiind condusă frăţeşte de cei doi P atriarhi. Corul im pecabil p re
gătit a dat răspunsurile. G rupul de diaconi care ieşea la ectenii «in
corpore», cu voci alese, aju taţi de o acustică perfectă a catedralei, au
făcu t o im presie cu totul deosebită.
B. O. R. — 11
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După sfârşitul S fintei L iturghii s-a ieşit pe solee, îm preună cu tot
soborul slujitor, în m ijloc răm ânând P rea F ericitul P a tria rh Teoctist,
iar S anctitatea Sa P atriarh u l Pavle şi-a început cu vântarea din jilţu l
patriarhal, cu o voce caldă şi calmă, adresându-se astfel :
Prea Fericirea Voastră,
în a lt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în D om nul Hristos,
«Astăzi este Dum inica tu tu ro r Sfinţilor, ziua proslăvirii deosebite
a tu tu ro r celor plăcuţi lui D um nezeu, care peste veacuri ca nişte stele
lum inoase au fost călăuză tu tu ro r credincioşilor în întu n ericu l acestei
lum i «care zace întreagă sub p uterea celui rău» (I Ioan 5, 19), p en tru
ca lum ea să nu se abată de la calea pe care treb u ie să m eargă spre
a ajunge în Îm p ărăţia lui Dum nezeu.
Biserica Ortodoxă pream ăreşte astăzi şi întotdeauna pe cei care
prin viaţa şi faptele lor l-au pream ărit pe D um nezeu şi Dum nezeu i-a
pream ărit pe ei şi în lum ea aceasta şi în cealaltă.
N e-am ru g a t şi ne rugăm şi lor şi lui Dum nezeu, Cel U nul în
S fânta Treim e, care este şi D um nezeul lor şi Dum nezeul nostru. Şi am
adus je rtfa cea nesângeroasă a T rupului şi Sângelui lui Hristos, cea m ai
m are şi sfântă taină a credinţei noastre creştine, Taina celei m ai apro
piate u n iri cu Hristos, M ântuitorul nostru, şi a com uniunii cu S finţii
lui şi cu toţi fraţii şi surorile de credinţă din lum ea întreagă.
Astăzi, însă, am avut deosebita cinste şi fericire, ca acest h ar al
lui Dum nezeu să-l trăim şi să-l îm părtăşim cu P rea F ericirea Sa P a 
triarh u l Teoctist al R om âniei, şi cu suita sa, fraţii noştri dragi în
credinţa ortodoxă, cu care ne leagă frăţietatea n e tu lb u ra tă peste veacuri.
U nitatea în credinţa com ună ortodoxă, trăirea aceleiaşi vieţi religioase,
izvorâtă din u n itatea credinţei în Hristos, ca şi cinstirea com ună a
Sfinţilor lui D um nezeu, au făcut ca cele două popoare ale n oastre sârb
şi rom ân, în decursul veacurilor, să n u aibă nici conflicte şi nici v ră j
m ăşii naţionale sau bisericeşti.
A ceastă frăţie d in tre sârbi şi rom âni a fost în tă rită p rin rugăciunile
P rea Cuvioasei M aicii n oastre P arascheva, S fânta V ineri, cum se num eşte
ea în poporul no stru şi cum o chem ăm în rugăciunile adresate ei.
Sfintele ei m oaşte s-au odihnit în Serbia peste o sută de ani, pen tru
ca apoi să-şi găsească tih n a peste 300 de ani în România. In ţara noastră,
m ai m ulte biserici şi m ănăstiri sunt închinate şi poartă num ele ei. în
Belgrad, la K alem egdan există biserica cu izvor făcător de m inuni,
închinată ei. De asem enea, m ulte fam ilii au ca ocrotitoare pe Sfânta
Vineri şi ca patron al casei lor.
Ne leagă duhovniceşte şi S fântul M axim, fostul despot sârbesc, care
părăsind v iaţa lum ească, s-a călugărit şi a trec u t în Rom ânia, unde a
devenit M itropolit al Vlahiei de peste m unţi. în ain te de sfârşitul vieţii,
s-a întors în Srem şi a ridicat m ănăstirea K ruşedol, unde a adorm it şi
unde i-au fost aşezate sfintele m oaşte, alături de cele ale m am ei sale,
Sfânta despotiţă A nghelina şi ale fratelu i său, S fân tu l despot Iovan,
până când turcii le-au ars.
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Comuni ne sunt P rea Cuvioşii Sava al A rdealului, M itropolit de
A lba Iulia, P rea Cuviosul Nicodim de la Tism ana şi atâ ţia alţi sfinţi
sârbi şi rom âni.
A ceastă u n itate şi com uniune este prezentă şi pe tărâ m cultural.
La începutul veacului al XV I-lea, pe vrem ea M itropolitului M axim,
devenit Sfânt, în R om ânia a ven it ierom onahul M acarie, prim ul tipo
g raf al cărţilor bisericeşti în lim ba sârbă şi a dus a rta tipografică în
România, tip ărin d cărţi bisericeşti p en tru rom ânii şi b ulgarii ortodocşi.
D rept recom pensă, la Râm nic în Rom ânia, la 1761 a fost tip ă rită prim a
ediţie a «Sârbleacului» — colecţie a slujbelor bisericeşti a sfinţilor pro
slăviţi de poporul sârb.
Legături trainice în tre cele două popoare ale n oastre s-au stabilit
şi p rin înrudirea unor voievozi rom âni cu cneaghinele sârboaice. Iar
dom niţa rom âncă M aria a devenit regină sârbă ca soţie a regelui A le
x an d ru C aragheorghevici.
Prea Fericirea Voastră,
V izita P rea F ericirii V oastre făcută Bisericii O rtodoxe S ârbe şi
poporului n ostru ne va răm âne p e n tru totdeauna în am intire şi va în tări
legăturile frăţeşti în u n itatea credinţei n oastre com une ortodoxe. Iu 
birea P rea F ericirii V oastre faţă de poporul n ostru care suferă în
nefericirile războiului civil şi această vizită făcută poporului nostru
care pătim eşte în Bosnia, precum şi rugăciunile P rea F ericirii Voastre
către Dum nezeul păcii ca să trim ită pacea sa dreaptă poporului de
aceeaşi credinţă sârb, d ar şi celor care pătim esc din celelalte p ărţi în
război, arată m ărinim ia sufletului şi a inim ii P rea F ericirii Voastre
şi a întregului popor rom ân. Noi însă ne rugăm lui Dum nezeu şi tu tu ro r
sfinţilor ca necazurile care s-au ab ă tu t asupra noastră să n u se abată
niciodată peste poporul rom ân şi nici asupra altui popor şi păm ânt
d in lume.
M ulţum ind P rea F ericirii V oastre p en tru toate, în sem nul iubirii
n oastre şi a p re ţu irii noastre fa ţă de personalitatea P rea Fericirii
V oastre, ca şi în sem nul dragostei frăţeşti a poporului sârb faţă de
poporul rom ân, p erm iteţi-m i să Vă ofer această S fântă icoană a P rea
Sfintei N ăscătoare de Dum nezeu, A părătoarea n oastră în fa ţa tronului
lui Dum nezeu.
Dum nezeu să Vă binecuvânteze şi să Vă dăruiască rodnică arhipăstorire, m ulţi şi fericiţi ani !».
Se cântă im nul p a tria rh al şi în tru m ulţi ani, în tim p ce P rea F eri
citul P atriarh Teoctist se îm brăţişează cu S anctitatea Sa P atriarh u l
P avle şi prim eşte icoana P rea S fintei Născătoare de D um nezeu, pe care
o săru tă şi o ridică în văzul tu tu ro r credincioşilor care se închină şi
urează «mulţi ani !».
Im presionat de dragostea m anifestată de S anctitatea Sa P avle, la
care s-au asociat credincioşii din Biserică, P rea F ericitul P ărin te P a
tria rh Teoctist a ro stit u rm ăto ru l c u v â n t:
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Sanctitatea Voastră,
Prea Iubite în tru H ristos Frate Pavle,
Patriarh al Serbiei,
Înalt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Ierarhi,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase din Biserica Ortodoxă Sârbă,
«Aşa cum am re ţin u t din cuvântarea S anctităţii Sale, P atriarh u l
Pavle, ne aflăm aici p en tru a continua firu l legăturilor n oastre istorice
şi sfinte. In prim ul rând aş vrea să m ulţum esc S anctităţii Sale pen tru
tot ceea ce a spus despre credincioşii şi clerul Bisericii Ortodoxe Române.
Aceleaşi adevăruri le-am p utea rosti şi noi, la rân d u l nostru, despre
B iserica soră sârbă, clerul şi credincioşii ei.
B iserica este T rupul tainic al lui H ristos şi ea cuprinde într-o
p erm anentă com uniune pe toţi cei ce, cu dreaptă credinţă, s-au săvârşit
din această viaţă, pe toţi câţi suntem îm brăcaţi în H ristos p rin taina
S fântului Botez şi pe toţi cei ce vor m ărtu risi pe Hristos, până la
sfârşitul veacurilor. Noi cei de astăzi ne sim ţim în com uniune cu cre
dincioşii şi sfinţii din trec u t ai O rtodoxiei universale şi îm preună for
m ăm Biserica lui Dum nezeu.
Astăzi, când B iserica prăznuieşte D um inica T uturor Sfinţilor, la
S fânta L iturghie, pe sfinţii din trec u tu l Bisericii noastre i-am pom enit,
la ei ne-am în ălţat gândurile, pe ei i-am chem at ca m ijlocitori în aintea
lui Dum nezeu p en tru noi. în Biserică, istoria, lite ra tu ra şi trec u tu l
nostru, sunt zidite pe tem elia cea tare , iar tem elia este Hristos, P ia tra
din C apul Unghiului, P ia tra cea tare. A ceastă credinţă tră ită cu evlavie
de poporul rom ân, în com uniune cu sfinţii, o aducem ca m esaj din partea
credincioşilor Bisericii noastre şi o îm părtăşim credincioşilor Bisericii
O rtodoxe Sârbe. Suntem încredinţaţi că în aceste zile de com uniune
frăţească, Sfinţii B isericilor noastre se bucură de rugăciunile înălţate
îm preună şi m ai ales la S fânta Liturghie pe care am concelebrat-o
astăzi în D um inica închinată tu tu ro r Sfinţilor, în C atedrala S fântul
M arcu.
Din ceata acestora, îm preună cu sfinţii
celorlalte Biserici, fac
p arte şi S finţii sârbi şi S finţii rom âni. Şi este sem nificativ să găsim
în acest prilej o tălm ăcire dum nezeiască, p en tru că puţine ţă ri vecine
au sfinţi com uni, aşa cum avem noi, şi rom ânii şi sârbii. A ceastă
dum inică, prim a după dum inica R usaliilor, ne arată, p rin ei, roadele
D uhului S fânt pe păm ânt, atâ t pe păm ântul rom ânesc, cât şi pe p ă
m ântul sârbesc. D ar ceata sfinţilor pe care îi prăznuim astăzi creşte
m ereu cu fiecare trecere a tim pului. Noi sfinţi, noi eroi şi noi m ărtu ri
sitori ai credinţei celor două Biserici surori, întregesc şi se adaugă
m ereu în faţa lui D um nezeu, la ceata sfinţilor pe care-i cinstim astăzi.
La noi în R om ânia, s-au adăugat m artirii-eroi de la revoluţia
din 1989, m ai ales tin erii şi foarte tinerii credincioşi, care cu preţul
vieţii lor, au zdrobit com unism ul şi orânduirea ateistă. Acelaşi lucru
îl putem afirm a şi despre rom ânii credincioşi din B ucovina şi B asarabia
noastră, care, tot p en tru credinţa în Dum nezeu şi to t p en tru adevăr şi
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pen tru d reptate au suferit şi suferă chiar şi în prezent. P en tru aceleaşi
m otive de credinţă, dreptate, lib ertate şi adevăr, cete de credincioşi ai
poporului sârb se adaugă şi sporesc rândurile eroilor şi m artirilor
acestui popor. De câţiva ani de zile, situaţia din Bosnia şi H erţegovina
a îngrijorat, în d u rerat şi a întunecat nu num ai zona aceasta, ci lum ea
întreagă. N e-a condus S anctitatea Sa ieri, până foarte aproape de zonele
şi de locul unde cad încă victim e şi se sfârşesc vieţi om eneşti. Ni s-a
spus despre Biserici care nu m ai sunt, despre m orm inte deschise care
închid pe cei care cad zilnic jertfă. Acolo suferă n u num ai credincioşii
ortodocşi d ar şi de alte credinţe, căci războiul nu alege. Orice m oarte
de fiinţă om enească ne îndurerează. Dacă Dom nul nostru Iisus Hristos
ar veni în aceste clipe pe păm ânt, s-ar cutrem ura de ceea ce ar vedea
în tre fiii păm ântului pe care l-a făcut El, deşi ca Dum nezeu ştie şi
cunoaşte toate, dar îngăduie suferinţele în lum e p en tru certarea şi în
d reptarea noastră. Să n u încetăm a-L ruga şi astăzi şi totdeauna, ca să
vină în m ijlocul nostru, în lum ea zbucium ată şi să aducă pacea Sa.
Ştim că lum ea se zbate în m ulte greutăţi, iar noi ne aflăm , pe
păm ânt, în v aluri m ari şi tulburi. Nu num ai societatea din ţările noastre
s uferă de m ulte lipsuri, ci lum ea întreagă, din Europa şi de pe alte
continente se zbate în căutări şi în nelinişte. Avem însă credinţa că
B isericile n oastre se găsesc în corabia M ântuitorului nostru Iisus Hristos,
corabie care se num eşte S fânta n oastră Ortodoxie. Asem enea A postoli
lor, în lupta cu fu rtu n a , şi noi ne-am ru g a t astăzi şi ne vom ruga
necontenit M ântuitorului Iisus H ristos să potolească v ân tu rile şi valurile
învolburate ale lum ii de astăzi. R ugăciunile noastre treb u ie să fie calde,
sincere şi neîncetate. S tă ru in ţa n oastră de a spune lum ii adevărul, de
a arăta nedreptatea, de a arăta m inciuna, este o m are îndatorire. N-am
putea să n u dăm glas astăzi îngrijorării care ne cuprinde şi să facem
u n apel izvorât din toată inim a către cei care pot să aju te la în tre 
ru p e rea vărsării de sânge în Bosnia şi H erţegovina. A tâta vrem e cât
H ristos este S tăpânul şi D om nul nostru şi atâ ta vrem e cât toate religiile
din lum e îl m ărturisesc pe unicul Dum nezeu, ca suprem ul A devăr, să
fim încredinţaţi că Dum nezeu ne va a ju ta şi ne va izbăvi şi din această
m are g reutate care s-a ab ă tu t asupra poporului sârb şi asupra lum ii
întregi. B unul Dum nezeu să ,ne aju te în rugăciunile noastre ! B unul
D um nezeu să îm plinească dorinţele noastre, ale B isericilor O rtodoxe
surori, sârbă şi rom ână, ca să contribuim cu rugăciunile n oastre la
vindecarea acestor grele răni în care se află om enirea astăzi.
S untem foarte recunoscători iubiţi părinţi, fraţi şi surori Sanctităţii
Sale P atriarh u lu i P avle şi ierarhilor S fântului Sinod al Bisericii O rto
doxe Sârbe, p en tru p rileju l de a vă vedea la D um neavoastră acasă şi
Vă încredinţăm că vom continua îm preună lucrarea noastră de zidire a
sufletelor credincioşilor noştri. N e-am bu cu rat să găsim m ănăstiri şi
credincioşi buni, să vedem şcolile de teologie ale Bisericii O rtodoxe S âr
be ; ne-am bu cu rat să vedem iniţiative noi ale acestei Biserici privind
m isiunea noastră actuală, iniţiative în d rep ta te pen tru p ăstra rea O rto
doxiei, aşa cum am m oştenit-o, acum când O rtodoxia este am eninţată de
cei ce vor să o dezbine. D atoria aceasta o avem iubiţii m ei fraţi, nu
num ai noi, slujitorii S fintelor A ltare, ci o avem îm preună cu toţi ere-
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dincioşii B isericilor noastre. P e n tru că ei, credincioşii, şi, m ai ales, tin e
retul, su n t m ult supuşi unor agresiuni din p arte a sectelor şi din partea
altor grupări prozelitiste.
Din parte a delegaţiei Bisericii O rtodoxe Rom âne adresez cuvinte
calde, de preţuire, S anctităţii Sale P atriarh u l P avle, m em brilor S fân
tului Sinod al Bisericii O rtodoxe Sârbe, clerului şi credincioşilor şi
aşteptăm ca în lu n a octom brie să ne întâlnim din nou la B ucureşti cu
S anctitatea Sa Pavle, p en tru a ne închina Sfintelor m oaşte ale cuviosului
D im itrie de la P atriarh ia Rom ână şi p en tru a ne îm pleti rugăciunile
noastre şi cu ale ierarhilor altor Biserici care, nădăjduim să fie de faţă
la aniversarea autocefaliei şi p atria rh atu lu i Bisericii O rtodoxe Române.
D ucem cu noi în R om ânia, nu num ai îngrijorarea şi d u rerea cre
dincioşilor şi preoţilor din Bosnia şi H erţegovina şi a copiilor acestora,
d ar ducem cu noi şi înţelepciunea clerului şi a vieţuitorilor din m ănăsti
rile sârbe care se întrec în frum useţe cu cele din Rom ânia, precum şi
ataşam entul credincioşilor ortodocşi faţă de Biserica O rtodoxă Sârbă. în
această nădejde sfântă, vă binecuvântez din toată inim a şi vă rog să
păstraţi credinţa ortodoxă şi u n itatea ei şi să respectaţi şi să iubiţi pe
S anctitatea Sa, P atriarh u l Pavle şi ierarhii Bisericii Ortodoxe Sârbe.
M ărturia com uniunii şi a un ităţii n oastre este S fânta îm părtăşanie,
Sfânta Liturghie, despre care v-a vorbit a tâ t de frum os S anctitatea Sa,
cunoscând că alte credinţe şi secte nu au S fânta Liturghie. Am adus ca
d ar din parte a credincioşilor P atriarh ie i Rom âne u n rând de Sfinte Vase
ca sem n al com uniunii noastre de astăzi şi al dorinţei n oastre de a
păstra şi în viitor u n itatea dragostei frăţeşti. Am adus, de asem enea, şi
o icoană a unui m are iera rh din Rom ânia, S fântul A ntim , originar din
Iviria. în această sfântă icoană puteţi vedea ilu strare a cuvântării S ancti
tăţii Sale P atriarh u l Pavle, în care am intea că pe păm ântul rom ânesc au
ajuns la sfinţenie foarte m ulţi fii ai altor n aţiuni şi ai altor neam uri,
cum este S fântul Ie rarh A ntim Ivireanul, m artirizat în 1716.
Vă rugăm , S anctitatea Voastră, să prim iţi aceste sem ne ale aducerii
am inte a slujirii de astăzi. B unul D um nezeu să ne apropie totdeauna de
potirul euharistie, iar S fântul Ie rarh A ntim să vă fie ocrotitor, m ijlocitor
şi rugător p e n tru îndelungata şi vrednica slujire a Bisericii Ortodoxe
Soră Sârbe. în tru m ulţi şi fericiţi ani !».
Cei doi P atriarh i se îm brăţişează iar S anctitatea Sa Pavle, prim eşte
S fintele Vase Liturgice şi Icoana S fântului Ie rarh M artir A ntim Ivi
reanul pe care le săru tă şi le ridică în văzul credincioşilor. Se intonează
din nou Im nul P atriarhal.
Soborul slujitorilor in tră în S fântul A ltar pregătindu-se ieşirea de
la slujbă. La ieşire, m area m ulţim e de credincioşi îm presoară cu evla
vie pe P atriarh i, solicită binecuvântarea şi le săru tă m âinile care bine
cuvântează. Clopotele b at neîncetat, tim p în care cei doi P atriarh i şi
soborul de slujitori se îndreaptă spre biserica din im ediata v ecinătate a
Bisericii S fântului M arcu, în care slujeşte preotul re p rez en tan t al Bise
ricii Ruse, p en tru com unitatea ortodoxă rusă din Belgrad. Apoi, în
aclam aţiile tu tu ro r credincioşilor care aşteaptă plecarea slujitorilor şi a
celor doi P atriarh i, îşi iau răm as bun, îndreptându-se spre reşedinţa
p atriarhală.
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La orele 13,00, S anctitatea Sa P avle al Bisericii O rtodoxe S ârbe a
oferit un prânz oficial în onoarea P rea F ericitului P ărin te
P atriarh
Teoctist şi a delegaţiei însoţitoare. A u participat iera rh i ai Bisericii
O rtodoxe Sârbe, Am basadori ai ţărilor ortodoxe, acreditaţi la Belgrad
Rusia, Grecia, B ulgaria, R om ânia (A m basadorul Vasile Selejean),
M inistrul C ultelor, personalităţi ale vieţii bisericeşti şi culturale din
Belgrad, teologi, preoţi şi alţi invitaţi.
In cuvântul Său, S anctitatea Sa P avle a ilu strat personalitatea P rea
F ericitului P atriarh Teoctist, în galeria în tâistă tăto rilo r de Biserici
Ortodoxe contem porani şi s-a re ferit la relaţiile frăţeşti d in tre cele
două Biserici Ortodoxe S ârbă şi R om ână şi la popoarele n oastre vecine
şi prietene.
Din cuvântul de răspuns al P rea F ericitului P ărin te
P atriarh
Teoctist, am re ţin u t urm ătoarele :
Sanctitatea Voastră, Iubite în tru Hristos Pavle,
în a lt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Ierarhi,
Dom nitor ambasadori,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi fraţi,
«Cu aju to ru l şi binecuvântarea lui Dum nezeu, ne aflăm în tr-u n
m om ent de im portanţă istorică, la care Bisericile noastre şi în tâistă tătorii lor se cercetează la vrem e de încercare şi se sprijină frăţeşte
p en tru în tărire a credincioşilor lor. V enirea noastră aici, rugăciunile şi
gândurile îm părtăşite exprim ă sentim entele delegaţiei Bisericii O rto
doxe Române de p re ţu ire p en tru Biserica O rtodoxă S ârbă care îm preună
cu Biserica Ortodoxă Rom ână au constituit o parte a creştinătăţii din
această zonă a Europei şi a lum ii.
A tunci când p uterea otom ană căuta să ocupe Europa, ţările şi
popoarele n oastre s-au opus cu tru p u rile şi viaţa fiilor lor, apărând cre
dinţa, civilizaţia şi cu ltu ra ei istorică.
P rezenţa n oastră v rea să exprim e totodată această p re ţu ire şi această
deschidere a rom ânilor ortodocşi faţă de lum ea contem porană şi
nevoile ei.
Ortodoxia trebuie să fie acum apărătoarea valorilor spirituale în
lum e, pen tru că Bisericile Ortodoxe, păstrătoare ale tezaurului O rto
doxiei, constituie dacă nu o forţă economică sau politică, o forţă sp iri
tuală, care este m ai puternică decât cea seculară. B iserica O rtodoxă are
în trecutul său o experienţă dureroasă. în tr-u n fel sau altul, a s tră 
b ătu t foarte greu ultim ele din aceste decenii. Aici su n t de faţă re p re
zentanţi ai ţărilor ortodoxe şi cunosc foarte bine situaţia Bisericii O rto
doxe din fiecare ţară. O rtodoxia a însem nat Golgotă şi suferinţă, dar,
peste toate, a însem nat dom inarea spiritului. Nu ne referim la acele
credinţe din ţările noastre care au în practică preocupări lum eşti, care
trec o dată cu veacul. D ar lum ina spirituală pe care a p ăstrat-o O rto
doxia, a străb ă tu t veacurile şi va străbate şi pe viitor. Avem conştiinţa
că noi, cele două Biserici şi ţă ri vecine, prin rugăciunile şi întâlnirile
ierarhilor lor din aceste zile au exprim at consensul panortodox şi în alte
aspecte ale lum ii actuale. în rugăciunile noastre au fost prezente astăzi
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toate B isericile Ortodoxe S urori. Nu aducem form ule politice, econo
mice, etc., p en tru că acestea ne-au fost străine. D ar venim cu doctrina
lui Hristos cel ră stig n it şi în v iat p en tru toate n aţiunile de pe păm ânt.
Regretăm că în Bosnia şi H erţegovina se sting vieţi om eneşti aparţinând
diferitelor credinţe. Ne rugăm fierbinte la Dum nezeu şi facem apel la
cei ce sunt im plicaţi în acest m ăcel fratricid, la cei ce pot să aducă pacea.
P rioritatea doctrinei n oastre o constituie îm părăţia lui Dum nezeu. îm pă
răţia lui Dum nezeu este pace, iar pacea înseam nă viaţă. B isericile noastre
slujesc v iaţa şi ele şi-au îm pletit existenţa lor cu cea a popoarelor pe
care le-au slujit.
Cu aceste gânduri am ven it şi cu dorinţa de a ne adresa celorlalţi
conducători de Biserici Surori şi conducători de popoare de a sluji viaţa
şi de a se ajunge, cât m ai urgent, la încetarea vărsării de sânge nevinovat.
Ne-a făcut o deosebită onoare să ne întâlnim aici şi cu alte distinse
personalităţi ale altor Biserici Ortodoxe Surori, toţi părinţi şi fraţi în
credinţă şi în slujirea lui Hristos.
Folosesc acest prilej de a adresa Dom nilor am basadori la Belgrad
rugăm intea să transm ită în tâistă tăto rilo r de Biserici ortodoxe din ţările
pe care le reprezintă, salutul m eu de frate în Hristos, dragostea, p re
ţuirea şi sentim entele de un itate în apărarea Sfintei O rtodoxii şi a vieţii,
precum şi p en tru reaşezarea păcii cât m ai grabnic în zona Bosniei şi
H erţegovinei şi p en tru tăm ăduirea acestei răni adânci a Bisericii O rto
doxe Sârbe şi chiar a celorlalte Biserici. îm preună să ne aducem contri
buţia n oastră la u n itatea creştină.
Cu aceste gânduri vă m ulţum esc şi vă doresc m u lt curaj în răspun
derile pe care le aveţi p en tru reaşezarea lum ii pe tem eliile de care are
nevoie».
în după amiaza acestei dum inici la orele 18,30 a avut loc, în saloanele
palatului p atria rh al festivitatea de decernare a «O rdinului S fântului
Sava», P rea F ericitului P a tria rh Teoctist şi m em brilor delegaţiei B ise
ricii Ortodoxe Române. A u participat m em bri ai S fântului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Sârbe, colaboratori ai S anctităţii Sale P atriarh u l
Pavle, diplom aţi, academicieni, alte personalităţi ale vieţii culturale,
profesori de teologie, reprezentanţi ai unor culte religioase, preşedintele
Comisiei p en tru cultele religioase din Belgrad, preoţi şi alţi invitaţi ai
P atriarhiei Sârbe.
în cuvântul ro stit cu acest prilej, S anctitatea Sa P atriarh u l P avle a
scos în evidenţă legăturile tradiţionale şi de bună v ecinătate dintre cele
două Biserici O rtodoxe Surori, lupta lor com ună p en tru apărarea O rto
doxiei şi sprijinul reciproc d in tre poporul rom ân şi poporul sârb
d e-a-lungul istoriei îm potriva pericolului otom an. A subliniat de ase
m enea im portanţa S fântului Sava p en tru spiritualitatea ortodoxă sârbă
şi însem nătatea ordinului in stitu it de S fântul Sinod al Bisericii Sârbe.
Cu acest prilej S anctitatea Sa Pavle a înfăţişat invitaţilor persona
litatea P rea F ericitului P a tria rh Teoctist şi deosebitul prestigiu de care
se bucură B iserica O rtodoxă R om ână şi în tâistă tăto ru l ei în lum ea
ortodoxă.
«P rin această distincţie, «Ordinul S fântul Sava, clasa I», a declarat
S anctitatea Sa Pavle, m ărturisim respectul, preţuirea, precum şi d ra
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gostea frăţească faţă de P rea F ericitul P a tria rh Teoctist, personal şi faţă
de Biserica Ortodoxă Română. Ea reprezintă totodată sim bolul legătu
rilo r seculare d in tre B isericile şi popoarele noastre şi al lu tei com une
pen tru apărarea ortodoxiei. Dorim P rea F ericitului P ărin te P atriarh
Teoctist ani m ulţi şi buni şi să conducă în continuare B iserica O rtodoxă
R om ână cu aceeaşi vigoare şi zel apostolic şi să înscrie noi îm pliniri în
filele istoriei Bisericii pe care o păstoreşte».
întreaga asistenţă intonează «M ulţi ani trăiască !» şi Im nul p a tria r
hal, în tim p ce S anctitatea Sa Pavle îm brăţişează şi felicită pe Prea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, prinzându-I la piept în alta distincţie
a Bisericii O rtodoxe Sârbe.
în continuare, S anctitatea Sa P avle a înm ânat în a lt P rea S finţitului
M itropolit Nicolae al B anatului «O rdinul S fântul Sava, clasa a Il-a», iar
P rea Cucernicului P reot V icar A dm inistrativ P atriarh al C onstantin
P ârv u şi P rea C ucernicului P reot Moise Ianeş, V icarul V icariatului
O rtodox R om ân din Vârşeţ, «O rdinul S fântul Sava, clasa a IlI-a».
Im presionat de solem nitatea m om entului, cu em oţie în glas a
răspuns P rea F ericitul P ă rin tre P a tria rh Teoctist prin urm ătorul
c u v â n t:
Sanctitatea Voastră,
înalt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Distinsă asistenţă,
«La S fânta L iturghie pe care am săvârşit-o astăzi în catedrala
S fântul M arcu, ne-am aflat în com uniune euharistică îm părtăşindu-ne
noi slujitorii şi credincioşii din acelaşi S fânt potir sub ocrotirea D uhului
S fânt şi cu m ijlocirea tu tu ro r S finţilor pom eniţi în această dum inică.
îngăduiţi-m i să consider că aceeaşi atm osferă de com uniune a d ra
gostei se prelungeşte acum, aici, în această sală istorică a P alatului
patria rh al din Belgrad, unde în stâ istă tăto ru l Bisericii Ortodoxe Sârbe,
S anctitatea Sa P atriarh u l Pavle şi S fântul Sinod, în fru n te a căruia se
află, ne fac părtaşii unei bucurii şi cinstiri care ne covârşesc. Am venit
aici ca fraţi în tru Hristos, pe urm ele înaintaşilor noştri, în num ele
bunelor relaţii am intite de S anctitatea Sa P avle de care au fost călăuzite
Bisericile şi popoarele noastre.
Am v en it să ne întărim reciproc în suferinţă şi răbdare în aceste
vrem uri de adânci şi grele încercări la care sunt supuse n u num ai
Bosnia şi Herţegovina, ci şi alte m ilioane de oam eni din om enirea
întreagă. Am venit să căutăm şi să aflăm îm preună calea care duce către
restabilirea dragostei, a unităţii, a păcii şi a adevărului veşnic, în stare
să determ ine oprirea vărsării de sânge în această parte a Europei. Şi
unde vom găsi noi slujitorii lui Hristos, precum şi toţi învăţaţii şi m arii
politologi ai lum ii, form ule şi lum ini în căutările n oastre dacă n u vom
deschide cărţile înţelepciunii biblice şi de credinţă ale adevărului veşnic
al S fintei S cripturi ? Acest adevăr veşnic îl slujim noi, B isericile O rto
doxe şi toate celelalte Biserici de pe păm ânt care m ărturisesc şi slujesc
pe D um nezeu cel în Treim e descoperit lum ii prin în tru p area Dom nului
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nostru Iisus Hristos. P rin prism a slujirii adevărului veşnic priveşte
Dum nezeu Bisericile, popoarele şi toate credinţele de pe păm ânt. P riv it
prin acest adevăr fiecare popor de pe păm ânt are o vocaţie. Fiecare din
popoarele lum ii se prezintă în istorie cu valorile lui. Noi suntem două
Biserici autocefale ortodoxe şi slujim popoarele noastre şi valorile lor
veşnice. S fântul Evanghelist Ioan ne spune că fiecare popor se va p re
zenta în faţa Judecăţii cu slava sa. (Apocalipsa 21, 26). D ar cum va putea
un popor să aducă slava sa, fă ră să-L cunoască şi fă ră să-L slujească pe
D um nezeu ? Acum Dum nezeu ne-a dat lib ertate a şi nouă rom ânilor şi
altor popoare care au tră it sub spectrul com unism ului, decenii d e-a-rândul, lib ertate care, la noi în Rom ânia, a însem nat jertfe de vieţi tinere
îndeosebi. S ufletele acestor tineri, suflete care s-au je rtfit p e n tru liber
tate în Rom ânia se adaugă celor ale eroilor neam ului rom ân, aşa cum,
sufletele celor care se jertfesc acum în Bosnia şi H erţegovina, se adaugă
eroilor acestor locuri, form ând patrim oniul spiritual şi slava popoarelor
noastre. Vom fi în treb a ţi la drepta judecată ce am făcut cu libertatea
noastră, răscum părată cu vieţi om eneşti. A ceastă conştiinţă a răspunderii
în faţa lui D um nezeu şi a om enirii, ne îndatorează pe noi ca slujitori ai
Bisericii să fim aici laolaltă, p en tru ca îm preună în această lum e, a tâ t de
zbucium ată şi frăm ân tată să proclam ăm adevărul cel veşnic al lui D um ne
zeu şi p rin rugăciuni şi apeluri să facem ca vărsările de sânge să înceteze.
Este o m are îndatorire pe care o are om enirea întreagă şi noi îm preună
cu ea, de a da cuvânt gândului, sentim entului iubirii şi n u arm elor.
A ceste adevăruri sfinte ne unesc pe noi rom ânii şi sârbii şi acesta este
unul din m otivele p en tru care ne-am b ucurat să răspundem invitaţiei
S anctităţii Sale P atriarh u l P avle de a face această vizită Bisericii O rto
doxe Sârbe.
S untem recunoscători S anctităţii Sale p en tru in v itaţia ce ne-a
adresat şi p en tru acordarea, cu acest p rilej, nouă şi m em brilor delegaţiei,
a înaltului O rdin al P atriarh ie i Sârbe, S fântul Sava, p ărintele sp iritu a
lităţii ortodoxe sârbe, cinstit deopotrivă şi în B iserica noastră.
R ugăm pe S an ctitatea Sa Pavle, să prim ească m u lţum irile Noastre
p en tru această aten ţie deosebită cu care ne-a cinstit, asigurându-vă,
cu bucurie că p rin distincţiile pe care le-am prim it astăzi, n u num ai noi
suntem onoraţi ci şi întreaga B iserică O rtodoxă Rom ână : ierarhi, preoţi
credincioşi, v ieţuitorii m ănăstirilor a tâ t cei din R om ânia cât şi cei
din Serbia, preoţi şi credincioşi rom âni care s-au bu cu rat de darurile
cerului Serbiei şi de păm ântul roditor al acestei ţări.
P ărin tele V icar Moise Ianeş al V icariatului Ortodox R om ân de la
Vârşeţ, distins îm preună cu noi astăzi este omologul preotului V icar al
S anctităţii Sale P atriarh u lu i Pavle p en tru preoţii şi credincioşii sârbi, ai
V icariatului O rtodox S ârb de la Tim işoara. Cei doi preoţi vicari ca şi
rom ânii şi sârbii din cele două vicariate ne sunt de m are aju to r în m en
ţinerea şi prom ovarea bunelor relaţii d intre B isericile şi popoarele
noastre.
Considerăm în tâln irea noastră drept u n act istoric înscris în cronica
relaţiilor bilaterale bisericeşti, care să ne îndem ne să facem m ai m u lt şi
m ai bine p en tru ca ţările şi popoarele n oastre să găsească, în Biserici,
călăuză duhovnicească şi pildă de p re ţu ire creştinească ortodoxă.
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Din toată inim a dorim Bisericii Ortodoxe Sârbe şi poporului ei
binecredincios să-şi dedobândească liniştea, pacea şi încetarea v ărsărilor
de sânge.
Sanctitatea Voastră, aşteptând ca în luna octom brie a acestui an,
să ne întoarceţi vizita la B ucureşti p en tru a participa la sărbătorirea
îm plinirii a 70 de ani de p a tria rh a t şi 110 ani de autocefalie a Bisericii
Ortodoxe Române, în care scop Vă adresăm şi acum invitaţia N oastră
stăruitoare, rugăm pe A totputernicul Dum nezeu să Vă dăruiască ani
m ulţi şi buni la cârm a Bisericii Ortodoxe Sârbe, spre slava poporului
ei, dreptcredincios.
In tru m ulţi şi fericiţi ani !».
întreaga asistenţă intonează im nul patriarhal.
F estivitatea a fost u rm ată de o recepţie-cocteil, în tim pul căreia
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a prim it felicitări p en tru distincţie şi
s-a în treţin u t cordial cu invitaţii.
D um inică seara la orele 20, delegaţia Bisericii Ortodoxe R om âne
în fru n te cu P rea F ericitul P a tria rh Teoctist, îm preună cu S anctitatea
Sa P atriarh u l Pavle, P.S. Episcop Vasile de Srem z şi P.S. Vicar Irineu,
S ecretarul S fântului Sinod al B isericii Sârbe, au fost oaspeţii A m basa
dei R om âniei la Belgrad. D om nul Vasile Selejean, însărcinat cu afaceri
i-a prim it pe cei doi în tâistă tăto ri de Biserici şi pe însoţitorii lor, fiind
prezenţi preşedintele Comisiei p en tru C ulte din B elgrad, Dl. D răgan
Dragoilovici, şi m em brii A m basadei. In tim pul cinei cei doi P atriarh i
s-au în treţin u t cordial cu reprezentanţii am basadei R om âne şi cu ceilalţi
invitaţi.
L uni 19 iunie în program ul delegaţiei Bisericii O rtodoxe R om âne a
fost prevăzută vizitarea oraşului K ragujevaţ în Episcopia Sum adiei,
vizitarea m ănăstirii Zica şi a m ănăstirii S tudeniţa, localităţi şi m ănăstiri
legate profund de istoria naţională şi de istoria Bisericii Sârbe. Aceste
m ănăstiri au av u t legătură şi cu dezvoltarea m onahism ului nostru rom â
nesc, pe lângă rolul lor în sp iritu alita te a ortodoxă sârbă.
Astfel, la orele 8,30, având în vedere itin e rariu l destul de lung al
zilei, delegaţia Bisericii O rtodoxe Române, îm preună cu S anctitatea Sa
Pavle, cu m em bri ai S fântului Sinod S ârb şi alte persoane oficiale,
s-a în d rep ta t către K ragujevaţ, străbătând istoricul ţin u t al Sum adiei,
b răzdat de dealuri îm pădurite, de culturi de cereale, viţă de vie şi pomi
fructiferi. K ragujevaţ este centrul ţin u tu lu i Sum adia, veche reşedinţă
episcopală, centru com ercial şi m uncitoresc, de unde în vechim e au
pornit prim ele sem nale şi m ari m işcări p e n tru scu tu ra rea jugului oto
m an, iar în vrem urile m ai noi şi în anii grei 1940— 43, zguduitoare lupte
de dezrobire, m ari jertfe de tin eri eroi şi partizani îm potriva ocupanţilor
germ ani. P rin sate şi localităţi convoiul de m aşini este în tâm p in at şi
salu tat de credincioşi, în m ajo ritate fem ei şi copii, cu preoţii lor. Din
loc în loc se văd troiţe şi cruci ridicate la m argine de drum în m em oria
eroilor şi patrioţilor care s-au je rtfit p en tru apărarea acestor ţin u tu ri.
Sosind în K ragujevaţ ne îndreptăm către catedrala episcopală,
unde, în sunetul colopotelor înalţii oaspeţi erau aşteptaţi de protopopi,
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preoţi, m ulţim e de credincioşi, în fru n te cu P rea S finţitul Episcop Sava
al Sum adiei şi cu reprezentanţii autorităţilor locale, veniţi pen tru a
întâm pina pe cei doi P atriarh i şi a lua binecuvântare.
La in trarea în biserică, credincioşii şi copiii au întâm pinat pe
solii Bisericii Ortodoxe R om âne cu buchete de flori şi cuvinte de bun
sosit. P reoţii oraşului şi din îm prejurim i, în veştm inte de sărbătoare,
îm preună cu episcopul lor întâm pină pe P rea F ericitul P a tria rh Teoctist
şi pe S anctitatea Sa P atriarh u l Pavle şi conduc întreaga suită în cate
drala episcopală, intonând im nul patriarhal. Cei doi P atriarh i se închină
în S fântul A ltar şi apoi iau loc pe solee, în parte a d reaptă în jilţu rile
arhiereşti, înveştm ântaţi în m antii.
P rea S finţitul Episcop Sava adresează urm ăto ru l cuvânt :
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Sanctitatea Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi credincioşi,
«C atedrala din K ragujevaţ şi de D um nezeu păzită Episcopie a
Sum adiei se bucură de vizita P rea F ericirii V oastre şi a delegaţiei Bise
ricii Ortodoxe R om âne, tocm ai când nevoia ne apasă aşa cum spune
psalm istul David. Ne bucurăm toto dată de vizita în tâistă tăto ru lu i Bise
ricii Ortodoxe R om âne p en tru că unul ne este Dom nul, u n a ne este cre
dinţa, unul B otezul şi aceleaşi sunt nevoile p rin care au trec u t atâ t Bise
rica O rtodoxă Rom ână cât şi B iserica Ortodoxă S ârbă, nevoi care ne-au
apropriat şi m ai m u lt în apărarea credinţei ortodoxe. Şi rom ânii şi sârbii
au apărat deopotrivă credinţa ortodoxă de prozelitism ul uniaţiei. P oporul
sârb nu a u itat g reutăţile p rin care a trec u t poporul frate rom ân din
Ardeal şi ne aducem am inte cu respect de călugărul Sofronie, pe care
L-aţi trec u t în râ n d u l Sfinţilor, de episcopul Nicanor de Cruşedol,
episcop de Buda, de învăţatul episcop Dionisie1 Novacovici şi de Visarion S arai care, în ciuda in terdicţiei îm părăteşti, au m ers în A rdeal ca să
ajute pe fraţii rom âni de aceeaşi credinţă ortodoxă. Sub aspectul sufe
rinţelor şi noi sârbii putem spune că am avut u n A rdeal al no stru de
pătim iri, cunoscute la M areea, Jum bera, V ârvnica, M area Pisaniţă, unde
am re u şit totuşi să păstrăm credinţa ortodoxă în poporul nostru. P rea
Fericirea Voastră, aţi ven it ca, în aceste zile grele p e n tru noi, să în tăriţi
poporul sârb în credinţă şi ca lum ea să vadă că nu suntem singuri. Cu
noi şi cu rom ânii este Dom nul nostru Iisus H ristos şi B iserica Soră
Română. De aceea cu m are bucurie salutăm venirea P rea Fericirii
Voastre în oraşul nostru, păzit de D um nezeu care, înainte cu 50 ani a fost
udat cu sângele m ucenicesc al copiilor noştri. P rea F ericirii Voastre şi
înalţilor însoţitori ai delegaţiei rom âne, Vă dorim şedere plăcută în
oraşul nostru şi în ţa ra noastră, odată cu u ra rea de m ulţi şi fericiţi ani,
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iar p en tru a m arca trecerea P rea F ericirii Voastre p rin oraşul K ragujevaţ, Vă rugăm să p rim iţi această sfântă icoană a M ântuitorului,
C ăruia îi slujim »,
A răspuns P rea F ericitul P a tria rh Teoctist, adresându-se astfel :

Iubiţi

Sanctitatea Voastră, Părinte Patriarh Pavle,
Prea S fin ţite Părinte Episcop Sava,
Părinţi şi Maici, Slujitori ai S fintelor A ltare şi Mănăstiri,
Iubiţi credincioşi,

«Cu deosebită bucurie sufletească am sosit în acest oraş în care,
p en tru a treia oară m ă aflu ca oaspete, acum al S anctităţii Sale
P atriarh u l P avle şi de două ori al P rea S finţitului Episcop Sava.
Deşi am venit din R om ânia cu sufletele întristate, totuşi aici ne-am
bu cu rat întâlnindu-ne cu m em brii S fântului Sinod, cu clerul şi cre
dincioşii Bisericii Sârbe care nu se lasă copleşiţi în greutăţi, ei sunt
stăpâniţi de o m are nădejde în Dum nezeu.
în prim ele două vizite pe care le-am făcut, însoţind atunci pe
în aintaşii m ei, P atriarh u l J u stin ia n şi apoi pe P atriarh u l Iustin, v-am
găsit în trista ţi şi în d u reraţi din pricina în grădirilor com uniste care erau
şi aici şi în România. De data aceasta ne găsim cu aju to ru l lui D um 
nezeu în stare de lib ertate sfântă, pe care o num esc aşa, p en tru că ea a
fost câştigată cu preţ de jertfe om eneşti şi aici ca şi la noi, m ai cu
seam ă jertfe ale tinerilor.
Iubite P rea S finţite, frate şi Episcop Sava, trăiesc bucuria aceasta
privind la coroana de preoţi care Vă înconjoară şi care ne-au întâm pinat
cu dragoste, au slu jit cu evlavie şi cu prestanţă, precum şi la ceata de
cuvioase m onahii din m ănăstirile eparhiei de Sum adia, prezente aici, ca
şi la m ulţim ea credincioşilor, p rin tre care m ulţi copii veniţi în întâm pi
narea noastră în aceste clipe grele p en tru B iserica Soră S ârbă şi
poporul ei.
Iubiţi fraţi şi surori, prim iţi în m ijlocul dum neavoastră o delegaţie
m ai restrânsă a Bisericii Ortodoxe Române. Sunt însoţit de în a lt P rea
S finţitul M itropolit Nicolae al B anatului a cărui eparhie se învecinează
cu ţa ra dum neavoastră, de P.C. P reot C onstantin P ârvu, V icar la Cance
laria S fântului Sinod din B ucureşti şi de P.C. P reot Moise Ianeş, con
ducătorul V icariatului Ortodox R om ân de la Vârşeţ. Am v en it cu
m ultă dragoste şi respect faţă de m em oria înaintaşilor dum neavoastră şi
faţă de evlavia recunoscută a credincioşilor sârbi. Iubim şi cinstim în
m od deosebit preoţii, călugării şi credincioşii ortodoxiei de p retutindeni
pen tru că ei constituie p iatra de tem elie a sfintelor noastre Biserici,
d ar şi pentru că p reţuim m u lt clerul P atriarh ie i Sârbe care a în fru n 
tat, cu eroism, dom inaţia otom ană.
Deşi clipele pe care noi le trăim aici îm preună sunt scurte, cu toţii
laolaltă, cele două Biserici, preoţii şi credincioşii lor, form ăm T rupul lui
Hristos, Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică. Precum
în tru p u l nostru există şi dom ină întotdeauna o arm onie şi o unitate,
în diversitatea funcţiunilor vitale, to t aşa şi în B iserica lui H ristos —
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B iserica O rtodoxă — strălucesc în d iversitatea slujitorilor, aceleaşi
energii necreate dum nezeieşti, din care ne îm părtăşim cu toţii fără deo
sebire : m ai întâi din S fintele Taine ale Bisericii, apoi din cuvântul lui
Dum nezeu, Cel p u ru rea viu şi lucrător şi deasem enea, însăşi participa
re a noastră la prim irea T rupului lui Hristos, şi jertfa fiinţei noastre
p en tru credinţă şi Biserica O rtodoxă. Aceste trei dim ensiuni ale învăţă
turii n oastre ortodoxe, adică dim ensiunea harică, cea a identităţii învă
ţătu rii n oastre şi cea a faptelor de iubire până la jertfă, acestea au
m odelat din noi toţi u n singur tru p , u n singur gând şi o singură
lucrare, au însufleţit pe străm oşii şi înaintaşii noştri, pe acei părinţi
sfinţi, am intiţi de P.S. Episcop Sava.
Aceste dim ensiuni spirituale au însufleţit şi pe în aintaşii noştri din
România, dom nitori şi dom niţe, voievozi şi sfetnicii lor care au ajutat,
construit şi îm podobit m ănăstiri şi biserici în aceste p ărţi ale Ţ ării Dum 
neavoastră, iar cneji şi cneghine de neam sârbesc să înalţe sfinte
locaşuri în ţin u tu rile rom âneşti. Precum circulă sângele în tru p u l
omenesc înnoindu-1 şi dându-i pu tere de vieţuire, to t aşa au circulat în
trecutul istoriei n oastre valorile sfinte ale credinţei creştine în tru ch i
pate aici în Serbia de S fântul Ie rarh Sava, iar în R om ânia de S fântul
Apostol A ndrei.
A tunci când ne întâlnim în S fânta L iturghie, aşa cum s-a p etrecut
ieri, de Dum inica T u tu ro r S finţilor în frum oasa biserică din Belgrad,
închinată S fântului Apostol şi E vanghelist M arcu, tot aşa trăim în aceste
m om ente em oţia sfântă a trec u tu lu i no stru com un, din care ne înviorăm
credinţa în slujirea B isericii şi a credincioşilor noştri.
N u e ra posibil ca fiind u n singur tru p în H ristos, noi cei din Ro
m ânia să nu îm părtăşim d u re rea fraţilo r credincioşi ortodocşi, a clerului, a
călugărilor şi m onarhiilor din B iserica Soră O rtodoxă Sârbă. Am
răspuns astfel la in v itaţia S anctităţii Sale P atriarh u lu i P avle, găsindune acum îm preună în lum ina M ântuitorului Iisus Hristos.
Iubiţi părinţi, credincioşi şi credincioase,
Aş încerca să vă pu n la inim ă, cu acest p rilej, această conştiinţă şi
convingere a noastră că suntem fiii şi slujitorii Bisericii O rtodoxe care
a p ăstra t neştirbită u n itatea în v ăţătu rii M ântuitorului H ristos şi a Sfin
ţilor părinţi. Aceştia, aproape două m ii de an i au tră it în lum e, au
suferit şi au adus je rtfe lui Dum nezeu propria lor viaţă, p en tru p ăstra
re a acestei frum useţi de credinţă şi de rânduieli ortodoxe. C ine cunoaşte,
Ortodoxia, în toată frum useţea ei, cine citeşte şi cunoaşte scrierile
Sfinţilor P ărinţi, cine îşi desfătează sufletul cu psalm ii lui David, cu gân
direa S fântului G rigore de Nazianz şi ale S fântului G rigore de Nissa, cu
Im nele S fântului M axim M ărturisitorul, cu filozofia creaţiei lum inii a
S fântului Vasile cel M are şi în general, cine se învredniceşte să-şi aţin
tească ochii credinţei spre com oara jertfelor celor două m ii de ani de
viaţă ortodoxă, acela n u va asculta de glasul sectanţilor sau de chem ă
rile acelor falşi evanghelişti, taum aturgi sau învăţători care dezbină
sfânta u n itate a Ortodoxiei. Şi noi în R om ânia avem asem enea ispite
şi încercări m ari. Dacă pu rtăm în suflet durerea şi ra n a u n o r dem olări
de biserici din B ucureşti p ricin u ite de p u tere a com unistă şi ateistă, acum
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trebuie să fim cu m are atenţie şi cu sporită grijă la p rim ejdia care ţin 
teşte Biserica ce vie d in sufletele credincioşilor, m ai ales aceea a tin e re tu 
lui sau a celor ce n u au av u t posibilitatea să cunoască în suficientă
m ăsură valorile spirituale ale Bisericii şi credinţei n oastre ortodoxe.
La Biserica sufletelor n oastre treb u ie să fim cu deosebită luare
am inte, adică la păstra rea Ortodoxiei de care am intea şi P.S. Episcop
Sava în cuvântul său, şi pe care noi, ortodocşii sârbi şi rom âni am
păstrat-o de-a lungul dom inaţiei otom ane şi în deceniile de dictatură
com unistă şi ateistă.
îndatorirea păstrării credinţei ortodoxe revine în p rim ul râ n d ie ra r
hilor, preoţilor şi slujitorilor Bisericii, dar şi dum neavoastră, părinţi,
m am e, fraţi şi surori din B isericile noastre. Cu mic, cu m are, suntem
apărătorii credinţei şi Bisericii Ortodoxe. D um neavoastră, credincioşi şi
credincioase din toate sferele sociale trebuie să vă apăraţi valorile sănă
toase ale evangheliei lui H ristos în fam iliile dum neavoastră. Să sădiţi
în sufletele copiilor şi ale tin erilo r dragostea faţă de A ltarul Bisericii şi
A ltarul patriei, iubirea faţă de în v ăţătu ra M ântuitorului, care se oglin
deşte în dragostea de sem eni şi de creaţie. Să stăruim în a le im prim a
adevărul cât de m ult a iu b it H ristos tinerii şi copiii. In predicile şi în
catehezele slujitorilor altarelor, aceştia să n u piardă nim ic din fru m u 
seţea şi integritatea credinţei ortodoxe. Prozelitism ul din zilele n oastre
profită de libertăţile dem ocratice, p en tru a rătăci m inţile tinerilor şi
vârstnicilor, exercitând cu m ultă insistenţă şi sub diferite adem eniri tot
m ai agresive, depărtarea de B iserica O rtodoxă. Şi la noi în R om ânia,
sectanţii de diferite n uanţe şi curente străine, chiar de în v ăţătu ra creş
tină, ţintesc B iserica cea vie din sufletele credincioşilor şi m ai ales
a tineretului.
Aceste gânduri de îngrijorare ne stăpânesc şi le-am exprim at în
discuţiile din aceste zile şi cu S anctitatea Sa P atriarh u l P avle în p e r
sonalitatea sa, în tâistă tăto rii B isericilor O rtodoxe autocefale şi naţio
nale văd şi descoperă cu fiecare îm prejurare, o râvnă nouă, u n apostolat
viu şi o înţelepciune biblică, asem ănătoare celor de care e ra cuprins S fân
tu l Apostol Pavel. A scultaţi poveţile, sfaturile şi în v ăţătu rile S anctităţii
Sale, ca şi pe cele ale m em brilor S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Sârbe. Mă bucur că aflu şi de data aceasta, la slujba sa, pe P rea S finţi
tu l Episcop Sava, cunoscut nouă de m ulţi ani, ca şi ceilalţi iera rh i ai
Bisericii Sârbe, m isionari şi păstori ai Sfintei noastre Ortodoxii. Vă
îm brăţişăm pe toţi în D om nul şi M ântuitorul nostru Iisus Hristos.
Din partea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe R om âne, a credincio
şilor, copiilor şi tin ere tu lu i nostru, a slujitorilor altarelor rom âneşti,
vă trasm item iubiţi părinţi, fraţi credincioşi şi credincioase, dragostea
şi pre ţu irea lor, însoţite neîncetat de rugăciunile calde către B unul şi
A totputernicul D um nezeu, ca El să ne aju te să păstrăm in teg ritatea cre
dinţei ortodoxe şi u n itatea duhului în legătura păcii. Vă binecuvântăm
din toată inim a cu dragoste părintească şi vă rog să tran sm iteţi celor
scum pi ai fam iliilor dum neavoastră odată cu binecuvântarea N oastră
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şi binecuvântarea S anctităţii Sale P avle, P atriarh u l şi P ărin tele sufle
tesc al D um neavoastră. Dragostea lui D um nezeu T atăl şi îm părtăşirea
S fântului D uh să fie cu noi cu toţi. Amin».
După încheierea cuvântului, în văzul a toată asistenţa, P rea F eri
citul P ărin te P atriarh Teoctist înm ânează ca dar, P rea S finţitului E iscop
Sava engolpionul arhieresc, simbol al slujirii jertfelnice şi sem n al
preţuirii şi dragostei din p arte a P rea Fericirii Sale şi a S fântului Sinod
al Bisericii O rtodoxe Române.
Incheindu-se cerem onia în tâm pinării delegaţiei rom âne, cei doi
în tâistă tăto ri se închină în S fântul A ltar şi consem nează în filele S fintei
Evanghelii m om entul vizitei «pro m em oria». A re apoi loc u n scurt popas
la reşedinţa episcopală din K raguievaţ, care im presionează prin noutate,
stil şi curăţenie. In acest răstim p P rea F ericitul P a tria rh Teoctist şi
S anctitatea Sa P avle se în treţin cu reprezentanţii autorităţilor locale
prezenţi la acest protocol, rem em orând şirul relaţiilor bisericeşti şi vizi
tele delegaţiilor rom âne care au avut ca obiectiv această eparhie, în
care, după spusele P.S. Episcop Sava, se află în construcţie 60 de bise
rici. A fară s-a ce rn u t o scurtă ploaie de vară, iar soarele şi-a ară ta t din
nou faţa. Credincioşii n-a u părăsit însă străzile din ju ru l reşedinţei şi
a bisericii episcopale. La ieşire cei doi P atriarh i sunt întâm pinaţi din
nou cu flori şi cu aplauze. Convoiul de m aşini, cu m em brii celor două
delegaţii bisericeşti, părăseşte oraşul K raguievaţ şi se îndreaptă către
M ănăstirea Jicea din cadrul Episcopiei de Jicea, cu sediul în oraşul
K ralievo, episcopie păstorită de P.S. Episcop Ştefan.
După o oră de m ers prin ţin u tu ri îm pădurite, dealuri şi sate cu
case răzleţe se ajunge la re n u m ita m ănăstire Jicea, ctito rită în anul 1217
de prim ul ţa r al poporului sârb, Ş tefan N eem ania. A ceastă m ănăstire a
in tra t în istoria Serbiei, fiindcă aici şi-a avut reşedinţa p rim ul A rhi
episcop al Bisericii Serbiei, S fântul Sava. Aici s-au încoronat prim ii
ţari ai Serbiei şi to t aici, în această m ănăstire s-au hirotonit prim ii
ierarhi sârbi, ea fiind trecută în rân d u l m ănăstirilor îm părăteşti. După
m utarea arhiepiscopiei la Peci, m ănăstirea Jicea a su ferit m u lt de-a-lungul tim pului, a fost de m ulte ori p rădată şi devastată, m ai cu seam ă în
tim pul ocupaţiei turceşti şi în cele din urm ă în tim pul războiului din
1941— 1944, d ar de fiecare dată a re născut din propriile ruine. Astăzi
m ănăstirea apare re sta u rată şi bine în treţin u tă, a tâ t incinta cât şi bise
rica şi fostul p alat episcopal.
De la in trarea pe porţile m ănăstirii, aleea este pre săra tă cu flori
până la uşa sfântului locaş, frum os îm podobit la in tra re cu gh ir
lande de flori şi verdeaţă, unde oaspeţii sunt întâm pinaţi de un sobor
de călugăriţe, slujitori bisericeşti, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi
m ulţim e de credincioşi, având în fru n te pe P.S. Episcop Ştefan.
în sunetele clopotelor şi în m elodiile corului călugăriţelor se in tră
în biserică, unde are loc închinarea ritu ală în S fântul A ltar şi apoi
săvârşirea P olihroniului.
A rhitectura m ănăstirii, p ictu ra din care se m ai păstrează fragm ente,
după afirm aţiile cunoscătorilor, datând din secolele X III—XIV, dau
im presia că ne aflăm în B iserica Dom nească din C urtea de Argeş, la
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T ism ana sau în m ănăstirile Moldovei lui Ş tefan cel M are şi Sfânt. Un
fir lung al spiritualităţii specifică Ortodoxiei uneşte parcă în chip nevă
zut ţin u tu rile voievodale rom âneşti cu ale cnejilor şi ţarilo r Serbiei.
în această atm osferă, P rea S finţitul Episcop Ştefan, adresează oaspe
ţilor urm ătoarea cuvântare :
Prea Fericirea Voastră,
Sanctitatea Voastră,
Înalt Prea Sfin ţiile Voastre,
D om nule M inistru,
Fraţi şi Surori,
«Prea F ericirea Voastră, dacă am m erge pe linia lungă istorică a
vieţii B isericilor O rtodoxe R om ână şi Sârbă, fie a relaţiilor personale
duhovniceşti sau naţionale, cu v ân tarea noastră a r fi foarte lungă. De
aceea, avem m ulte m otive să n e bucurăm şi să ne m ândrim de am bele
părţi.
Noi ne-am a ju ta t de veacuri unii pe alţii, adăugând sfâ n t m ir în
candela credinţei şi dragostei, peste tot unde aceasta a fost posibilă şi
trebuitoare.
P erm iteţi-m i să am intesc cu această ocazie num ai două exem ple :
U n num ăr m are de rom âni ortodocşi, trăieşte, de sute de ani, pe
terito riu Bisericii noastre ortodoxe S ârbe şi al patriei noastre.
Tot astfel, pe terito riu l Bisericii O rtodoxe R om âne şi al României,
trăieşte de m u lt tim p o g rupă m are de sârbi ortodocşi ! Şi unii şi alţii
de veacuri se sim t ca şi când a r trăi pe p ăm ântul lor n ata l şi în p atria
lor natală.
A u fost m ari suferinţe în istoria popoarelor şi a B isericilor noastre,
în acelaşi timp.
Adeseori, înaintaşii noştri, şi unii şi alţii, au fost nevoiţi să fugă de
pe v etrele lor. Insă, relaţiile noastre de v ecinătate au fost întotdeauna
frăţeşti, încât m ai bucuros s-au ascuns unii la alţii în asem enea îm pre
ju ră ri grele şi s-au a ju ta t unii pe alţii.
In acest fel, că'le că tre noi, d ar to t aşa şi către voi, a u fost în tărite
şi bătătorite de paşii frăţeşti reciproci.
Pe aceste cărări niciodată n u a crescut iarbă. Şi voi, cu această
ocazie, străbătându-le uşor, aţi v en it astăzi la noi în dragoste şi bună
voinţă.
A lt m otiv este cu totul special. îm p reju ră rile în care noi ne aflăm
astăzi su n t tare nefericite. Ţ ara noastră, în cea m ai m are p arte a regiu
n ilor ei, este u d ată de sângele neom ucenicilor m ulţi la num ăr. Acest
sânge strigă către cer. A cesta este sângele tinerilor şi al neînfricaţilor
iubitori de neam care îşi apără pragurile şi căm inele. Acesta este, de
asem enea, sângele v ărsat al m ultor nou născuţi, al copiilor şi b ătrâ n ilo r
nevinovaţi, al oam enilor slabi şi neputincioşi, al fem eilor. C erul nostru
e tu lb u re şi înceţoşat de ură, de clevetiri. A erul n o stru e o trăv it cu
otrăvurile num eroşilor noştri duşm ani.
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Cu to ate aceste g reutăţi, P rea F ericirea V oastră a ţi v e n it la noi,
îm preună cu însoţitorii Voştri, să ne a ju taţi p rin rugăciunile Voastre,
prin dragoste şi bunăvoinţă.
Aţi ven it în num ele întregii V oastre Biserici şi al P oporului rom ân
să ne m ângâiaţi p rin credinţa v oastră şi p rin nădejdea în b iru in ţa cea
din urm ă a Tatălui nostru ceresc, care este veşnic cel m ai ta re şi cel
mai dre p t şi în cer şi pe păm ânt.
Vă m ulţum im m u lt P rea F ericirea V oastră şi însoţitorilor, p en tru
această deosebită a te n ţie şi dragoste frăţească pe care aţi a rătat-o Bi
sericii O rtodoxe Sârbe, întregului nostru popor şi, în special, aici, nouă,
tuturor.
P erm iteţi-m i să vă salutăm foarte călduros şi foarte sincer, în acest
sfânt locaş al S fântului Sava, să vă dorim să slujiţi lui Dum nezeu vrem e
îndelungată, binelui Bisericii O rtodoxe Rom âne şi poporului rom ân şi
cu toţii să trăiţi în tru m ulţi ani !».
Din încredinţarea P rea F ericitului P atriarh Teoctist, a răspuns în a lt
Prea S finţitul M itropolit Nicolae al B anatului, rostind u rm ăto ru l cu
v ân t :
Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirea Voastră,
C instiţi Părinţi, Prea C uvioşi şi Prea Cuvioase,
Iu b iţi fra ţi şi surori în Hristos D om nul,
«Din încredinţarea P rea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist şi cu
îngăduinţa S anctităţi Sale Pavle p erm iteţi-m i să vă adresez cuvânt de
m ulţum ire p en tru prim irea ce ne-aţi făcut-o. Episcopia Jiciei a in trat
tradiţional în program ul vizitelor delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Rom âne
care au venit aici în Jugoslovia. U ltim a vizită s-a p etre cu t acum 12 ani
în urm ă, când ac tualul P ărin te P a tria rh Teoctist şi P atriarh u l de atunci
al României, Iustin, însoţiţi de alţi delegaţi, au fost prim iţi aici de P.S.
Episcop Ş tefan. A tunci, ca şi acum, p rim irea ni s-a făcut în m odul cel
mai călduros. Vă suntem recunoscători p en tru această caldă prim ire,
care, aşa cum spunea P. S. Ştefan, este u n sem n al legăturilor noastre
strânse. E adevărat că înainte cu 12 ani, când am fost aici, vrem urile
erau m ai senine. Astăzi, am ven it în m om ente p en tru D um neavoastră
grele. D ar ceea ce e greu p en tru unele d intre m em brele tru p u lu i Bise
ricii, e greu p en tru în treg tru p u l Bisericii. A ceasta este o im agine,
un simbol al Bisericii ; aşa ne spune S fântul Apostol Pavel : «Bise
rica este tru p u l lui H ristos şi atunci când u n u l din m ădularele acestui
tru p suferă, suferă în treg trup». De aceea su fe rin ţa dum neavoastră
de acum este şi suferinţa n oastră a tu tu ro r. Am v en it să asigurăm
de aceste sentim ente ale noastre, de credinţa noastră, că form ăm
toţi un sin gur trup. Şi dacă aceasta poate să ajute cât de puţin, vă aigurăm că suntem alături de dum neavoastră, toţi. Suntem alătu ri de S anctita
tea Sa P atriarh u l Pavle, suntem ală tu ri d e P . S. Episcop Ştefan, de
preoţii, de călugării, de credincioşii şi credincioasele din această parte
a ţării dum neavoastră. Ne dăm seam a că m om entele prin care treceţi
dum neavoastră sunt aceleaşi p en tru fiecare d in tre noi, p en tru toţi cei
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care form ăm B iserica lui Hristos. Şi chiar dacă acum plângem şi sânge
răm , noi ştim că după patim i şi suferinţe, aşa cum, după patim ile şi
suferinţele M ântuitorului, urm ează învierea. Este o caracteristică a
ortodocşilor, aceea de a crede m ai m ult în înviere, decât în p atim i şi
suferinţă.
Icoana, care dom ină orice B iserică O rtodoxă este aceea a învierii.
Dacă vă putem aduce u n m esaj, cei care am venit în vizită la dum nea
voastră, acesta este m esajul învierii. D upă patim i, după m oarte, după
suferinţă, urm ează învierea. De aceea, chiar celor eare ne produc sufe
rin ţă şi m oarte, noi ne rugăm p en tru ei, aşa cum s-a ru g a t M ântuitorul
pe Cruce. M ântuitorul s-a ru g a t p en tru cei care ucideau, s-a rugat
Dom nului ca El să le ierte păcatele. Ş tim că e greu să ierţi, d ar aşa
n e-a învăţat M ântuitorul. El care a spus să iubim şi pe duşm anii noştri.
A cesta este m esajul care vi-1 aducem , dragi fraţi şi surori în H ristos
Domnul.
E adevărat, în decursul istoriei, cum arăta P. S. Episcop Ştefan,
am trec u t p rin m om ente grele şi unii şi alţii. Dar, totdeauna, după
patim i şi m oarte, a ven it învierea. Cu aceste gânduri suntem aici la
dum neavoastră şi vă m ulţum im din suflet pen tru p rim irea călduroasă
pe care ne-aţi făcut-o. M ulţum im şi aici S an ctităţii Sale, P atriarh u l
P avle p en tru in v itaţia ce ne-a adresat-o, m ulţum im m em brilor S fântului
Sinod, m ulţum im P. S. Episcop Ş tefan, vă m ulţum im dum neavoastră,
tu tu ro r, p en tru că in v itaţia ce a făcut-o P a triarh u lu i Bisericii e o invi
taţie a tu tu ro r m ădularelor, a m ebrilor Bisericii respective. îi sunt recu
noscător P rea F ericirii Sale că m -a încredinţat să vorbesc aici. Dar,
vedeţi, noi toţi, şi m ici şi m ari, şi m ai înţelepţi şi m ai pu ţin înţelepţi,
form ăm toţi B iserica lui Hristos. A ceastă Biserică să fie aceea care vă
acordă şi dum neavoastră şi tu tu ro r m ângâiere, în cu ra jare şi putere
ca să suportaţi toate necazurile şi suferinţele.
Dum nezeu să-şi reverse peste dum neavoastră toţi, h aru rile şi d aru 
rile sale bogate. A m in !».
La cele de m ai sus, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a
adăugat urm ătoarele :
Sanctitatea Voastră,
Iu b iţi fraţi şi surori în Hristos,
«înalt P rea S finţitul M itropolit Nicolae, care a adresat cuvânt de
răspuns P rea S finţitului Episcop Ştefan, este vecinul cel m ai apropiat
de Serbia, care păstoreşte M itropolia B anatului având reşedinţa în
oraşul Tim işoara, şi care, prin cuvântul său, a zugrăvit drum ul nostru
comun, al B isericilor noastre de acum şi pen tru viitor, ca m em bre ale
aceluiaşi tru p al lui Hristos, în acest spaţiu geografic binecuvântat de
Dum nezeu. Noi suntem num ai în vizită trecătoare, d ar credincioşii
B isericilor noastre trăiesc şi slujesc îm preună în R om ânia şi în B ana
tu l Jugoslav şi ei ne aju tă p rin rugăciunile lor şi p rin ceea ce pot
dărui ei, prietenie, ţărilo r noastre. A tât fiii bisericilor ortodoxe sârbe
din B anatul rom ânesc, cât şi rom ânii şi preoţii din B anatul jugoslav,
au constituit fiecare aparte o com ponentă spirituală a ţărilo r şi a po
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poarelor noastre. A tât de frum os se arm onizează clopotele în satele
unde sunt două biserici ortodoxe surori, atâ t de frum os încântă urechile
şi inim ile aceleaşi m elodii bisericeşti şi atât de frum os ne toarnă în
suflete nădejdea de viitor copiii noştri, atât p en tru noi, slujitorii bise
ricilor, cât şi p en tru conducătorii vrem elnici ai popoarelor noastre.
Biserica Ortodoxă S ârbă din R om ânia şi Biserica O rtodoxă R om ână din
Jugoslavia răm ân pilde, p en tru că îşi întem eiază p rietenia de la naştere
până la m orm ânt, pe acelaşi păm ânt şi în aceeaşi lum ină de soare,
a tâ t din punctul de vedere al O rtodoxiei cât şi cultural şi istoric.
Această frum oasă pildă pe care ne-o dau ei, credincioşii noştri, se
reflectă în acest engolpion sfinţit, sim bolul slujirii noastre arhiereşti,
având icoana D om nului Hristos, cel ce a m urit şi a înviat p en tru m ântu
irea noastră, engolpion pe care îl dăruim P rea S finţitului Episcop Ş tefan
iubitului nostru frate şi p rieten de m ai m ulţi ani, ca să-l poarte cu sănă
tate m ulţi ani, spre bucuria preoţilor şi credincioşilor din ep arh ia sa şi
spre am intirea acestei în tâlniri. D esfăşurată sub călăuza D uhului Sfânt,
întâlnirea n oastră vă aduce tu tu ro r curaj şi ră b d are în învierea care
vine după suferinţă şi patim i. Dum nezeu să-i dăruiască P rea S finţitului
Ş tefan ani m ulţi şi buni în tru conducerea acestei eparhii».
Cei doi P atriarh i in tră apoi în S fântul A ltar, unde consem nează
evenim entul în S fânta Evanghelie. La ieşire corul călugăriţelor şi
preoţii cântă Im nul P atriarhal.
înalţii oaspeţi şi in vitaţii trec apoi în trapeza m ănăstirii, largă, spa
ţioasă şi frum os restaurată, unde se serveşte agapa de prânz. P. S. Episcop
Ştefan, în tr-u n scurt cuvânt a relevat strădaniile depuse p en tru re sta u 
rarea acestui aşezăm ânt şi m unca neobosită a celor peste 30 de călugăriţe
care vieţuiesc aici în obşte. A lţi v orbitori au toastat p en tru întâlnirea
dintre cei doi P atriarh i şi bunele relaţii dintre B isericile şi popoarele
noastre.
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a m u lţum it Maicii S tareţe şi călu
găriţelor din obştea m onahală p en tru agapa servită oaspeţilor şi a în 
dem nat soborul la sporire duhovnicească, la viaţă m onahală înaltă, la
stăruinţă în m uncă şi rugăciune, potrivit vocaţiei şi pravilei m onahale.
A distins, apoi, pe M aica S tareţă cu Crucea P atriarhală, iar p en tru
m ănăstire a d ăru it o cruce de binecuvântare. A îm părtăşit, totodată,
preocupările călugăriţelor rom ânce de la m ănăstirile din ţară, care pe
lângă participarea la slujbele religioase lucrează tere n u rile aferente
m ănăstirilor sau în ateliere de pictură, covoare, broderie, veşm inte
bisericeşti etc. T u tu ro r celor de faţă le-a transm is salutul frăţesc al
credincioşilor şi clerului de m ir şi m onahal din România.
Oaspeţii au fost conduşi apoi să viziteze fostul palat episcopal — în
prezent stăreţie şi reşedinţă episcopală, paraclisul m ănăstirii şi atelierul
de pictură bisericească. P este tot se sim te spiritul gospodăresc, grija
p entru curăţenie şi ordine ca şi în m ănăstirile n oastre de călugăriţe.
în tru c â t tim pul afectat program ului la m ănăstirea Jicea a fost
depăşit, plecarea către Mănăstirea Studeniţa a avut loc la ora 17,30.
Astfel, m ergând pe valea râ u lu i Ibar, p rin tre m unţi şi defilee,
după o oră de călătorie, plecând de la M ănăstirea Jicea, s-a ajuns la

V I A Ţ A B ISER IC E A SC Ă

181

vrem ea slujbei de seară la M ănăstirea Studeniţa, care face p arte to t din
Episcopia de Jicea.
P rim irea oaspeţilor s-a făcut de călugării m ănăstirii în fru n te cu
stare ţu l lor. D upă încheierea vecerniei s-a făcut slujba T e-D eum -ului,
stareţul rostind u n cuvânt de bun venit, adresându-se celor doi P atriarh i
şi oaspeţilor însoţitori, din care am re ţin u t că M ănăstirea S tudeniţa
datează de la sfârşitul secolului al X H-lea, din tim pul dinastiei
N eem ania — Ş tefan şi Rastko, deveniţi sfinţii : Sim eon şi Sava. S ituată
pe u n platou, în tre m unţi, incinta ei în form ă de cerc, adăposteşte
m ănăstirea propriu-zisă, închinată Sfintei Fecioare M aria, — biserica
regilor închinată sfinţilor Ioachim şi Ana, Biserica S fântul Nicolae,
T urnul clopotniţei, Casa de oaspeţi, T rapeza şi alte clădiri.
B iserica principală adăposteşte racla cu m oaştele S fântului Simeon
Neem ania şi racla cu m oaştele Sfintei Anastasia, soţia S fântului Simeon,
iar pereţii sunt îm podobiţi cu pictură în stil bizantin, cu scene de o
valoare deosebită p rin vechim ea şi originalitatea lor. Ceea ce este
neobişnuit în construcţia acestei m ănăstiri este exonartexul adăugat în
tim pul regelui Radoslav, p en tru a prelungi m ănăstirea propriu-zisă, ea
j rezentând astfel p a tru spaţii largi : altar, naos, pronaos şi exonartexul,
biserica fiind şi necropolă a regilor sârbi din dinastia Neem ania şi a
urm aşilor acesteia.
în cuvântul de răspuns, P rea F ericitul P atriarh Teoctist a evocat
ceasurile de rugă, priveghe şi m editaţie care fac specificul m ănăstirilor
ortodoxe, în orice parte a lum ii ne-am găsi : Athos, M eteora, Moldova,
O ltenia, Jicea sau S tudeniţa din Serbia. A subliniat, apoi, valoarea ico
nografiei ortodoxe, a frescelor care îm podobesc interiorul şi exteriorul
vechilor m ănăstiri ortodoxe, precum şi im portanţa acestora în form area
religios-m orală a credincioşilor şi a v ieţuitorilor din m ănăstiri. în final
P rea F ericitul P atriarh Teoctist s-a re ferit la relaţiile pe care acest
centru m onahal ortodox le-a av u t de-a-lungul veacurilor cu m ănăstirile
din Ţările R om âne şi la rolul m ănăstirilor rom âneşti şi sârbe ca vetre
de spiritualitate ortodoxă în care s-a p ăstra t credinţa străm oşească,
fiinţa naţională şi u n itatea celor două popoare ortodoxe. A m u lţum it
apoi S anctităţii Sale P atriarh u lu i P avle p en tru prileju l oferit de a
vizita astăzi două din cele m ai vechi şi im portante m ănăstiri ale Bise
ricii Sârbe : Jicea şi S tudeniţa.
Ca sem n al vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe R om âne la M ănăsti
re a Studeniţa, P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist a dăruit-o cu
un vestm ânt preoţesc şi o cruce de binecuvântare, lucrate în atelierele
P atriarhiei Române.
La ieşirea din m ănăstire delegaţia a p rim it şi alte detalii referitoare
la arhitectura, p ictu ra şi re sta u rările care s-au adus m ănăstirii de-alungul tim pului.
Cina a avut loc în trapeza m ănăstirii, spaţioasă, lum inoasă şi bine
în treţin u tă după restaurare, iar găzduirea în tim pul nopţii s-a făcut în
m ănăstire.
M arţi dim ineaţa, 20 iunie, la orele 6,30, S anctitatea Sa Pavle, m enţinându-şi obiceiul zilnic a oficiat S fânta L iturghie, la care însoţit de
m em brii delegaţiei a asistat şi P rea F ericitul P atriarh Teoctist.
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D upă m icul dejun, la orele 8,30, cei doi P atriarh i şi însoţitorii lor
şi-au lu at răm as bun de la obştea m onahală şi au po rn it cu m aşinile spre
Belgrad.
La orele 11,30, la P alatul P atriarh al din B elgrad a avut loc o con
ferinţă de presă cu participarea reprezentanţilor principalelor cotidiene
din B elgrad şi a Televiziunii. Din p artea Bisericii O rtodoxe Sârbe a
participat P. S. Episcop Vicar Irineu de Backa, iar din p artea P atriarhiei
Române, P. C. P r. C onstantin P ârvu, Vicar P atriarhal.
S alutând în num ele P rea F ericitului P a tria rh Teoctist pe re p re
zentanţii presei libere şi ai televiziunii sârbe, P. C. P r. C onstantin P ârv u
a îm părtăşit câteva gânduri şi im presii, la cererea acestora, despre vizita
P rea F ericitului P a tria rh Teoctist şi a delegaţiei rom âne în Serbia,
arătând că realizarea acesteia în zilele de 15—20 iunie 1995 a av u t loc
la dorinţa reciprocă a celor doi Intâistătători de Biserici care conco
m itent şi-au adresat in vitaţii în acest scop, dar P atriarh u l R om âniei a
apreciat că este m ai de folos să fie prezent la B elgrad în aceste zile
când poporul sârb este greu încercat.
P rim ul scop al venirii P rea F ericitului P atriarh Teoctist la B elgrad
a fost acela de a răspunde invitaţiei S anctităţii Sale P atriarh u lu i Pavle
şi de a realiza o vizită frăţească, aşa cum se obişnuieşte în tre conducă
torii de Biserici Ortodoxe. Al doilea scop al vizitei a fost acela de a ne
m anifesta deschiderea p en tru continuarea dialogului frăţesc cu Biserica
O rtodoxă Sârbă în vederea prom ovării relaţiilor d in tre Biserici, iar în
al treilea râ n d p en tru a lua am inte la durerile p rin care trece Biserica
Ortodoxă S ârbă şi a ne m anifesta disponibilitatea de a ne în tări în
suferinţă şi în dragostea creştină p en tru că suntem Biserici şi popoare
cu aceeaşi credinţă ortodoxă de aproape două m ilenii, cu aceleaşi valori
spirituale care n e-au u n it în lu p ta com ună p en tru apărarea neam ului
şi a credinţei. Suntem două popoare vecine care au tră it totdeauna în
pace şi putem constitui exem ple p en tru alte popoare şi biserici.
Vizita are totodată rolul de a sublinia bunele n oastre relaţii, fapt
afirm at adesea în cuvântările celor doi p atria rh i şi în discuţiile purtate.
Totodată vizita a av u t caracterul unei inform ări reciproce asupra pulsu
lui vieţii religioase, după schim bările care au av u t loc în ţările din
estul Europei, prilej cu care P rea F ericitul P atriarh T eoctist a prezentat
o seam ă de realizări în B iserica O rtodoxă R om ână : înfiinţarea de noi
eparhii, reorganizarea şi reînfiinţarea de m ănăstiri, reorganizarea învă
ţăm ântului teologic în 14 centre universitare din R om ânia, introducerea
învăţăm ântului religios în şcolile de stat, num irea de preoţi în spitale,
arm ată, penitenciare şi reorganizarea activităţii de asistenţă religioasă.
Cu prileju l prim irii delegaţiei R om âne de către p reşedintele Slobodan
Miloşevici a fost făcut un apel ca, folosind personalitatea şi prestigiul
de care se bucură, să facă to t ce este posibil p en tru încetarea v ărsărilor
de sânge în Bosnia şi H erţegovina.
în finalul expunerii P. C. P reot Vicar C onstantin P ârv u a arătat
că vizita delegaţiei rom âne s-a desfăşurat sub sem nul solidarităţii creş
tine d in tre cele două Biserici şi popoare, putând fi considerată ca un
act istoric de o deosebită im portanţă în crugul relaţiilor n oastre
bisericeşti.
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Cele de m ai sus au fost confirm ate în tru totul de către P. S. Episcop
Irineu de Backa, prin frum oase cuvinte de apreciere la adresa P rea
F ericitului P atriarh Teoctist şi a Bisericii Ortodoxe Române.
P. C. P reot C onstantin P ârv u a răspuns de asemenea, la întrebările
referitoare la relaţiile d in tre cultele din R om ânia şi s-a re fe rit la m ani
festările religioase ce se vor organiza în octom brie-noiem brie 1995 la
B ucureşti p en tru aniversarea a 70 de ani de la ridicarea Bisericii O rto
doxe Române la rangul de P atriarh ie şi a 110 ani de la recunoaşterea
autocefaliei sale, m om ente la care vor fi invitaţi toţi în tâistă tăto rii de
B iserici Ortodoxe şi la care este aşteptat şi S anctitatea Sa P atriarh u l
Pavle.
P. S. Episcop Vicar Irineu de Backa a calificat vizita delegaţiei
B isericii O rtodoxe Rom âne ca un sem n m are de în cu rajare şi de nădejde
de solidaritate şi u nitate ortodoxă, în ciuda greutăţilor şi crizei din care
s-au eliberat B isericile locale Ortodoxe din estul Europei, supuse tim p
de p a tru decenii influenţelor politice şi ideologice ateiste. Ceea ce carac
terizează relaţiile celor două Biserici este slujirea lor com ună şi dialogul
frăţesc în care sunt angajate. în final P. S. Episcop Vicar Irineu a
m ulţum it participanţilor la conferinţa de presă şi p en tru atm osfera de
sobrietate în care s-a desfăşurat, anunţând că după vizita celor doi
în tâistă tăto ri de Biserici la preşedintele R epublicii Jugoslavia, Zoran
Lilici, cei doi P atriarh i vor sem na un com unicat com un şi un apel pen
tru încetarea războiului din Bosnia şi H erţegovina.
La orele 13,00, Delegaţia Bisericii O rtodoxe Rom âne în fru n te cu
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist, însoţită de S anctitatea Sa P atriarh u l
P avle şi iera rh i ai Bisericii S ârbe au fost oaspeţii P reşedintelui R epu
blicii Jugoslavia, Dom nul Z oran Lilici.
La această prim ire, care s-a desfăşurat în tr-o atm osferă de apro
p iere şi cordialitate, P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a ro stit urm ătorul
c u v â n t:
D om nule Preşedinte,
«Delegaţia B isericii O rtodoxe R om âne este bucuroasă ca şi pe
Dom nia V oastră să Vă asigure, cu p rileju l acestei vizite, de pre ţu irea
şi prietenia care există de secole în tre Bisericile noastre ortodoxe surori
şi în tre popoarele noastre. Astăzi, ne încheiem şederea la P atriarh ia
S ârbă şi socotim că în tâln irea cu Dvs. încheie vizita noastră. Ne-am
închinat îm preună cu S anctitatea Sa P avle la biserici şi la m ănăstiri
după un program foarte bogat şi m ărturisim că răm âne o deosebită
experienţă p en tru noi, pe care am trăit-o zilele a c e s te a ; ne-am îm 
p ărtă şit gândurile care ne stăpânesc p en tru u nitatea Ortodoxiei. Ne-am
îm părtăşit, de asemenea, îngrijorarea p en tru starea lum ii în general şi,
îndeosebi, ne-a im presionat foarte m u lt ra n a Bisericii Ortodoxe Sârbe
care continuă încă să îndurereze } e toată lum ea în Bosnia şi H erţegovina.
în calitatea noastră de slujitori ai lui Dum nezeu şi păstori sufleteşti ai
credincioşilor noştri, nu putem spune că nu ne dor şi celelalte vieţi
om eneşti pierd u te în acea zonă, din p artea celorlalte culte din Bosnia
şi H erţegovina. D ar viaţa e făcută şi lăsată de D um nezeu ca să o trăim ,
aşa cum se înfăţişează ea. Nu putem să facem abstracţie de necazuri,
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de dureri şi nici chiar de bucuriile care se întâm plă în viaţă, p en tru
că ştim că toate sunt trecătoare. în tr-o frescă pe care am văzut-o şi la
care ne-am închinat aseară şi astăzi la m ănăstirea S tudeniţa, am văzut
în partea dinspre apus, icoana răstignirii D om nului Hristos, d ar realizată
în tr-o form ă artistică deosebit de expresivă şi de grăitoare. Ne-am
gândit că O rtodoxia n oastră în orice ţa ră s-a găsit în decursul celor
2.000 de ani, a fost sortită răstignirii, suferinţei şi Golgotei. Şi în v re
m urile de faţă ne aflăm , din nefericire, în tr-u n m om ent asem ănător.
Dar, aceste m ănăstiri, pe care le-am văzut în S erbia şi cele pe care le
avem în R om ânia din aceleaşi secole, ne dau încredinţarea că O rtodoxia
va străbate şi g reutăţile secolului acestuia. C redinţa noastră este că şi
în suferinţe, creştinii găsesc, de m ulte ori, lum ină şi m ângâiere. Zilele
acestea m ângâiere a fost p en tru noi fa p tu l că cele două Biserici ne-am
în tâln it şi am dobândit încredinţarea că ne vom m ai în tâln i şi în viitor,
ca, îm preună, să putem să străbatem necazurile vieţii, să ajutăm cre
dincioşii noştri şi să putem aju ta şi năzuinţele om enirii, de linişte şi
de pace.
Acum, când plecăm spre Rom ânia, spre B ucureşti, p u rtăm cu noi
im aginea acestor valori şi străluciri ale O rtodoxiei Sârbe, unice, în
felul lor, dar p u rtăm şi d u re rea şi necazurile Bisericii Ortodoxe U ni
versale în care răm ânem uniţi, n u num ai în credinţa noastră com ună
d ar şi în rosturile pe care O rtodoxia este chem ată să le îm plinească în
contem poraneitate. Avem încrederea că vom străb a te aceste greutăţi
fiindcă O rtodoxia noastră are valori de dăruit şi altor creştini şi altor
Biserici. Şi răbdarea, ca şi suferinţa, sunt valori de m are însem 
n ătate creştină.
N ădăjduim că aceste gânduri le îm părtăşesc deopotrivă, atât, fiii
B iserici noastre, cu preoţii şi credincioşii ei, cât şi fiii Bisericii O rto
doxe S ârbe care locuiesc în Rom ânia, ca şi fiii Bisericii Ortodoxe Ro
m âne care locuiesc în B anatul jugoslav. Ei ne su n t pildă de înţelep
ciune, de răbdare şi de curaj. Am fi bucuroşi să auzim, în tim pul cel
m ai scurt, că şi în Bosnia şi H erţegovina se aşază acelaşi spirit de în ţe
legere p e n tru care ne-am ru g a t în aceste zile, în în tâln irile noastre.
P rietenia dintre cele două popoare, sârb şi rom ân, se datorează în
cea m ai m are m ăsură B isericilor noastre şi purtăm în noi o m are ră s
pundere, în faţa situaţiei de astăzi. Ne dor rănile din Bosnia şi H erţe
govina, d ar ne dor şi rănile celorlalte Biserici şi celorlalte credinţe,
p en tru că arm a, dacă-şi spune cuvântul, ea nu alege. De aceea socotim
că la încheierea acestei vizite, este bine ca cele două Biserici să adreseze
un apel de dialog, la pace, la înţelegere şi m inte lum inată, p en tru a se
găsi de către puterile im plicate calea p en tru încetarea războiului şi a
v ărsărilor de sânge.
Avem încredinţarea că D um nezeu, pe care P salm istul David îl
num eşte «Domn al puterilor» şi «Domn al Păcii», înţelegând prin aceasta
«Puterile veşnice», va determ ina căile şi voinţa p uterilor om eneşti şi
vrem elnice p en tru reaşezarea păcii în Bosnia şi H erţegovina.
La încheiere, perm iteţi-m i să Vă ofer un album de artă biseri
cească, reprezentând valorile spirituale ale m onahism ului rom ânesc, în
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rândul cărora se află şi m ănăstirea Voroneţ, pe care aş num i-o «Stud eniţa rom ânească».
Urăm Dom niei V oastre forţe sporite în lucrarea p en tru reaşezarea
păcii în această regiune m ult tu lb u rată, iar poporului sârb să-şi re 
dobândească liniştea dorită, p en tru a p u tea dovedi în continuare, prin
m uncă paşnică, p reţuirea de care se bucură în râ n d u rile popoarelor
Europei».
La cele spuse de P rea F ericitul P atriarh Teoctist a răspuns P reşedinţele Zoran Lilici, care a spus u nm ătoarele :
înalţi oaspeţi,
«Perm iteţi-m i, m ai întâi, să-m i exprim bucuria p en tru fa p tu l
că Vă pot saluta aici, în Jugoslavia, la noi, pe D um neavoastră şi pe
colaboratorii Dvs., d ar şi p en tru fa p tu l că am ra ra ocazie să-L pot
saluta şi pe P atriarh u l nostru, S anctitatea Sa, Pavle.
Şi, totodată, să-m i exprim credinţa şi nădejdea că în tâln irile Dvs.
sunt chezăşie p en tru o colaborare şi m ai strânsă, de în tărire a leg ă tu ri
lor deja tradiţionale în tre cele două popoare, rom ân şi sârb şi în tre
cele două Biserici ortodoxe, rom ână şi sârbă. Eu, personal, îm părtăşesc
g ândurile Dvs. în ceea ce p riveşte d urerile şi suferinţele popoarelor pe
terito riu l fostei Jugoslavii, în special Bosnia şi Herţegovina. N ădăj
duiesc în m od deosebit şi în aju to ru l Dvs. şi Vă m ărturisesc că în aceste
zile am u rm ărit cu interes vizitele pe care le-aţi făcut şi m ă b u cu r la
gândul că roadele acestei vizite nu vor întârzia să se arate, spre binele
popoarelor noastre. A ţi avut ocazia să fiţi şi la B ijeljina, în apropierea
frontului de lu p tă şi aţi p u tu t să vedeţi că poporul sârb nu este nici
extrem ist, nici generator de genocid şi că trebuie, pe acele m eleaguri,
în sfârşit, să se ajungă la pace.
Din păcate, nu gândeşte to ată lum ea aceasta la fel şi m ai trebuie
m ult ca lum ea să înţeleagă aşa cum aţi văzut ieri şi P rea Fericirea
V oastră vizitând m ănăstirile Jicea, S tudeniţa, peste to t pe unde aţi fost,
populaţia era foarte îngrijorată, fiindcă pe terito riu l S araievo-ului,
Zeniţa şi altele care vă sunt cunoscute de acum, erau acţiuni de război
foarte puternice. Este o situaţie absurdă şi abom inabilă, în tru câ t pentru
cele m ai mici întâm plări de acolo, com unitatea m ondială începe atacuri
îm potriva poporului care trăie şte acolo. D ar noi nu vrem să vă obosim
şi nici să vă plictisim cu asem enea re la tări ; dacă doriţi Dvs. să ştiţi
ceva, noi vă stăm la dispoziţie. Vom face totul, în tr-a d ev ăr totul, ca
pe aceste m eleaguri să se ajungă la pace, vom face to tu l ca să îm pie
dicăm m oartea poporului, dar, totodată, treb u ie să ne înţelegeţi că nu
putem privi liniştiţi toate grozăviile care se produc poporului nostru.
Noi suntem p en tru şi pu rtăm o politică de bună v ecinătate cu toate
ţările balcanice. P ersonal, sunt sigur că ţările balcanice trebuie să-şi
hotărască soarta lor.
D atorită îm p reju ră rilo r sau a soartei, aici se găseşte cea m ai m are
parte a ţărilor Ortodoxiei. Nu are cine altul să poarte de grijă cum
vom tră i noi, cum vor tră i popoarele rom ân sau sârb, dacă vor tră i în
nevoinţă, în sărăcie sau dacă vom trăi în prosperitate. Ş tiţi m ai bine
decât m ine şi îm i face plăcere să învăţ de la Dvs., că O rtodoxia are
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m ulte valori : pacea, um anism ul, iubirea dintre popoare şi colaborarea.
Şi să nu-m i luaţi în num e de ră u ; eu cred că şi B iserica noastră şi
Biserica Voastră treb u ie să păstreze şi să cultive aceste valori ale O rto
doxiei, aşa cum faceţi acum şi poate, cu m ai m ultă şi m ai m ultă energie,
care ne este necesară nouă. Ceea ce nu este bine p en tru O rtodoxie nu
este bine nici p en tru credincioşii ortodocşi, nici p en tru ţările în care
trăiesc. De aceea, p en tru noi este de neînţeles fa p tu l că unii dintre
ortodocşi se com portă ca supuşi faţă de B iserica Catolică. Am spus
aceasta şi cred că nu-mli veţi lua în num e de rău, p en tru că la noi cea
mai m are parte a greu tă ţilo r care vin, vin din parte a catolicilor, care
se găsesc şi pe aceste m eleaguri. P agubele care su n t aduse Serbiei şi
M untenegrului, adică Jugoslaviei, de la introducerea em bargoului până
acum se ridică la zeci de m iliarde de dolari, iar pagubele care sunt aduse
B ulgariei, României, U ngariei şi Greciei şi altor ţă ri vecine, cifrează
alte zeci de m iliarde de dolari. G ândiţi-vă ce am fi p u tu t realiza cu
aceste m iliarde de dolari în regiunea noastră. Acestea sunt num ai pagu
bele economice, financiare, d ar parte a cealaltă a vieţilor om eneşti,
niciodată nu se poate calcula. Eu am vorbit şi cu Dl. P reşedinte al
României despre pagubele ei. De aceea, consider că şi R om ânia, şi J u goslavia, în rap o rtu rile d in tre ele, treb u ie să aibă m ai m u lt curaj. Nu
are cine să ne aju te decât noi înşine ; a aştepta aju to r d intr-o parte
sau din alta, consider că nu este bine, p en tru că nim eni nu caută in te
resul nostru, ci caută interesele proprii ; şi noi p en tru poporul sârb nu
cerem nim ic m ai m u lt decât tocm ai ceea ce au alte popoare, adică să
aibă dre p tu l să trăiască liber, să se dezvolte liber şi să trăiască în fră 
ţească dragoste cu toate popoarele cu care vieţuieşte îm preună şi în
aceasta, desigur, vom stărui.
S u n t adânc convins, având în vedere cuvintele D um neavoastră de
introducere, că vom avea şi sprijinul Dvs., aşa cum avem şi sprijinul
Bisericii noastre. Trebuie să ne ajutăm unii pe alţii ! să ne sprijinim
şi să arătăm lum ii că avem şi trad iţie şi cu ltu ră şi istorie m ai veche
şi voinţă, încât putem şi să iertăm dacă trebuie. Eu sunt născut în tr-o
parte a Serbiei care are graniţă cu România. Adeseori, în relaţiile mele,
am avut ocazia ca să-i conving pe italieni sau pe francezi că alfabetul
rom ân, scrierea rom ână e m ai veche decât a lor. A u acceptat foarte
greu aceasta, p en tru că sunt obişnuiţi ca totdeauna să-şi m anifeste su
perioritatea faţă de alţii şi să schim be ceea ce nu le convine. Aceasta
se încearcă acum, schim bând şi dorind să schim be cu ltu ra poporului
sârb, rădăcinile lui, regiunile lui şi ale Bisericii Ortodoxe Sârbe. Dacă
Rusia nu înţelege pericolul care am eninţă din parte a m usulm anilor, cu
greu vor m ai p utea să fie regiunile noastre un zid de apărare îm potriva
expansiunii m usulm anilor care vor să p ătrundă to t m ai departe în
Europa.
Noi nu dorim ră u nici la alţii, nici celor care ne-au provocat şi
care n e-au făcut această ră u ta te şi nici celor din Apus. A tragem doar
atenţia asupra unei politici care este deosebit de riscantă din partea
com unităţii internaţionale a N aţiunilor Unite. Dorim să se audă num ai
adevărul şi d reptatea şi sunt încredinţat că şi D um neavoastră, cei doi
P atriarhi, în urm a acestei vizite, veţi face cunoscut şi veţi com unica
adevărul şi realitatea.
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Personal, în încheiere, doresc bu n ă sănătate P rea F ericitului P ărin te
P a tria rh Teoctist, precum şi S anctităţii Sale P atriarh u lu i P avle şi tu tu 
ro r celorlalţi iera rh i aici de faţă. Doresc şi cred că re la ţiile dintre
B isericile noastre vor fi şi m ai adânci şi m ai strânse datorită tocm ai
acestei vizite. Poporului rom ân îi doresc prosperitate şi dezvoltare a
ţării, iar nouă, tu tu ro r, m u lt noroc în lucrările pe care le desfăşurăm .
D rum bun şi să ne fiţi din nou oaspeţi ! Ca sem n al v enirii la noi, Vă
ofer, P rea F ericite P ărin te P a tria rh Teoctist, u n d ar simbolic, m edalia
Republicii Jugoslavia, p e n tru ca P rea F ericirea Voastră să Vă aduceţi
am inte de noi şi de această vizită însem nată în B iserica Ortodoxă
S ârbă !».
D upă încheierea acestei vizite la care P reşedintele Z oran Lilici s-a
m anifestat apropiat şi ospitalier, declarând că şi-a petre cu t copilăria
în tr-o regiune apropiată graniţelor rom âneşti şi că s-ar fi b u cu rat şi
m ai m u lt dacă album ul de artă bisericească ce i s-a oferit ar fi fost
în lim ba rom ână, delegaţia rom ână îm preună cu însoţitorii au revenit
la palatul patriarhal.
Aici, cei doi P atriarh i s-au re u n it cu m em brii delegaţiei rom âne
şi iera rh ii sârbi, în u ltim ă în tâln ire oficială, recapitulând im presiile
deosebite culese în tim pul vizitei şi procedând la redactarea urm ătorului
Apel la pace, înţelegere şi p en tru încetarea războiului în Bosnia şi
H erţegovina :
«Ne-a aju ta t A totbunul şi A totputernicul Dum nezeu ca, de la 15
la 20 iunie, să petrecem îm preună, tim p de câteva zile, pe păm ântul
sârbesc. Ne-am ru g a t îm preună ; am tră it îm preună p lin ătatea unităţii
n oastre şi a dragostei frăţeşti în S fânta Evanghelie ; am d is c u ta t; ne-am
s trăd u it să ne cunoaştem cât m ai bine întreolaltă ; am vizitat Sfintele
Biserici şi M ănăstiri, cât a perm is tim p u l; ne-am în tâln it cu ierarhii,
preoţii, călugării, călugăriţele şi credincioşii din m ai m ulte eparhii ale
Bisericii O rtodoxe Sârbe. P retu tin d en i am rem arcat credinţa puternică
a poporului sârb, nădejdea lui şi pregătirea p en tru jertfă, dar, în aceeaşi
m ăsură, m ultă gre u ta te şi îngrijorare.
Suntem m ulţum itori D om nului p en tru u n itatea n oastră desăvârşită,
dragostea frăţească şi com uniunea reciprocă în S fânta C om unitate a
Bisericii O rtodoxe a lui Hristos, în re alita tea harică a aceleiaşi credinţe,
culturi şi istorii com une, tră ite sub sem nul pătim irii şi al slavei, al
crucii şi al învierii. Cele două popoare ale noastre frăţeşti şi de aceeaşi
credinţă, nu num ai că niciodată nu au lu p ta t unul îm potriva celuilalt,
d ar pot servi drept exem plu, şi în Balcani şi în Europa, m ai ales astăzi
de felul cum popoarele vecine, pot şi trebuie să trăiască şi să colaboreze.
D ar, tot aşa de firesc, este fa p tu l că n u am p u tu t să trecem cu
vederea şi să nu observăm lacrim ile de durere, nevoile şi nefericirile
ieşite ca urm are a conflictelor tragice interetnice de pe păm ântul Jugoslaviei anterioare, m ai ales însă ca u rm are a războiului care bântuie
acum în Bosnia şi Herţegovina. P este tot am observat şi m area îngri
jorare p en tru tot ceea ce ar putea să urm eze în cazul în care n u înce
tează conflictele de război şi n u vor fi n ivelate neînţelegerile adânci
care le-au generat.
De aceea, stând pe tem elia principiilor evanghelice pe care le
propovăduim şi conştienţi de duhul u n ităţii şi solidarităţii care
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sălăşuieşte peste toate Bisericile Ortodoxe Locale S urori adresăm acest
apel al conştiinţei n oastre şi al responsabilităţii pastorale către toţi fac
torii decizionali pe păm ântul fostei Jugoslavii şi în lum e, să facă tot
ce stă în p uterea lor ca să se instaleze din nou pacea, p en tru a face să
înceteze războiul, iar m oartea să nu m ai secere, neînduplecată, vieţile,
nu num ai ale luptătorilor din toate părţile beligerante, ci şi ale popu
laţiei civile nevinovate, a atâ to r fem ei şi copii, bătrâni, bolnavi şi
neputincioşi, p en tru a nu se m ai distruge lăcaşuri sfinte şi case de
rugăciune, p en tru ca bun u rile şi casele nim ănui să n u m ai dispară de
pe fa ţa păm ântului ; p en tru ca focul groaznic al războiului să nu m ai
înghită atâtea valori culturale create de veacuri cu efortul enorm al
popoarelor întregi şi al m ultor generaţii.
în m ediile de inform are publică circulă zilnic n enum ărate veşti şi
inform aţii care n u su n t întotdeauna corecte şi obiective. P e n tru aceasta
subliniem încă o dată : inform area adevărată şi vrednică de crezare
este o necesitate urgentă şi de toate zilele p en tru a aju ta în tr-a d ev ăr
procesul de pace şi ca să fie puşi în neputinţă «stăpânitorii războiului»
oriunde s-ar afla ei. Tot astfel, o necesitate urg e n tă în m om entul de
faţă o reprezintă aprecierea nepărtinitoare şi dreaptă a întregului com 
plex tragic de dezbinare şi de vrăjm ăşii, ca şi un trata m e n t egal al
tu tu ro r părţilo r aflate în conflict în faţa forurilor şi com unităţii in te r
naţionale.
Noi ştim că până acum s-au auzit m ulte glasuri asem ănătoare celui
al nostru şi că acesta este doar ultim ul din şirul apelurilor cu conţinut
identic. Noi n u am p u tu t răm âne m uţi în faţa lacrim ilor şi a durerilor
atâtor fiinţe om eneşti lovite de războiul civil interetnic, în fa ţa lacri
m ilor şi durerii, n u num ai a fraţilor şi surorilor n oastre de credinţă, ci
şi a acelora de alte convingeri religioase şi de altă id en titate duhov
nicească.
Căci, noi credem că Dum nezeu este Unul şi Unicul, oricât de d iferit
ar crede în El oam enii şi popoarele păm ântului. Nouă El ni se face
cunoscut în persoana şi dragostea M ântuitorului nostru Iisus Hristos,
care p rin D uhul S ău Cel S fânt ne cheam ă ca în aceste clipe tragice,
hotărâtoare de destin, să adresăm chem area la pace, îm potriva războiu
lui, a oricărui fel de război».
Patriarhia Sârbă, 20 iunie 1995

t PAVLE

f TEOCTIST

PATRIARHUL SERBIEI

PATRIARHUL ROMÂNIEI

D upă sem narea Apelului, cei doi P atriarh i, îm preună cu însoţitorii,
au făcut o retrospectivă asupra celor cinci zile petrecute de către dele
gaţia Bisericii Ortodoxe R om âne în Serbia, iar P rea F ericitul P atriarh
Teoctist a adresat S an ctităţii Sale Pavle, invitaţia de a participa în
luna octom brie la B ucureşti la festivităţile aniversării a 70 de ani de
la ridicarea Bisericii Ortodoxe Rom âne la rangul de P atriarh ie şi a
110 ani de la re cunoaşterea autocefaliei sale, asigurându-1 că la în to ar
cerea în B ucureşti îi va trim ite şi scrisoare oficială în acest scop. A

V IA TA BISERIC EASC Ă

189

av u t apoi loc u n schim b de daruri, P rea F ericitul P a tria rh Teoctist
oferind Bibliotecii p alatului p atria rh al u n exem plar aniversar al Bi
bliei de la B ucureşti din 1688, lucrări despre B iserica O rtodoxă Română,
stofă p en tru veşm inte arhiereşti şi preoţeşti, sfinte vase liturgice pen
tru paraclisul P atriarh al, d aru ri şi am intiri p en tru preoţii, diaconii şi
p en tru personalul P alatului P atriarh al. M em brii delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Rom âne au vizitat apoi P alatul P atriarh al, P araclisul P ala
tu lu i P atriarhal, în care S anctitatea Sa P avle săvârşeşte zilnic S fânta
Liturghie, la care participă şi credincioşi din afară, înălţând rugăciuni
p en tru încetarea vărsărilor de sânge, din B osnia şi H erţegovina, precum
şi sălile oficiale, p en tru adunările sinodale şi ale organelor ad m inistrative
patriarhale.
A urm at prânzul oficial p en tru despărţire şi pre gătirile delegaţiei
Bisericii O rtodoxe R om âne p en tru întoarcerea în ţară.
La aeroport, delegaţia Bisericii O rtodoxe R om âne a fost însoţită
de S anctitatea Sa Pavle, de m em bri ai S fântului Sinod şi Bisericii
S ârbe şi alţi colaboratori ai S anctităţii Sale, fiind de faţă D om nul Vasile
Selegean, însărcinat cu afaceri al R om âniei la Belgrad.
Decolarea avionului prevăzută p en tru orele 18,45 a avut loc cu
întârziere de peste o oră ; astfel, la aeroportul Otopeni s-a ajuns în ju ru l
orei 21,00.
La aeroport, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi m em brii
delegaţiei au fost întâm pinaţi de P.P. S.S. Episcopi : Calinic al A rgeşu
lui, Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, Teofan S inaitul şi V incenţiu
P loieşteanul, Episcopi V icari P atriarh ali, Teodosie Snagoveanul, Epis
copul Vicar al A rhiepiscopiei B ucureştilor, preoţi consilieri p atria rh ali :
M ichail Tiţa, Nicu Octavian, Vasile A xinia şi alţi colaboratori de la
C entrul P atriarhal. A u fost de faţă : D om nul Victor Opaschi, consilier
prezidenţial şi Dom nul Ilie F onta, S ecretar de S ta t p en tru Culte.
La C atedrala P atriarh ală, slujitori, credincioşi şi u n grup de stu 
denţi teologi întorşi d in tr-u n pelerinaj făcut la Ierusalim , au prim it
delegaţia Bisericii noastre şi însoţitorii intonând im nul P atriarh al. S-a
oficiat slujba T e-D eum -ului, iar P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist,
ca întotdeauna neobosit şi inspirat, a expus itinerariul vizitei la Biserica
S erbiei, im presiile şi activitatea delegaţiei, d urerile şi suferinţele prin
care trece B iserica O rtodoxă Sârbă, căreia delegaţia n oastră i-a p u tu t
aduce u n sem n de solidaritate în necaz şi o rază de lum ină, m ângâiere
şi speranţă.
Spicuiri şi im presii din presă. Cum era şi firesc, vizita P rea
F ericitului P a tria rh Teoctist şi a delegaţiei noastre bisericeşti la B elgrad
nu a trecut neobservată de presa sârbă ce ntrală din B elgrad şi de cea
locală pe parcursul itinerariului. Z iarele sârbeşti şi cele rom âneşti din
S erbia au publicat m ateriale însoţite de fotografii referitoare la în tâl
nirea dintre cei doi Intâistătători de Biserici, S anctitatea Sa P avle şi
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist, la prim irea acestora de către P re 
şedintele R epublicii F ederale Serbia, Slobodan Miloşevici şi P reşedintele
Republicii Jugoslavia, Zoran Lilici, la scopul, durata, program ul şi im 
po rtan ţa vizitei In tâistătă to ru lu i Bisericii O rtodoxe R om âne în Serbia.
Astfel, cotidianul «P olitika», din 16 iunie 1995 — Belgrad, consem na
în paginile sale sub titlu l : «Patriarhul T eoctist a sosit aseară la Belgrad»,
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p rim irea la aeroport, com ponenţa delegaţiei rom âne, doxologia din
Biserica S fântul A lexandru Nevski, cuvântul de întâm pinare din parte a
Sanctităţii P avle şi răspunsul P rea F ericitului P a tria rh Teoctist. Din
articolul respectiv cităm : «A dresându-se fratelu i său de aceeaşi cre
dinţă, S anctitatea Sa P atriarh u l P avle a făcut re ferire la originea orto
doxă a popoarelor rom ân şi sârb, care sunt asem ănătoare şi după trup,
deoarece se trag din aceiaşi străm oşi, şi după suflet, în tru câ t se închină
aceluiaşi Dum nezeu d e-a lungul veacurilor, celor două popoare ale noas
tre, de aceeaşi credinţă şi cele două Biserici Ortodoxe ale n oastre au
fost m ereu în relaţii frăţeşti şi în ceas de linişte şi în suferinţă». în
continuare ziarul «Politika» redă cuvintele P rea F ericitului P ărin te
P atriarh Teoctist : «Nu num ai noi, cei ce ne aflăm aici, ci în treg u l popor
rom ân sim te durerea pe care o trăiţi, cunoscând nenorocirile prin care
a-ţi trec u t de-a lungul istoriei. Noi ştim că această credinţă ortodoxă
ne-a unit, şi n e-a în tă rit perm anent tim p de două m ii de ani de exis
tenţă. Suntem încredinţaţi că aceeaşi credinţă vă va aju ta şi va fi ca o
m am ă p en tru copiii pierduţi, p en tru persoanele fă ră adăpost şi re fu 
giaţii care au răm as fă ră biserică şi fă ră locuinţă».
Ziarul «D n e vn ik» din N ovi Sad, 17 iunie re la ta despre prim irea
celor doi P atriarh i în tre altele : «La convorbiri, care s-au desfăşurat
într-o atm osferă cordială, preşedintele Miloşevici l-a felicitat pe In tâis tătăto ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne şi a afirm at că popoarele sârb
şi rom ân sunt u n ite în prietenie puternică, încredere reciprocă şi apro
piere de veacuri. V izita P atriarh u lu i rom ân reprezintă m anifestarea re 
laţiilor d in tre popoarele rom ân şi sârb, ca şi d in tre bisericile lor. în
acelaşi tim p vizita constituie un im puls perm anent care consolidează
legăturile m u ltilaterale d in tre cele două popoare şi exprim ă intensifi
carea preocupării şi îngrijorării S erbiei şi a poporului sârb p en tru
restabilirea păcii pe terito riu l fostei Jugoslavii».
Z iarul «N ovi Pancevaţ» din 22 iunie redă fotografia celor doi P a
triarh i, înconjuraţi de o m are m ulţim e de credincioşi cu prileju l vizitei
la C atedrala O rtodoxă sârbă din Pancevo, unde i-a în tâm p in at Episcopul
Hrisostom al B anatului în ziua de sâm bătă, 17 iunie.
Săptăm ânalul «Libertatea», care apare în lim ba rom ână la Novi Sad,
în nu m ăru l de sâm bătă 25 iunie, sub titlu l «Clipe de înălţată trăire
sufletească» descrie vizita P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist la
Noul S at (Novo Selo) în B anatul Jugoslav, în apropiere de Pancevo,
şi întâlnirea celor doi P atriarh i cu obştea rom ânilor ortodocşi din Satul
Nou. P ublicaţia redă apelul S anctităţii Sale P avle adresat fraţilor ro 
m âni ortodocşi din S atul Nou, «la rugăciunea p e n tru pacea de care au
nevoie şi inam icii noştri», precum şi cuvântul v ib ran t al P rea F ericitu 
lui P ărin te P a tria rh Teoctist adresat fraţilor şi surorilor de neam şi
de o credinţă cu delegaţia rom ână.
Publicaţia «Tibiscus», ap ă ru tă la 3 iulie 1995, reia sub titlu l :
«Sanctităţile Sale Patriarhii Teoctist şi Pavle la Satu Nou, clipe de
înălţată trăire sufletească», vizita P rea F ericitului P a tria rh Teoctist la
parohia ortodoxă rom ână din S atu Nou.

V IA ŢA BISERIC EASC Ă

191

Revista «Svetlosti» din 22 iunie 1995, redă vizita celor doi P atriarh i
şi ai însoţitorilor lor, în ziua de 19 iunie, în Episcopia Sum adiei, unde
au fost prim iţi de Episcopul Sava, fost până de curând adm inistratorul
Episcopiei ortodoxe sârbe de la Tim işoara, înlocuit în prezent de
Episcopul Lucian. A rticolul reţine din cuvântul P rea F ericitului P ă
rin te P atriarh Teoctist că «a venit în S erbia cu m are dragoste, datorită
prieteniei îndelungate care leagă cele două popoare ortodoxe, este oaspe
tele patria rh u lu i sârb, dar şi al Episcopului Sava, dar e cuprins de m are
durere din cauza a ceea ce se întâm plă astăzi în Serbia, cu poporul
ortodox sârb... A m intind preoţilor şi credincioşilor că îm preună for
m ează T rupul lui Hristos, P atriarh u l rom ân Teoctist a îndem nat poporul
la arm onie şi unitate».
D upă întoarcerea delegaţiei rom âne în ţară, Asociaţia de prietenie
R om âno-Jugoslavă a adresat P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist
urm ătoarea scrisoare (nr. 890 din 22 iunie 1995) :
«Cu adâncă sm erenie şi profundă recunoştinţă ne îndreptăm gân
durile şi speranţele către m isiunea sfântă îndeplinită cu m are efort şi
sacrificiu, acum a în tim pul vizitei din Jugoslavia, la cel m ai înalt m e
sager al religiei ortodoxe ce ne uneşte în tim p şi spaţiu.
Aflaţi, P rea F ericirea V oastră că toţi m em brii asociaţiei noastre
de prietenie au fost cu gândul şi sufletul alături de sfân ta delegaţie
pe tot parcursul şi suntem încă sub im presia gestului de m are înţelegere,
om enie şi neasem uit curaj de a ajunge atâ t de aproape de zona pe
riculoasă !
Aţi fost p en tru toţi u n adevărat rom ân, curajos, creştin cu senti
m entul datoriei de îm plinit p en tru a aduce pacea în sufletele greu în 
cercate şi speranţa în inim ile tu tu ro r, de acolo şi de aici. Va răm âne
scris în istoria noastră com ună, p en tru urm aşi, această vizită, la m are
încercare şi făcută în cea m ai grea perioadă a ex istenţei lor ca naţiune
şi popor !
S untem em oţionaţi, m ândri şi fericiţi că P rea F ericirea V oastră
îm preună cu delegaţia rom ână aţi dat o lecţie de d em nitate şi curaj, de
ceea ce poate să fie num it «OM ADEVĂRAT !».
Vă m ulţum im în num ele tu tu ro r rom ânilor, sârbilor şi al creştinilor
ortodocşi din lum e !
S peranţa noastră are alte dim ensiuni acum, d atorită P rea F ericirii
V oastre !» (P reşedinte M ihaela Stan).
Im portanţa istorică, religioasă, ecum enică, m isionar-pastorală şi chiar
politică-bisericească a vizitei P rea F ericitului P atriarh Teoctist, la Bise
rica O rtodoxă Sârbă, însoţit de o delegaţie, este reliefată de Acad.
prof. C onstantin Bălăceanu Stolnici în articolul : «Ignoranţă, rea cre
dinţă sau misionarism », publicat în cotidianul «România Liberă» din
7 oct. 1995, ca răspuns la re au a credinţă sau ignoranţă a unora care
au învinuit B iserica O rtodoxă Rom ână de fa p tu l că p rin această vizită
s-a făcut prezentă în spaţiul exploziv al fostei Jugoslavii, necunoscând
ei înşişi ce înseam nă vizita canonică, frăţească, intercom uniune,
în traju to ra re, înţelegere şi dialog, coordonate m ajore care stau la baza
relaţiilor interortodoxe d in tre B isericile O rtodoxe Surori.
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In lum ina Celor prezentate m ai sus, la încheierea acestui reportaj,
se im pun unele concluzii care se desprind în legătură cu vizita P rea
F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist la P atriarh ia Sârbă.
Astfel, vizita realizată are sem nificaţia continuării legăturilor tra 
diţionale d in tre conducătorii celor două Biserici, prilej cu care s-a
afirm at prietenia şi frăţietatea de veacuri dintre B isericile şi popoarele
noastre. Ea a izvorât din dorinţa com ună a celor doi P atriarh i, din
identitatea credinţei, a istoriilor n oastre pline de lu p tă p en tru apărarea
fiinţei noastre naţionale şi din destinul sim ilar al B isericilor şi popoare
lor noastre.
Este, în acelaşi tim p, o continuare a legăturilor culturale dintre
cele două Biserici bazate pe credinţa com ună, pe aspiraţiile şi idealurile
din care au ră sărit tiparul, p ictu ra şi arh ite ctu ra bisericească, v iaţa
m onahală cu m onahii care au circulat de o p arte şi de alta, bun u ri
spirituale pe care le întâlnim în am bele Biserici.
V izita a constituit u n schim b u til de inform are reciprocă asupra
pulsului vieţii religioase în Rom ânia şi Serbia, m ai ales după eliberarea
celor două ţări de sub opresiunea ateistă şi continuarea dialogului bila
teral d in tre B isericile noastre, folositor p en tru în tru n irile interortodoxe.
In acest context vizita apare ca o continuare firească privind dezvol
tare a relaţiilor bisericeşti rom âno-sârbe şi o contribuţie la restabilirea
păcii în Balcani, b u n u ri spirituale care se dobândesc p rin jertfă, p er
severenţă, răb d are şi suferinţă.
V izita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne în S erbia este o m ani
festare a solidarităţii interortodoxe în m om ente de cum pănă şi încercare
p en tru B iserica Soră Sârbă, pe plan um an, iar pe plan spiritual o
contribuţie la afirm area unităţii bisericeşti şi a com uniunii în dragostea
creştină.
In egală m ăsură, vizita P rea F ericitului P a tria rh T eoctist în Serbia
a însem nat o nouă dovadă a grijii şi dragostei Bisericii Ortodoxe Mame,
faţă de fiii săi trăito ri pe păm ânturile Serbiei, însufleţind sim ţăm intele
de credincioşie, ataşam ent şi statornicie ale acestora în d reapta lege
străbună a înaintaşilor, precum şi dragostea lor faţă de ţa ra din care
au odrăslit, fiind totodată u n sentim ent al dorinţei parohiilor ortodoxe
rom âne din B anatul Jugoslav de afirm are ca eparhie.
P riv ită astfel, vizita P rea F ericitului P atriarh T eoctist şi a delegaţiei
Bisericii Ortodoxe R om âne la P atriarh ia Sârbă, pe lângă o cunoaştere
reciprocă m ai profundă a re alită ţilo r din cele două Biserici, şi pe lângă
în tărire a legăturilor frăţeşti d in tre acestea, pe p lan interortodox, con
stituie o realizare de prestigiu a Bisericii noastre, o îm plinire de seam ă
care înscrie o pagină nouă în istoria relaţiilor noastre, care încununează
cu deschidere, largi dim ensiuni şi perspective, lucrarea dinam ică a
P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist şi viabilitatea slujirii B ise
ricii n oastre în lum ea contem porană.
Reportaj realizat de Pr. CONSTANTIN PÂRVU
Vicar A dm inistrativ Patriarhal

IN ACEEAŞI CREDINŢĂ, ÎN ACELAŞI NEAM
Destinul M itropoliei Basarabiei
în raport cu activitatea Patriarhului Teoctist,
părintele spiritual al românilor din Basarabia
Pe parcursul anului 1995 am av u t a sărbători câteva aniversări
deosebite ale Bisericii Ortodoxe R om âne : 110 ani ai A utocefaliei Bise
ricii străm oşeşti, 70 de ani ai creării instituţiei patriarhale, 60 de ani
de viaţă călugărească, 50 de ani de slujire preoţească şi 45 de ani de
slujire arhierească ai P rea F ericitului P ărin te Teoctist, P a tria rh al Bise
ricii Ortodoxe Române. M arcând aceste frum oase date, rugăm pe Dum 
nezeul Lum inilor să reverse asupra Bisericii N eam ului nostru m ila Sa
cea bogată, pace, prosperare şi desăvârşire duhovnicească a fiilor bine
cuvântaţi, bunăvoinţă în tre oam eni pe tot păm ântul rom ânesc.
în acest an jubiliar, noi, credincioşii ortodocşi şi fiii M itropoliei
B asarabiei, tru p din tru p u l Bisericii străbune, aducem P rea Fericirii
Sale, P rea F ericitului P atriarh Teoctist, p ărintele spiritual al tu tu ro r
rom ânilor, piosul nostru omagiu, d ar de recunoştinţă şi sm erite ru g ă
ciuni cu tăm âie binem irositoare B unului D um nezeu p en tru sănătatea şi
b unăstarea Celui care neîncetat veghează la căpătâiul N eam ului şi la
prestolul Sfintei noastre Biserici străm oşeşti.
Dum nezeu C hivernisitorul din tim p în tim p sau la vrem uri de
re strişte trim ite popoarelor pe care le iubeşte câte u n profet sau înger
păzitor. Să ne am intim istoria poporului ales la m om entele cruciale,
când apăreau conducători, judecători, profeţi p en tru ca să corecteze
situaţia spirituală, abaterile de la dreapta credinţă. Să ne am intim de
Moise, Sam uel, David, profeţii Isaia, Ierem ia ş. a. în acest sens am putea
afirm a fără exagerare că P rea F ericitul P ărin te P atriarh T eoctist a fost
ales de însuşi Dum nezeu ca un fa r de lum ină m ântuitoare p en tru Bise
rica noastră în m om ente cruciale ale istoriei poporului rom ân.
După cum ştim , legăturile culturale şi spirituale ale rom ânilor
basarabeni cu B iserica-m am ă nu s-au în treru p t niciodată, chiar nici după
dezm em brarea M itropoliei Moldovei (Iaşi) şi răpirea B asarabiei de către
R usia ţaristă în 1812. Totuşi, dacă până la acest hotar de tim p lite ratu ra
bisericească avea acces liber în toate regiunile rom âneşti, indiferent de
locul unde era tip ărită — la Sibiu, R âm nicul-Vâlcea, M ănăstirea Neam ţ,
Iaşi sau Blaj — din acest m om ent însă în Basarabia ea pătru n d e a m ai
greu, cauza fiind politica de rusificare a şcolii şi a Bisericii. Ceea ce
ajungea aici, în pofida îm p reju rărilo r vitrege, ajungea datorită călăto
rilor şi unor persoane particulare. E cunoscut faptul că în anii 70 ai
secolului trecut cărţile rom âneşti au fost adunate şi arse de că tre un
arhipăstor ru s fără suflet, care nu este vrednic nici să-i pom enim
num ele.
După M area U nire din 1918, B iserica din B asarabia şi-a recăpătat
propriul spirit. în tim pul celor 22 de ani de libertate, bisericile au fost
înzestrate cu toate cărţile şi obiectele de cult necesare. D atorită Sem iB. O. R. — 13
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narului Teologic şi F acultăţii de Teologie deschise la Chişinău în 1926,
clerul basarabean a avut posibilitatea de a se instrui şi a atinge un
înalt nivel de pregătire teologică.
începutul celui de-al doilea Război M ondial schim bă însă albia
vieţii, clerul şi intelectualitatea basarabeană văzându-se im pus să p ără
sească locurile natale de frica urgiei de la R ăsărit. Cei răm aşi, după 1944,
au fost arestaţi, deportaţi, m ulţi din ei trăindu-şi ultim ele clipe în
Siberia... Noaptea întunericului ateist şi al dezm ăţului m aterialist s-a
lăsat peste parte a estică, d in tre P ru t şi N istru, a m oştenirii lui Ştefan
Voievod. Legăturile spirituale cu Biserica-m am ă se m ai în treţin eau doar
prin ra re şi întâm plătoare vizite ale preoţilor şi credincioşilor, vizite
făcute, în fond, rudelor, cu m ari dificultăţi, dar şi ele doar num ai după
anii ’60. P rin aceste vizite şi p rin unii turişti, la C hişinău m ai ajungea
ca p rin tr-o m inune câte o Biblie în lim ba rom ână, cărţile fiind păstrate
de credincioşi ca nişte comori de m are preţ.
închiderea m asivă a bisericilor p rin anii 50—60 (în E parhia Chişinăului şi a Moldovei au fost închise peste 300 de biserici şi 20 de
m ănăstiri din cele ce m ai activau după război) a dus la dispariţia din
B asarabia a m ultor ra rită ţi bisericeşti (obiecte de cult, icoane, cărţi
vechi, m anuscrise ş. a.), la distrugerea m ultor biserici şi chiar la arderea
unor cărţi (am fost m artor ocular al fa ptului cum pe şesul râ u lu i Bâc
erau aduse şi arse cam ioane de cărţi şi cum, p en tru ca nim eni să nu
se poată apropia şi lua vre u n a din ele, lângă rug stătea u n ostaş cu
armă). Au fost lăsate să funcţioneze doar 192 de biserici şi M ănăstirea
de maici «înălţarea Dom nului» de la Japca.
în anii 70— 80, apare o cale ca în B asarabia să ajungă cel puţin
unele din cărţile rom âneşti ed itate peste P rut. C ărţile erau aduse la
Moscova de către delegaţiile bisericeşti din Rom ânia, acestea sosind în
capitala fostei U.R.S.S. cu ocazia diferitelor festivităţi. Eu însum i am
însoţit înalte delegaţii ale Bisericii O rtodoxe R om âne în fru n te cu P rea
Fericitul P a tria rh Ju stinian, cu P rea F ericitul P atriarh Iustin şi cu P rea
Fericitul P atriarh Teoctist. în aceste situaţii, se aduceau şi valize pline
cu cărţi bisericeşti, acestea fiind distribuite studenţilor teologi, sem i
nariştilor basarabeni care-şi făceau studiile la Moscova, Leningrad,
Odesa, cât şi unor preoţi care soseau de la Chişinău. Uneori, în tem eiul
scrisorilor adresate P atriarhiei Române, studenţilor şi sem inariştilor le
erau expediate colete cu cărţi, însă această m odalitate a fost foarte re 
pede descoperită de «ochiul vigilent», cărţile «capturate» de adm inistra
ţia şcolilor în cauză, au fost depozitate în biblioteci personale, iar uneori
comercializate.
în ceea ce priveşte răspândirea cărţii bisericeşti în B asarabia, se
cere pom enit num ele diaconului P etru David care, fiind stagiar la Aca
dem ia Teologică de la Zagorsk, prim ul d intre feţele bisericeşti rom âne
a efectuat p rin 1970 o vizită oficială la Chişinău, unde avea m ai m ulte
cunoştinţe p rin tre clericii basarabeni şi aceştia făcându-şi studiile tot
la Zagorsk. Vizita în cauză a fost ca o prim ă com unicare a P atriarhiei
Române cu E parhia C hişinăului.
în 1987 s-a pensionat arhiepiscopul Ionafan Capolovici care tim p
de 14 ani — cu râvnă şi dragoste părintească, d ar şi în m ăsura posi
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bilităţilor vrem ii — a condus Eparhia C hişinăului şi a Moldovei. în scaunul
vacant a fost instalat, fiind ridicat la gradul de m itropolit (în loc de
pedeapsă p en tru nenum ărate încălcări canonice) arhiepiscopul Serapion
Fadeev, om foarte apropiat S anctităţii Sale Pim en, P atriarh al Moscovei,
un ru s şovin şi corupt până în m ăduva oaselor. S erapion nici n u găsea
de cuviinţă să-şi ascundă u ra şi dispreţul faţă de tot ce era rom ânesc.
P ărea că are m isiune specială să distrugă clerul B asarabiei şi to t ce e
scum p şi sfânt pen tru oam enii acestui păm ânt. Clerul p u tea să su p ra
vieţuiască doar prin m ită şi servilitate oarbă. Noul iera rh distrugea
fam ilii şi îi strica pe călugării tineri, fu ra şi jefuia, expediind spre
Moscova valize cu bani şi cu aur. O brăznicia lui era a tâ t de strigătoare
la cer, încât preoţim ea locală şi credincioşii nu au m ai putut-o suporta
şi au scris o m ulţim e de plângeri.
în 1989, u n grup din 26 de deputaţi ai poporului din Uniunea
Sovietică au adresat P atriarh ie i Moscovei şi a întregii Rusii un p rotest
contra politicii lui S erapion Fadeev, cerând să fie luate m ăsuri. R eacţia
a fost nulă. A utorul acestor rânduri, tot în calitate de deputat al poporu
lui, îm preună cu alţi clerici, de asem enea a adresat scrisori au torităţilor
bisericeşti de la Moscova. Iată doar u n fragm ent d intr-o telegram ă
expediată P atriarh u lu i Pim en şi m em brilor S fântului Sinod la 6 iulie
1989: «...socot de datoria m ea să vă com unic că situaţia actuală din
Eparhia C hişinăului şi a M oldovei cere din partea Dum neavoastră o
reacţie binevoitoare şi un răspuns înţelept la rugăm intea de a nu m i de
acum înainte la Chişinău un episcop m oldovean. N um irea unui episcop
nem oldovean poate avea urm ări grave şi nedorite pentru biserica locală.
S-a form at de acum o uniune a unei părţi din clerul eparhiei care-şi
pune drept scop apărarea curăţiei, credinţei şi vieţii bisericeşti, cât şi
a intereselor şi tradiţiilor eparhiei de tirania şi cruzim ea provocată de
încălcarea gravă a canoanelor bisericeşti». La aceeaşi dată S fântul Sinod
l-a tran sfera t pe M itropolitul S erapion din C hişinău la Tuia.
Din scrisoarea aceluiaşi (12 m artie 1990) :
«în num ele clericilor vrednici şi cinstiţi ai eparhiei, sunt nevoit
să com unic : «Situaţia disciplinară în eparhie e anticanonică şi contra
vine Sta tu tu lu i pentru cârm uire al Bisericii Ortodoxe Ruse, m ai ales
la capitolul chip moral al slujitorului Bisericii. în interiorul centrului
eparhial înjurătura a devenit o normă. Eparhia este condusă din e x 
terior, iar arhiereul (arhiepiscopul Vladim ir) e terorizat de un grup de
preoţi corupţi. C onsiderăm că e necesară restabilirea sta tu tu lu i epar
hiei din 1813. Eparhia trebuie ridicată la rangul de M itropolie şi
exarhat cu restabilirea vicariatului şi a episcopiilor de Bălţi şi Tighina..
cu arhierei autohtoni populari...».
La 2 m ai 1990, ia aceeaşi cale o telegram ă în care se propunea
S fântului Sinod soluţia alegerii episcopului în mod colegial, conform
canoanclor bisericeşti, şi anularea distincţiilor bisericeşti, ceea ce ar fi
dus la însănătoşirea a însăşi vieţii bisericeşti. Deoarece situaţia în
eparhie nu se schim ba, ba dim potrivă, se înrăutăţea, au u rm at şi alte
telegram e, în care m enţionau încălcările canonice, disciplinare şi fin an 
ciare. F actorii de răspundere de la Moscova şi de la C hişinău n-au
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reacţionat nici în tr-u n fel. S -au u n it forţele fostului ap a rat al îm pu
ternicitului pen tru problem ele cultelor pe lângă Sovietul Suprem al
U.R.S.S. p en tru R.S.S.M. în persoana dom nului G heorghe A rm aşu şi a
clericilor reacţionari şi corupţi în fru n te cu arhiepiscopul V ladim ir
C antarean, care p rin dem ersuri obraznice, p rin d iferite m anifestaţii,
p rin «agape» cu toate b unătăţurile, prin strângerea de sem nături cu
fo rţa şi prin şantaj au început lu p ta îm potriva noului M inister al C ul
tu rii şi Cultelor. M otivul era că nu le convenea însuşi m inistrul în
persoana dom nului Ion U ngureanu, la fel şi Vlad Cubreacov, şeful
secţiei culte, am bii oam eni cu inim ă curată şi cu dorinţa ca B iserica să
renască, să fie p rin m oralitatea sa m odel de u rm at p en tru societate.
Tocmai acest lucru nu-1 doreau vrăjm aşii N eam ului. P en tru ei un cler
cult şi inteligent, o Biserică puternică în Moldova ar fi însem nat sfâ r
şitul dom inaţiei m oscovite pe acest păm ânt rom ânesc. R ezultatul acestei
lupte e cunoscut : în octom brie 1993, G uvernul Sangheli a separat cul
tele de M inisterul C ulturii, creând un serviciu de stat p en tru problem ele
cultelor în fru n te cu acelaşi dom n Gh. Arm aşu. S-a realizat deci lozinca
prom oscoviţilor : «Noi nu vrem cu cultura» (adică «dorim vechiul apa
rat», care, după cum ştim , a distrus bisericile). Astfel, au fost eliberaţi
din funcţii dom nul Ion U ngureanu, dom nul Vlad Cubreacov, iar pe
lângă ei — şi dom nul Nicolae M ătcaş, m inistru al învăţăm ântului. P rim m lnistrul G uvernului Rep. Moldova, V aleri M uravschi, a fost eliberat
cu un an m ai înainte. D estituirea a avut drept m otiv fa p tu l că aceşti
oameni au su sţin u t redeschiderea în 1991 a F acultăţii de Teologie în
cadrul U niversităţii de S tat. P rin hotărârea prim ului m in istru al Rep.
Moldova, A ndrei Sangheli, în octom brie 1993, F acultatea de Teologie a
fost desfiinţată p en tru ca în locul ei să apară o cu to tu l altă instituţie
de învăţăm ânt — A cadem ia Duhovnicească, sub totala oblăduire a
M itropolitului Vladim ir, care, de altfel, nici până acum n -a alocat m ij
loace financiare în tru susţinerea ei.
în legătură cu F acultatea de Teologie desfiinţată, aş vrea să m en
ţionez că biblioteca ei a fost înzestrată cu aproxim ativ 10 mii exem 
plare de cărţi şi m anuale, aproape toate donate cu binecuvântarea
P. F. P a tria rh Teoctist de Biserica Ortodoxă R om ână, la intervenţia
m ea în calitate de decan al facultăţii. Conform hotărârii G uvernului,
biblioteca în cauză a trec u t în posesiunea Academ iei duhovniceşti ; în
prezent cele m ai preţioase cărţi se fură şi se comercializează. Un m uzeu
bisericesc în stadiu de constituire (tot în cadrul facultăţii) a răm as fără
viaţă... R eparaţia Capelei F acultăţii a încetat...
în sfârşit, această lu p tă inegală i-a determ inat pe adepţii unei
stricte discipline bisericeşti să apeleze la Biserica-m am ă. Astfel, s-a
în făp tu it reactivarea M itropoliei B asarabiei, un act de sfinţenie în n u 
m ele reîntregirii Bisericii străm oşeşti.
Cu riscul de a ne repeta, constatăm aici că în perioada d intre
1957— 1962 şi 1988, în eparhia C hişinăului au m ai răm as să funcţioneze
doar 192 de biserici, şi, precum am m ai spus, m ănăstirea de m aici de
la Japca (de altfel, fa p tu l că aceasta din urm ă n -a fost închisă se dato
rează m aicilor rusoaice care în 1916 au venit încoace din Polonia şi
care cereau, în cazul lichidării m ănăstirii, docum entele necesare p en tru
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a pleca din nou în străinătate). M etodele de închidere a bisericilor erau
diferite. B unăoară, dacă preotul pleca din parohie sub m otiv de transfer,
altul în loc nu m ai era prim it. Acelaşi lucru se întâm pla şi în cazurile
de pensionare. Preoţii răm aşi erau im puşi la im pozite m ai m ari decât
venitul anual al bisericii. în caz că plecau, erau scutiţi de acest im pozit,
ceea ce m ărturisea că, de fa t, această im pozitare constituia o nelegiuire.
F oarte degrabă după ce preoţii îşi părăseau parohiile d in tr-u n m otiv
sau altul, acestea erau distruse ori transform ate în depozite.
în anii ’80, m ai ales în sate, m ulţi oam eni au început să se întoarcă
iar cu faţa spre credinţă. Astfel, în m ulte localităţi, din in iţia tiv a unor
oam eni cu suflet m are, începe reparaţia bisericilor, chiar dacă în
perspectivă nu se aştepta redeschiderea acestora p en tru slujbe reli
gioase. în cele m ai bune cazuri, în ele se deschideau m uzee ale satelor
respective. Oricum, a fost o m odalitate p en tru a le în treţin e în stare
bună, pentru ca m ai târziu, începând d e prin 1988, m ulte din ele să
revină la m enirea lor, adică, să redevină lăcaşuri sfinte. Astfel, până
în prezent, în satele şi oraşele basarabene şi-au reînceput activitatea
o prită peste 650 de biserici şi 20 de m ănăstiri, se construiesc din nou
peste 100 de biserici. Dacă astăzi nu ar exista sărăcia ce a năpădit atât
populaţia, cât şi întreprinderile, procesul în cauză ar avea o am ploare
mai largă...
Am descris tabloul de m ai sus cu intenţia să accentuez dezastrul
care a îm părăţit zeci de ani în B asarabia. Cu atât m ai m ult e de sub
liniat cu creion roşu aju to ru l dezinteresat acordat bisericilor şi cleri
cilor din Moldova de către P atriarh ia R om ână — B iserica-m am ă.
Şi până în 1989, după cum am m enţionat, veneau în Basarabia
m ulte cărţi religioase — din B ucureşti şi alte centre eparhiale. Dar
m ai ales după revoluţia din decem brie. C ărţi de cult îndeajuns nu aveau
nici bisericile care, din fericire, nu şi-au încetat activitatea, dar nu le
aveau îndeosebi cele 650 care s-au renăscut, poţi să zici, din cenuşă.
Desigur, aceste cărţi nu puteau fi găsite la Mossova, unde în ultim ii
180 de ani n-a fost tip ărită nici o carte de cult în lim ba rom ână pentru
fraţii ortodocşi din B asarabia. S peranţa ne era, desigur, la B ucureşti,
Iaşi, Sibiu, C raiova şi alte centre eparhiale ale Bisericii Române. A ju
torul nu s-a lăsat m u lt aşteptat. Ni s-au trim is fără nici o plată ca
m ioane de cărţi bisericeşti şi m anuale p en tru şcoli. S pre exem plu,
societatea culturală şi bisericească «M itropolitul V arlaam » a adus în
Moldova din partea M itropoliei A rdealului (m itropolit e păm ânteanul
nostru, înalt P rea S finţitul A ntonie P lăm ădeală) o m aşină m are de cărţi
religioase şi m anuale, acestea fiind re p artiza te la biserici şi şcoli. N e-au
venit donaţii de cărţi din p artea M itropoliei O lteniei (m itropolit e tot
un păm ântean de-al nostru, în a lt P rea S finţitul N estor Vom icescu), apoi
de la Iaşi, expediate de I.P.S. M itropolit D aniel Ciubotea, de la persoane
particulare (bunăoară, de la preotul G heorghe Popovici din Iaşi,
prof. Ioan S tu rza de la P iatra-N eam ţ şi alţii). N um eroase organizaţii,
societăţi, biblioteci, şcoli ne-au d ăru it lite ratu ră din puţinul sau m ultul
pe care-1 aveau, exprim ându-şi prin acest gest sentim entul unităţii de
neam şi credinţă
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în această g rijă şi dragoste pen tru situaţia clerului şi bisericilor
din B asarabia se cere m enţionată în mod deosebit p articiparea
neostenită a P rea F ericitului P atriarh Teoctist care perm anent a avut
în atenţia sa nevoile şi necazurile credincioşilor din Basarabia. V ârsta
înaintată şi dem nitatea rangului nu l-au îm piedicat să ne fie la dispoziţie
oricând am fi vizitat B ucureştiul. Fie clerici, fie oam eni de cultură,
scriitori, academicieni, ba chiar şi form aţii artistice — tu tu ro ra a găsit
tim p să le îm părtăşească dragostea sa părintească şi atenţia cuvenită,
interesându-se în am ănunt de viaţa bisericească, socială şi culturală de
la noi. Nim eni n -a răm as şi nu răm âne nem ângâiat, îndeosebi clericii
din Basarabia. U nii s-au întors cu obiecte bisericeşti, cu lite ratu ra n e
cesară, ba chiar deseori cu m ulte cărţi (păcat doar că uneori aceste
cărţi au fost com ercializate). N im ănui nu i-a fost refuzată vreo rugă
m inte. P utem afirm a că toate -cele peste 900 de biserici care există
acum în Moldova sunt înzestrate cu cele necesare venite din România,
cu binecuvântarea P. F. P a tria rh Teoctist.
P en tru P rea F ericitul P ărin te T eoctist o grijă deosebită o constituie
studenţii basarabeni care-şi fac studiile în in stituţiile şi şcolile teologice
din România. începând cu anul 1990, la F acultăţile de Teologie şi Sem i
narele Teologice din ţară învaţă sute de studenţi, toţi aflându-se sub
ocrotirea spirituală şi m aterială a Bisericii Ortodoxe Române. Şi anul
acesta vor fi trim işi încolo tineri basarabeni. Tot în 1995 au revenit în
Moldova a doua prom oţie de studenţi teologi şi prim a prom oţie de
sem inarişti (Neamţ).
P e lângă acestea, se cuvine rem arcată îngrijorarea P ărintelui
Teoctist p en tru destinul lui Ilie Ilaşcu şi a grupului său, P rea F eri
cirea Sa intervenind în diferite instanţe pentru a cere eliberarea m ar
tirilor şi trim iţând delegaţii cu m isiunea specială de a-i vizita, de a le
acorda aju to r spiritual şi m aterial. Rugăciunile p en tru aceşti eroi ai
neam ului n u încetează pe întreg păm ântul rom ânesc, m ărturisindu-se
p rin aceasta u n itatea de credinţă. Cel m ai m ult se roagă, cu vrem e şi
fă ră vrem e, p en tru d eţinuţii politici P rea F ericitul P a tria rh Teoctist.
O faptă m ăreaţă care negreşit va in tra în istoria întregirii Bisericii
străm oşeşti şi va fi înscrisă în C artea de A ur a N eam ului este bine
cuvântarea P rea F ericirii Sale şi hotărârea S fântului Sinod din
19 decem brie 1992 de a re activa M itropolia Basarabiei.
L upta p en tru întregirea Bisericii străm oşeşti a început în vara
anului 1992, dar sem nele ei prevestitoare au prins a se contura încă
prin 1989— 1990, când o p arte din cler a h o tărâ t să ceară de la instan
ţele superioare bisericeşti un iera rh autohton p en tru E parhia C hişinăului şi reînfiinţarea episcopiilor sau vicariatelor la B ălţi şi Tighina.
La sfârşitul lui august 1990, la C hişinău au sosit două delegaţii
bisericeşti : delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse în fru n te cu S anctitatea
Sa P atriarh u l Moscovei şi al întregii Rusii ALEXEI II şi delegaţia Bise
ricii Ortodoxe R om âne în fru n te cu Î.P.S. DANIEL, M itropolitul M ol
dovei şi Bucovinei. Am bele delegaţii au sosit la invitaţia Î.P.S. V ladim ir
CANTAREAN, A rhiepiscopul C hişinăului şi al Moldovei. în tim pul
acestei vizite înalţii iera rh i au săvârşit două hirotonii episcopale : arh i
m andritul P etru P ăd u ra ru a fost ridicat la trea p ta de episcop de B ălţi
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(1 septem brie), iar arhim andritul Vichentie M oraru la cea de episcop
al Tighinei (2 septem brie).
Tim p de un an, însă, aceşti episcopi n-au avut nici funcţii, nici
salarii. Abia în august 1992, sub presiunea unui grup de clerici în fru n te
cu episcopii în cauză, A rhiepiscopul V ladim ir a form at o comisie ep a r
hială, însărcinând-o să pregătească o scrisoare către P atriarh u l A lexei II
cu rugăm intea de a diviza eparhia în trei părţi. Conform C ircularei
eparhiale nr. 218 din 17 septem brie 1991 şi cu binecuvântarea Sanc
tită ţii Sale, «Eparhia C hişinăului şi a Moldovei se divizează în trei
părţi. Episcopilor vicari li se acordă dre p tu rile de arhierei cârm uitori
în raioanele trecute în subordonarea lor».
Episcopii vicari n-au p rim it nici o subvenţie, nici un fond. Au fost
lăsaţi, de fapt, în voia soartei. în pofida acestei situaţii, ierarhii noin um iţi au desfăşurat o activitate bisericească frum oasă.
Sosit la Bălţi, Episcopul P etru şi-a început activitatea, depunând
eforturi ca să întoarcă Bisericii sfintele locaşuri care încă m ai erau
folosite în alte scopuri şi să le restaureze... Apoi a recuperat reşedinţa
episcopală din Bălţi, pe care de asem enea a reuşit s-o restaureze, fapt
ce a trezit invidia şi u ra m ultora.
în 1992, în Republică a pornit un val de rom ânofobie. U na din
prim ele jertfe a căzut Episcopul P etru, învinuit de «prea strânse legă
turi» cu Biserica-m am ă...
La 24 august 1992, în biserica «Sf. Îm păraţi C onstantin şi Elena»
din Bălţi a fost convocată o adunare a clericilor din E parhia C hişinău
lui. Biserica era în schele, astfel că nu se auzea aproape nim ic din ceea
ce se vorbea din prezidiu. D upă cum s-a exprim at cineva, «acesta a
fost un m iting sau o adunare de nebuni». Arhiepiscopul V ladim ir îm 
preună cu an tu ra ju l său l-a învinuit pe episcopul P e tru de rom ânism
şi a cerut dem iterea lui. învinuitului nici nu i s-a dat cuvântul. P rin
răcnete şi strigăte, m ajoritatea participanţilor la această aşa-num ită
adunare a h o tărâ t dem iterea lui P e tru P ăduraru.
C hiar a doua zi, la 25 august 1992, sediul episcopiei din B ălţi a fost
atacat de u n com ando de preoţi de la C hişinău, dar fără succes.
La 6 septem brie, în incinta centrului eparhial din C hişinău, a fost
convocată altă adunare. P rin şantaj, ba chiar şi prin forţă, celor p re
zenţi li s-au cerut sem năturile în tru susţinerea dependenţei Eparhiei
de P atriarh ia Moscovei.
La 10 şi 14 septem brie, sediul episcopiei din B ălţi e atacat iar de
un comando de preoţi din Chişinău, de data aceasta aju taţi de cazaci
din T ransnistria, aduşi încoace de arh im andritul M archel M ihăescu.
Sediul şi depozitul bisericesc au fost devastate, feţele bisericeşti au
in tra t în local p rin fe restre şi au confiscat docum ente, dosare, bani,
m ateriale. în cele din urm ă, arhim andritul M archel a lu at reşedinţa în
stăpânire, iar episcopul P e tru a răm as pe drum uri. S-a adresat de m ai
m ulte ori P atriarh u lu i Moscovci A lexei II, cerându-i a ju to r şi apărare,
d ar Moscova «nu auzea». A utorităţile locale şi poliţia i-au susţinut pe
infractori participând la asaltul reşedinţei episcopale.
După aceste întâm plări scandaloase, în septem brie 1992, o parte
din clericii şi ortodocşii rom âni au form at F răţia O rtodoxă «Ştefan cel
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Mare» cu scopul de a-şi apăra drepturile şi dem nitatea de atacurile
grosolane ale prom oscoviţilor. P reşedinte al F răţiei a fost ales protoiereul Vasile •Petrache. In grupul de iniţiativă au in tra t P. S. Episcop
P etru, prot. Vasile P etrache, prot. Ioan Eşanu, prot. Ioan C iuntu,
prot. Ioan Daghi, subsem natul, Dl. Vlad Cubreacov şi m ulţi alţi clerici
şi m ireni.
La 14 septem brie 1992, sub preşedinţia P. S. Episcop P etru se
constituie A dunarea eparhială care a h otărât reactivarea M itropoliei
B asarabiei, avându-1 ca locţiitor de M itropolit pe P. S. Episcop P etru
Păduraru. A dunarea a form at com isiile de ac tivitate (bisericească, cul
turală, economică) şi de validare (Preşedinte — P rot. V. P etrache), fiind
alese urm ătoarele organe de conducere :
I. CONSILIUL EPARHIAL :
Prot. Petru BUBURUZ
Prot. Ioan CIUNTU
Pr. A natolie BĂLAN
Dl V ictor ŢAPU
D l Silvestru MAXIMILIAN
II. CONSISTORIUL EPARHIAL :
Prot. Ioan DAGHI
Ierom. IERONIM

Dl V italie OJOV A N U
DI Grigore VIERU
DL A le x ei RĂU
Dl Tudor CHIRIAC
III. PERMANENŢA CONSILIULUI
EPARHIAL :
P.C. Prot. Ioan EŞANU
P.C. Prot. Petru BUBURUZ
'P.C. Prot. Ioan CIUNTU

Prot. Petru BUBURUZ

P.C. Prot. A natolie BĂLAN

Au fost num iţi inspectorul eparhial în persoana P r. G heorghe Eşanu
şi secretarul eparhial în persoana prot. Ioan Daghi.
Totodată, s-a h o tărâ t de a trim ite la B ucureşti o delegaţie de cle
rici şi m ireni p en tru a adresa S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române rugăm intea de a fi prim iţi sub jurisdicţia canonică a P atriarhiei
Române.
A dunarea a m ai h o tărâ t pregătirea şi în ain tare a către G uvernul
Republicii a docum entaţiei necesare p en tru re cunoaşterea M itropoliei
Basarabiei reactivate.
N eavând nici un răspuns la toate solicitările adresate P atriarhiei
Moscovei, la 27 septem brie 1992 P.S. Episcop P e tru adresează P rea
F ericirii Sale P rea F ericitului Teoctist, P atriarh al tu tu ro r rom ânilor,
solicitarea de a prim i oblăduirea canonică a S fântului Sinod al Bisericii
O rtodoxe Române. La 8 octom brie 1992, M itropolia B asarabiei a înaintat
G uvernului republicii cererea de a fi recunoscută şi înregistrată, solici
tare la care, conform legii, se cerea un răspuns dat pe parcursul unei
luni. Necătând la avizurile favorabile ale institu ţiilo r şi m inisterelor
de resort, de la G uvern nu a fost p rim it nici până astăzi u n răspuns
oficial.
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a adresat S anctităţii Sale P a tria rh u 
lui Alexei II m ai m ulte scrisori cu rugăm intea de a interveni p en tru ca
să fie încetată prigoana adepţilor M itropoliei B asarabiei şi cu propu
nerea unui dialog, propunere care de asem enea a răm as neacceptată...
în tre tim p, problem a M itropoliei B asarabiei a început să fie discutată
în G uvern şi în unele Comisii parlam entare, acestea făcând dem ersuri
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ca G uvernul să înregistreze M itropolia în cauză. G uvernul a refuzat, în
schim b, a depus eforturi ca să îm pace părţile adversare. S -au organizat
în tâln iri cu participarea reprezentanţilor G uvernului în persoana vice
p rim -m inistrului R epublicii Moldova, dl M. Coşcodan, a com isiilor parla
m entare şi a părţilor adversare. S -au propus com prom isuri pe care
A rhiepiscopul V ladim ir ca şi cum le-a acceptat, pen tru ca m ai apoi tot
el să le respingă... U ltim a în tâln ire la G uvern s-a în tre ru p t brusc :
nefiind în stare să răspundă la unele învinuiri (încălcări canonice, co
rupţie în adm inistraţie ş.a.), A rhiepiscopul V ladim ir s-a înfuriat, a
b ătu t cu pum nul în m asă şi a ieşit din sală, aruncând m ânios că ne va
dovedi că el este arm ata a 5-a, că are poliţie şi OMON (unităţi cu d esti
naţie specială — n.a.) şi că va ocupa cu forţa Biserica «Sf. Nicolae» din
Chişinău, care aparţine M itropoliei B asarabiei.
D upă eşecul trata tiv e lo r p u rta te la G uvern, la 18 decem brie 1992
a plecat la B ucureşti o delegaţie din clerici şi m ireni ai M itropoliei Basa
rabiei în fru n te cu P.S. Episcop P etru P ăduraru, în scopul de a soli
cita S fântului Sinod p rim irea sub ju risdicţia canonică a P atriarhiei
Române.
Din delegaţie au făcut parte :
P.S. Petru PĂDURARU, episcop de
Bălti
Prot. Petru BUBURUZ
Prot. Ioan EŞANU
Prot. Ioan CIUNTU
Dl Ion UNGUREANU

Dl G rig o re VIERU
Dl V lad CUBRREACOV
Dl V alentin M ÎNDICANU
Dl Vladimir BEŞLEAGĂ
Prof. Ion BUGA
Dl Tudor ŢĂRNĂ

La 19 decem brie 1992, a avut loc la Bucureşti" şedinţa S fântului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Române sub preşedenţia P rea F ericitului
Teoctist, P atriarh u l tu tu ro r rom ânilor. S fân tu l Sinod a lu at act, cu
binecuvântare, de reactivarea M itropoliei B asarabiei şi prin A ctul
P atriarh al şi Sinodal a recunoscut această M itropolie ca autonom ă,
făcând parte in teg ran tă din tru p u l Bisericii O rtodoxe Române. începând
cu 19 decem brie 1992, P rea S finţitul Episcop P etru a devenit m em bru
al S fântului Sincd al Bisericii Ortodoxe Rom âne şi locţiitor de M itro
polit al B asarabiei, până la alegerea statu tară a unui titular.
La 20 decem brie 1S92, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh T eoctist a
săvârşit în C atedrala P atriarhală, cu hram ul Sfinţilor îm păraţi C onstan
tin şi Elena, S fânta Liturghie, după care a anunţat tu tu ro r credincioşilor
vestea reactivării M itropoliei Basarabiei. Ş tirea a fost im ediat difuzată
de toate m ijloacele m ass-m edia.
Vestea a ajuns la Chişinău ca un tunet. A u torităţile suprem e au
apreciat acest evenim ent ca un act de unire capabil chiar şi să distrugă
hotarul de la P ru t. A locuţiunea P reşedintelui R epublicii în P arlam ent a
fost categorică. în tre altele fie spus, P arlam entul şi-a în tre ru p t lu cră
rile schim bându-şi program ul şi a discutat actul re activării M itropoliei
B asarabiei tim p de trei zile. Intr-o singură noapte B iserica Ortodoxă din
Moldova, care până atunci tim p de ju m ătate de an nici nu se dorea
înregistrată, conform Legii despre culte, a fost recunoscută, înregistrându-£e statutul ei, care, de altfel, nici nu era p regătit în m odul cuvenit.
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Intr-o zi de luni, la 21 decem brie 1992, arhiepiscopul V ladim ir a plecat
la Moscova, ca să se întoarcă seara m itropolit (E parhia însă n-a fost
ridicată la gradul de M itropolie), ceea ce Moscova nici n u vroia să audă
tim p de vreo doi ani, căci propuneri şi cereri de acest gen au fost. Deci,
s-a întins u n paravan după care s-a r părea că E parhia C hişinăului este
M itropolie şi independentă. Deşi independenţa a fost anu n ţa tă încă în
octom brie 1992. D ar această independenţă nu e o independenţă reală,
pur şi sim plu e un term en politic («O republică independentă, cu o Bise
rică independentă» !) ; ceea ce există în realitate nu e autonom ie. La o
întâlnire în G uvern A rhiepiscopul V ladim ir a declarat oficial (poate fără
să-şi dea seam a de sens) că autonom ie va fi peste vreo cinci ani. Inde
pendenţa proclam ată va servi d rept o ascunzătoare a dependenţei de
Moscova. De fapt, e o independenţă faţă de canoanele şi norm ele disci
plinei bisericeşti, astfel ca to tu l să se vândă şi să se cum pere.
D upă actul de re activare a M itropoliei B asarabiei, relaţiile cu Biserica-m am ă s-au în tă rit şi m ai m ult. P rea F ericitul P a tria rh Teoctist a
lu at M itropolia în grija sa directă, urm ărind îndeaproape desfăşurarea
evenim entelor în parohii, m ai ales cazurile de prigonire a clericilor şi
credincioşilor. Paralel, au fost organizate ajutoare m ateriale şi finan
ciare, în scopul de a susţine re sta u rarea şi construcţia de biserici noi
în satele care încă nu aveau lăcaşuri sfinte. Ca să exem plificăm : b u n ă
oară, p en tru construcţia bisericii din C ania în cinstea T u tu ro r Sfinţilor
Români şi în m em oria ostaşilor rom âni căzuţi în lu p ta de la Ţiganca
pentru eliberarea B asarabiei s-au alocat în 1994 36 m ilioane de lei
rom âneşti, iar p en tru construcţia bisericii din B uiucanii Noi, în cinstea
«Sfinţilor Apostoli P etru şi Pavel», — 34 m ilioane de lei. Câte
10 m ilioane de lei au fost repartizate la reparaţia şi construcţia altor
biserici de pe terito riu l Moldovei. S -au făcut donaţii im portante de
cărţi bisericeşti, lite ratu ră religioasă, icoane şi alte obiecte de cult care
astăzi îm podobesc m ulte lăcaşuri sfinte de la noi. E o bucurie deose
bită să avem operele sfinţilor părinţi în lim ba rom ână, ceea ce nu am
avut până acum. Acum un doritor îşi poate com pleta fără m are greutate
biblioteca cu o colecţie întreagă de scrieri patristice. M ulţum im Bisericii-m am e p en tru traducerea şi tip ărire a operelor S finţilor P ărinţi,
opere care ne aju tă să răm ânem n estrăm utaţi în credinţa n oastră stră
moşească.
Tot din grija sa p en tru clericii şi credincioşii M itropoliei B asarabiei,
în zilele S fintelor S ărbători ale P aştelui din anul curent, P rea F ericitul
P atriarh Teoctist a adresat scrisori de felicitare S anctităţii Sale, P a tria r
hului Moscovei Alexei II, şi Excelenţei Sale, P reşedintelui R epublicii
Moldova M ircea S negur, scrisori în care a justificat necesitatea rezol
vării problem ei M itropoliei Basarabiei, care de 2, 5 ani este prigonită şi
lipsită de drepturile sale constituţionale şi um ane.
P rea Fericirii Sale P atriarh u lu i Teoctist îi dorim în continuare
m ultă sănătate şi zile îndelungate, încă m ulţi ani înainte să stea în
fru n te a Sfintei Biserici ca un cârm aci iscusit, care duce corabia lui
Hristos spre lim anul m ântuirii tu tu ro r creştinilor şi a N eam ului nostru.
Prot. prof. PETRU BUBURUZ,
magistru în teologie

CRONICĂ
Agenda de lucru a P rea F ericitului P ărin te P atriarh
pe perioada 1 ianuarie — 3 iulie 1995

TEOCTIST

Duminică, 1 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti,
rostind cuvânt la început de A n Nou ;
în prim a zi a Noului An, preoţim ea C apitalei a venit să-i adreseze
P rea F ericirii Sale sincere u ră ri de «La m ulţi ani», însoţite de un
concert de colinde şi m uzică religioasă, susţinut de corala preo
ţească «Te Deum Laudam us» din B ucureşti, condusă de dirijorul
V alentin Gruescu.
Marţi, 5 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe teologul Papacioc Caliopie p en tru binecuvântare, înainte de
plecarea la bursă în s trăin ă ta te ;
A p rim it pe dl. Ş erban M ircea, corespondentul postului de radio
«Europa Liberă» şi al B.B.C. la Budapesta.
Miercuri, 4 ianuarie 1995 -— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la slujba «Te D eum ului» ţin u tă la paraclisul reşedinţei
patriarhale de către P.S. Episcop E pifanie al B uzăului cu un sobor
de preoţi şi diaconi, cu ocazia sărbătoririi Cuviosului Teoctist. Au
fost prezenţi P.S. Episcop Gherasim al Râm nicului, P.S. Episcop
Calinic al A rgeşului, P.S. Episcop Teofan Sinaitul, P.S. Episcop
Vincenţiu Ploieşteanul, P.S. Episcop Teodosie Snagoveanul, P.S.
Episcop Irineu S lătineanul ; în aceeaşi zi P rea F ericirea Sa a p rim it
pe dl. A lexandru G rozuţă, câ n tăre ţ de m uzică populară.
Joi, 5 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. P etrică Tănăsescu, de la S ecretariatul de S ta t p entru
Culte.
Vineri, 6 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Pr. Rădulescu V. Ioan, parohul bisericii A ndronache care
a însoţit pe : doam na C laude Silvie, cetăţean francez, doam na dr.
Ilieşu A driana şi dl. ing. F răţilă Gheorghe, cetăţean francez de ori
gine rom ână.
Marţi, 10 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe dl. Virgil Cândea, academ ician, P reşedintele Asociaţiei
Române de Studii Sud-Est E uropene şi pe dl. Victor C răciun, P reşe
dintele Ligii pen tru U n itatea Rom ânilor de P re tu tin d e n i; De ase
m enea P rea F ericirea Sa, a prim it pe P.Cuv. Arhim . dr. Irineu
Chiorbeja, stareţul M ănăstirii Neam ţu.
în aceeaşi zi P rea F ericirea Sa a p rim it pe doam na Dida Drăgan,
cântăreaţă de m uzică uşoară.
Joi, 12 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe în a lt P rea S finţia Sa dr. Ioan Robu, A rhiepiscop rom ano-catolic de B ucureşti.
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Vineri, 13 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe P.Cuv. Sa Pr. Ilarion Lupaşcu de la M untele Athos.
Marţi, 17 ianuarie 1995 ■— Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe P.C. Pr. Popescu Nicolae, redactor la «Revista Ortodoxă»
din A lba Iulia şi pre şedinte al organizaţiei «Asociaţia O rtodoxă
F răţia» din A lba Iulia ;
In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a prim it pe P.C. P r. Popa C onstan
tin de la parohia T roianu din R âm nicu Vâlcea însoţit de u n grup
de credincioşi, m em bri în Consiliul Parohial, în legătură cu
construirea unei noi biserici.
Miercuri, 18 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. Ioan M oldoveanu, subprefect de G iurgiu însoţit de
P.S. Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii
a B ucureştilor şi P.Cuv. Arhim . Irineu Iuraşcu stareţul m ănăstirii
Com ana care au prezentat proiecte de lucrări pen tru această
m ănăstire.
In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a p rim it pe P rin ţu l P au l de Rom â
nia însoţit de doam na Lia T rif şi de dl. D irector A ndrei O prea de
la «Fundaţia P rin ţu l P aul pen tru România», în legătură cu ajutoa
rele oferite unor spitale de această fundaţie.
Joi, 19 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe dl. Prof. Univ. Dr. R adu Vasile, vicepreşedinte al Senatului
României.
P rea F ericirea Sa a prezidat lucrările Ş edinţei C onsiliului Eparhial
al S fintei Arhiepiscopii a B ucureştilor ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a prim it pe dl. Chiriaceascu Du
m itru prim arul M unicipiului Botoşani, care a înm ânat P rea F eri
cirii Sale «Diploma de C etăţean de Onoare» al acestui oraş.
Vineri, 20 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
p rim it pe dl. Ion Solcanu, V icepreşedintele S enatului României,
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a p rim it pe dl. P itei Eugen, P reşe
dintele Asociaţiei P ro B asarabia şi Bucovina însoţit de dl. Ion Rotaru, prim arul com unei Poieni, regiunea C ernăuţi, p en tru ajutoare
necesare credincioşilor şi parohiilor de la C ernăuţi.
Duminică, 22 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la S fânta L iturghie săvârşită în C atedrala P atriarh ală de
către P.S. Episcop Teodosie Snagoveanul. Episcop Vicar al S fintei
A rhiepiscopii a B ucureştilor.
Luni, 23 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. C onstantin Săvoiu, V icepreşedintele Diocezei Ortodoxe
R om âne din Paris, însoţit de dl. M atthieu D elaygne şi M ichel C hretiene, oam eni de afaceri francezi.
Marţi, 24 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p articipat la în tru n irea cu profesorii de religie din C apitală şi Sector
A gricol Ilfov, ţin u tă în A ula F acultăţii d.? Teologie din Bucureşti
unde a rostit un cuvânt ocazional.
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în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a p rim it pe doam na Anca F lorea de
la Radio, însoţită de dl. H ristea Vasile.
Miercuri, 25 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
participat la serbarea H ram ului Sem inarului Teologic din B ucu
reşti, rostind cald cuvânt părintesc către elevii sem inarişti îndem nându-i să se îndrepte cu m ai m ultă râvnă şi dragoste de viaţă
liturgică a Bisericii noastre.
în aceeaşi zi, seara, P rea F ericirea Sa, a participat la rugăciunea
ecum enică ţin u tă în C atedrala P atriarh ală alături de reprezentanţii
cultelor creştine din capitală, şi a ro stit cuvânt ocazional.
Joi, 26 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe P.Cuv. Arhim . Nicodim M unteanu de la C hişinău, precum
şi pe P.C. P r. Prof. Leon A rion de la F acultatea de Teologie din
O radea ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe P.C. P r. Vasile Palade
de la B ruxelles însoţit de P.C. P r. Consilier P atriarh al G heorghe
Bogdan.
D upă aceea, P rea F ericirea Sa a m ai p rim it pe poetul Tom a Istrate,
căruia i-a oferit un cuvânt scris p en tru ziarul pe care îl conduce.
Vineri, 27 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe P.C. Pr. Prof. Dr. D um itru Popescu, decanul F acultăţii de
Teologie din Bucureşti.
Duminică, 29 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti
rostind cuvânt de în v ăţătu ră către credincioşi ;
D upă S fânta L iturghie P rea F ericirea Sa, a prim it pe dl. Lee V. P apayanopoulos, om de afaceri din Grecia.
Luni, 30 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. Volker Riihe, M inistrul Federal al A părării R epublicii
Federale Germ ane, însoţit de o delegaţie germ ană, precum şi de
reprezentanţi ai S tatului şi A rm atei Rom âne şi num eroşi ziarişti ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a prim it pe dl. profesor O ctavian
G hibu şi m ai apoi pe dl. V aleriu Dănescu, D irectorul D epartam en
tului Inform aţii Radio, Publicistică, Religios şi S port la R om ânia
A ctualităţi, căruia i-a acordat un interviu p en tru postul naţional
şi fonoteca de au r a R adiodifuziunii Române.
Marţi, 31 ianuarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
m it pe dl. P aul Ullm ann, A m basadorul A ustriei la B ucureşti ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a prim it pe dl. regizor M ircea Moldovan, C onsilier în P arlam entul României.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a m ai prim it pe doam na Ştefania
Comăneci, m am a gim nastei N adia Comăneci.
M iercuri, 1 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe Excelenţa Sa, M onseniorul John Buckovsky, nunţiu
apostolic la B ucureşti ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a prim it pe dl. Neculai C onstantin
M unteanu, jurnalist.
Vineri, 3 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările C onsiliului N aţional Bisericesc.
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Sâmbătă, 4 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat lucrările A dunării N aţionale B isericeşti, desfăşurată în
sala sinodală a reşedinţei patriarhale.
Duminică, 5 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie la Biserica S fântul Spiridon-N ou din
B ucureşti, înconjurat de toţi m em brii S fântului Sinod, din preoţi şi
diaconi, care îm preună au adus rugăciuni de m ulţum ire lui Dum 
nezeu pen tru îm plinirea a 110 ani de A utocefalie a Bisericii O rto
doxe R om âne şi a 70 de ani de P atriarh at. Cu acest prilej s-a dat
citire A ctului sinodal înscris în Condica S fântă a evenim entelor
P atriarhiei Române, care a fost sem nat de m em brii S fântului Sinod
«drept m ărtu rie a recunoştinţei noastre faţă de Dum nezeu, care ne-a
învrednicit să fim părtaşi la acest popas aniversar din istoria Bise
ricii noastre dreptm ăritoare».
Luni, 6 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p re
zidat lucrările S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne şi ale
Sinodului m itropolitan al M itropoliei M unteniei şi Dobrogei.
Marţi, 7 februarie 1995 — Cu prilejul îm plinirii vârstei de 80 de ani,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit S fânta Liturghie
la C atedrala P atriarhală, m ulţum ind lui Dum nezeu p en tru pu rtarea
Sa de grijă arătată Bisericii noastre străbune în toate vrem urile de
încercare şi s-a ru g a t p en tru părinţii săi şi p en tru P atriarh ii Rom â
niei : M iron, Nicodim, Ju stin ia n şi Iustin. D upă slujba Te-D eum ului, P rea F ericirea Sa a m ulţum it Î.P.S. Nicolae, M itropolitul Ba
natului, m em brilor S fântului Sinod, clerului şi credincioşilor.
D upă S fânta L iturghie a avut loc recepţia la care au participat
m em brii S fântului Sinod şi personalităţi politice care au lu at cuvân
tul : Ion Iliescu — P reşedintele României, Prof. Em il Constantinescu
— R ectorul U niversităţii B ucureşti şi P reşedintele C onvenţiei De
m ocratice, P rim -M inistrul Nicolae Văcăroiu, P reşedintele Camerei
D eputaţilor — A drian Năstase, V ice-P rim ar al C apitalei Iulian
C reţu, Ion U ngureanu, poetul şi scriitorul Corneliu Vădim Tudor,
C onstantin Bălăceanu Stolnici — A cademician.
în cuvântul rostit, P rea F ericitul Teoctist a m ulţum it tu tu ro r
celor prezenţi p en tru dragostea cu care l-au înconjurat şi a adresat
un părintesc apel p en tru pace, înţelegere şi u n itate spre binele
neam ului rom ânesc al cărui suflet blând şi bun este com oara cea
m ai de p re ţ pe care Dum nezeu a dăruit-o fiilor acestor m eleaguri.
M iercuri, 8 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat, îm preună cu alţi ierarhi, la Sim pozionul cu tem a
«110 ani de Autocefalie a Bisericii Ortodoxe R om âne şi 70 de ani
de P atriarhat» şi a rostit cuvântul ocazional.
Joi, 9 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh a p rim it pe
noul am basador al Italiei, dl. G iuseppe de M ichelis di Slangelle, cu
prilejul începerii activităţii sale la Bucureşti. în aceeaşi zi, P rea
F ericirea Sa a prim it pe dl. prof. Virgiliu R adulian — Preşedintele
U.N.I.C.E.F. şi al A lianţei p en tru pace din Rom ânia, însoţit de
dl. Ilicea M ihai, S ecretar G eneral al A lianţei p en tru pace.
Vineri, 10 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
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a p rim it C orala Brigăzii de G ardă a A rm atei care a ţin u t să pre
zinte P rea F ericirii Sale un deosebit concert aniversar. M ulţum ind,
P rea F ericirea Sa le-a oferit m em brilor Coralei câte un volum cu
autograf din lucrarea «Pe trep te le slujirii creştine», apreciind acum
efortul d-lui plutonier a d ju tan t Drăgoi Ioan, dirijorul corului, pen
tru form area la tinerii oşteni a gustului pentru artă şi p en tru fru 
mos în general.
In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a p rim it pe P.C. P r. C onstantin
Drăguşin însoţit de d-na A lexandrina Gheorghe, care au prezentat
lucrările de începere a construirii unei noi biserici cu hram ul «înăl
ţare a Dom nului», pe Aleea B oteni din cartierul D rum ul Taberii.
Sâmbătă, 11 februarie 1995 — a asistat la slujba P arastasului ţin u tă la
M ănăstirea C ernica de către P.S. Episcop Teodosie Snagoveanul
Episcopul Vicar al S fintei A rhiepiscopii a B ucureştilor, în m em oria
P rea S finţitului R om an Ialom iţeanul. Au fost de faţă P.S. Episcop
Gherasim al R âm nicului şi P.S. Episcop Calinic al A rgeşului.
Luni, 13 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe P.C. Pr. M arin B ranişte
din P iteşti ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a
prim it, pe rând, pe dl. senator
C onstantin Gabrielescu, pe dl. general Neagu A ndrei însoţit de
dl. G eneral Dr. A lexandru Hociotă, şi pe dl. Prof. Nicolae Stoicescu
îm preună cu soţia.
Miercuri, 15 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe dl. Consilier Ilie F onta de la P reşedinţie.
Joi, 16 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe dl. Gherasim os Arsenis, M inistrul A părării
Republicii Elene,
însoţit de dl. Chistos A lexandris, Am basadorul Republicii Elene
la B ucureşti, alte personalităţi din R epublica Elenă şi dl. Gen. Rus
Iosif însoţit de dl. M aior Iosif Vasile de la M inisterul A părării
Naţionale. A m ai participat P rea S finţitul Episcop Teofan S inaitul,
Vicar P atriarhal.
Vineri, 17 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe d-na dr. T atiana G riţcan din B asarabia.
D uminică, 19 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti,
rostind C uvântul de în v ăţătu ră la D um inica F iului R isipitor.
Luni, 20 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. Gnum i Vargued, M inistru al Educaţiei din Republica
Arm enia, însoţit de dl. George Kazinian, Am basadorul A rm eniei la
B ucureşti.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe dl. A urelian-Ioan
M ihilescu, P reşedintele C onsiliului N aţional de A creditare din
România, însoţit de P r. M oraru Ioan, decanul F acultăţii de Teologie
din Cluj şi de Pr. V icar C onstantin Pârvu. De asem enea a m ai
prim it pe dl. P etre Tănăsescu de la S ecretariatul de S ta t p en tru
Culte, însoţit de dl. George Felea, Şef Serviciu la M inisterul în v ăţă
m ântului.

208

BISERICA OR TO D O XĂ RO M A NA

Miercuri, 22 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe d -na A na G abriela Negulescu, R edactor Coordonator la
revista «Chem area credinţei».
Joi, 23 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe dl. Dăscăliţa Vasile, D irectorul Şcolii G enerale nr. 97 din
Bucureşti.
Vineri, 24 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. Prof. dr. Neculai Pascu, D iplom at al In s titu tu lu i de
A rte P lastice «Nicolae Grigorescu» din B ucureşti p e n tru a prim i
binecuvântări şi m esaj la deschiderea expoziţiei personale de icoane
ce va avea loc la Roma în Italia.
în aceeaşi zi, P rea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist a m ai prim it
pe rând pe dl. inginer Erbaşu M ihai de la firm a de construcţii
«Erbaşu», însoţit de P r. Cons. Stanciu Ş tefan şi dl. arhitect F lorea
Voicu de la A rhiepiscopia B ucureştilor, precum şi pe d-na prof. de
religie A nastasia Popescu, însoţită de dl. Răzvan B ucuroiu de la
ziarul «România Liberă» ; şi m ai apoi pe dl. Dascălu Vasile — p ri
m arul com unei Vorona, judeţul Botoşani.
Luni, 27 februarie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe P.C. Pr. B ărănescu G heorghe de la parohia Tutana, ju d e
ţul Argeş.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a oferit u n dineu aniversar în
cinstea poetului G rigore Vieru. A u participat : poetul sărbătorit
însoţit de d-na Larisa Vieru, soţia m aestrului, dl. Eugen Simion,
vicepreşedintele Academ iei Române, dl. A cadem ician V irgil Cândea,
dl. prof. univ. Răzvan Theodorescu, dl. prof. O ctavian Ghibu,
dl. prof. Victor Crăciun, scriitorul George M untean, prof. F lorian
Voicu din G erm ania, P.S. Episcop Teofan Sinaitul, Vicar P atriarhal.
Miercuri, 1 m artie 1995 ■
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. G abriel Nicolescu din Chicago, P reşedintele O rgani
zaţiei «Romanian Freedom Forum », căruia i-a acordat un interviu
privind ra p o rtu rile Bisericii Ortodoxe Rom âne cu celelalte culte din
România.
Joi, 2 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe d-na M agdalena M ilitaru însoţită de dl. C odreanu V aleriu de la
R adio-B ucureşti.
în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe scriitorul M ihail Diaconescu.
Vineri, 13 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe dl. Jerzy Kloczowski P reşedintele U niversităţii Catolice din
Polonia şi a C om itetului UNESCO p en tru această ţară. A fost
însoţit de dl. Consilier Rom an Viborsky, de la A m basada Poloniei,
în aceeaşi zi a prim it pe dl. Alex. Papaderos, D irectorul G eneral al
Academ iei Ortodoxe din Creta.
Sâmbătă, 4 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la C oncert aniversar su sţin u t la «Sala Radio» de corul
«Madrigal» cu ocazia îm plinirii vârstei de 70 de ani a m aestrului
M arin Constantin.
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Luni, 6 m artie 1995 — Prea F ericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe dl. Prof. Duicu S ebastian, Şef C ercetare la M uzeul C otroceni
însoţit de dl. director Gorgai Ion de la D irecţia M uzeelor şi Co
lecţiilor din M inisterul C ulturii. A u fost de faţă P.S. Episcop Teofan
S inaitul şi P.S. Episcop V incenţiu P loieşteanul, V icari P atriarhali.
In aceeaşi zi, a p rim it pe dl. prof. F lorin Ş erbănescu de la F acul
tatea de Teologie din Bucureşti.
Marţi, 7 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe rând, pe P.C. Pr. M ircea H landan de la P arohia M oviliţa,
judeţul Vrancea şi pe m em brii D elegaţiei C om itetului C entral al
Asociaţiei Ecum enice a C entrelor şi A cadem iilor din Europa,
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prezidat lucrările P erm anenţei
Consiliului E parhial al S fintei Arhiepiscopii a B ucureştilor.
M iercuri, 8 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it, pe rând pe P r. Ioasaf Popa şi P r. M ilea M ihai de la Buzău,
pe dl. Erem ia Profeta, pictor bisericesc şi pe dl. R adu George S era
fim şi pe d-na Lili L em naru de la Televiziunea R om ână, D eparta
m entul «Viaţa Spirituală».
Vineri, 10 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe dl. V ardinoianis Pavlos din Grecia.
D uminică, 12 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti,
rostind apel către credincioşi în «Dum inica Ortodoxiei», p en tru aju 
torarea celor în nevoi.
Luni, 13 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dom nii : Pândele Borină, P etre A chiţenie şi G heorghe
Nicolae, pictori bisericeşti.
Marţi, 14 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p arti
cipat la fe stivităţile prileju ite de aniversarea C entenarului Biblio
tecii C entrale U niversitare din B ucureşti, rostind cuvânt ocazional.
Miercuri, 15 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it m em brii C om itetului de conducere A.S.C.O.R.
Joi, 16 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe râ n d pe dl. Ion C aram itru, P reşedintele UNITER, pe dl.
Nicolae Naum — R ectorul U niversităţii Nicolae Iorga din B otoşani,
pe P.C. Pr. Ş erbănescu Silviu de la P arohia P arcul Ghencea din
B ucureşti, pe dl. arhitect S âm botin Nicolae care a prezentat P rea
Fericirii Sale planurile p en tru am plasam entul bisericii Sfânta Vineri
din B ucureşti, şi pe dl. G eneral Chiş Ioan de la D irecţia G enerală a
Penitenciarelor din cadrul M inisterului de Interne
Vineri, 17 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe studenţii Papadopulos H ristos şi Veneris P anatiotis de la
Asociaţia S tudenţilor Eleni din România.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it, pe rând, pe d-na Ioana
Cacip Susm an, în legătură cu o donaţie p en tru P atriarh ie şi pe dl.
Caralicea M ărculescu Gheorghe, P refectul de Dolj, însoţit de dl. Ioan
Nicolae de la S ecretariatul de S tat p en tru Culte.
B. O. R. — 14
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Sâmbătă, 18 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
p rim it de dl. V aleriu M atei, P reşedintele C ongresului Intelectualilor
din Basarabia, însoţit de dl. M ânu Valentin.
Duminică, 19 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
efectuat o vizită pastorală la M ănăstirea V iforâta adresând cuvânt
către credincioşii şi m aicile prezente în biserică la S fânta Liturghie.
A vizitat apoi S fânta M ănăstire şi căm inul de b ătrâ n i din incintă,
m ulţum ind maicii S tareţe A rsenia Opriş şi tu tu ro r ostenitoarelor
pen tru frum oasa lucrare pe care o desfăşoară spre slava lui Dum 
nezeu. La plecare, P rea F ericirea Sa a oferit m ăicuţelor câte un
volum cu autograf din lucrarea «Pe trep te le slujirii creştine».
Luni, 20 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe S. P rotopapa de la Arhiepiscopia Albaneză din Am erica,
dl. N. M arcu din A lbania şi P.Cuv. P r. Teofan Coja de la C urtea de
Argeş.
Marţi, 21 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe dl. preşedinte Em il Dim a de la F ondul P roprietăţii de
Stat.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe dl. B anu Rădulescu,
dl. Gheorghe D erevencu şi dl. D inu Băcăoan de la «Fundaţia Me
m oria». Au fost de faţă P.S. Episcopi Vicari V incenţiu P loieşteanul
şi Teodosie Snagoveanul.
M iercuri, 22 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. V ictor P arhon, D irectorul C entrului N aţional al T radi
ţiei şi C reaţiei P opulare ;
P rea F ericirea Sa a prim it apoi pe d-nii : Silviu Petrescu, Lăţea
C onstantin, general în rezervă, Popescu Gh. P ie trari m em bri ai
A lianţei R egaliste din România.
In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a p rim it pe dl. B anu R ădulescu,
B uşulenga însoţită de doam na Lidia Stoicescu.
Joi, 23 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pc dl. M ark M eyer, P reşedintele Cam erei de C om erţ R om âno-Am ericane.
Vineri, 24 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe rând pe : dl. H oria B ernea, D irectorul M uzeului Ţ ăran u 
lui Român, pe P r. Costică P opa din Venezuela şi pe dl. S avin A urel
cu dl. A ndrei P ău n de la Y.M.C.A.
Sâmbătă, 25 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la M ănăstirea P asărea, rostind cuvânt de
în v ăţătu ră şi apreciere p en tru hărnicia vieţuitoarelor şi a maicii
stareţe Lucia D um bravă. P rea F ericirea Sa a fost însoţit de
P.C.Cuv.Arhim. G rigore B ăbuş şi de doi diaconi de la C atedrala
Patriarhală.
Duminică, 26 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din Bucureşti,
rostind cuvânt de în v ăţătu ră la D um inica Sfintei Cruci. în aceeaşi
zi, P rea F ericirea Sa a participat la lansarea cărţii «V orbirea în
şoaptă» a lui H oria B ernea, care a avut loc la m ănăstirea Antim .
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Luni, 27 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. dr. C hirilă P avel — D irectorul S pitalului «Christiana».
Marţi, 28 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it pe m aica Sem fora Gafton, stareţa m ănăstirii «Sfânta M aria» —
Techirghiol.
Miercuri, 29 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe Em inenţa Sa dl. dr. A lexandru S hafran, R abinul Şef
al Genevei, însoţit de dl. M eshulam S hafran şi soţia sa, doam na
Rivka Shafran. A u fost de faţă reprezentanţi ai presei şi televiziunii.
Joi, 30 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe dl. J u a n Bosca pictor din Mexic, însoţit de dl. Ion T u rtu ric ă de
la Casa Am ericii Latine.
Vineri, 31 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. Deac Vasile «Moşu», prim arul com unei Bogdan Vodă,
judeţul M aram ureş.
Sâmbătă, 1 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe scriitorul Boris Buzilă.
Duminică, 2 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti
rcstind rugăciuni către B unul D um nezeu p en tru odihna sufletelor
celor căzuţi în u rm a catastrofei aviatice de la B aloteşti. Din soborul
de preoţi a făcut parte şi P.C. Pr. R adu M iron din G erm ania, venit
în ţară cu un grup de credincioşi.
Luni, 3 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. Soare Victor de la firm a «Erbaşu» însoţit de dl. arhitect
Voicu F lorea de la A rhiepiscopia B ucureştilor ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe Pr. G heorghe L ungu din
satul Chipeşca, R epublica Moldova, îm preună cu soţia, sosiţi pentru
a solicita un aju to r p en tru j arohie. P ărintele G heorghe L ungu a m ai
fost însoţit şi de P.C. Pr. A ntonie B arbăscum pă.
Marţi, 4 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a pri
m it pe fratele David de la A şezăm ântul rom ânesc din Ierusalim .
De asem enea P rea F ericirea Sa a m ai prim it pe m aica stare ţă A rsenia Opriş de la m ănăstirea Viforâta.
Miercuri, 5 aprilie 1995 — Prea F en citu l Părinte Patriarh T eoctist a
p rim it pe Pr. N icandru M unteanu de la M ănăstirea C hiştelniţa din
Basarabia.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe reprezentanţii ASCOR
de la filialele din ţară, însoţiţi de P r. Prof. Vasile Gavrilă. P rea
Fericirea Sa i-a îndrum at pe tinerii prezenţi ca activitatea lor să fia
în d rep ta tă m ai m u lt spre prom ovarea valorilor liturgice ortodoxe,
spre rugăciune, post şi sprijinirea Sfintelor A ltare în tru refacerea
credinţei străm oşeşti a neam ului nostru.
Joi, 6 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p rim it
pe P r. Tudose G heorghe de la B iserica Boteanu.
Vineri, 7 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a pri
m it un g rup re prezentativ din p arte a NATO, însoţit de dl. deputat
Ion R aţiu. A u fost de faţă : Î.P.S. Dr. Antonie, M itropolitul A rdea
lului, Î.P.S. Dr. Nicolae, M itropolitul B anatului, P.C. Pr. Prof. Dr.
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D um itru Popescu, D ecanul F acultăţii de Teologie din B ucureşti ;
In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa, a p rim it pe P.C. P r. G heorghe Tău,
din Canada.
Sâmbătă, 8 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe P rincipele A rnoldo P etrucci, M are M aestru al O rdinului
Suveran al C avalerilor de M alta.
Duminică, 9 m artie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la biserica «Dom niţa Bălaşa» din Bucu
reşti, rostind cuvânt către credincioşi la D um inica a V -a din Post.
A acordat P.C. P r. P aroh Zuzu Pavel «Crucea P atriarhală», p en tru
clerici şi d-lui acad. C onstantin Bălăceanu Stolnici «Crucea P a tria r
hală», p en tru m ireni.
Luni, 10 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe P.Cuv. M aică Lucia Dum bravă, stareţa M ănăstirii P asărea în
legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de consolidare la bise
rică, stăreţie şi clopotniţa m ănăstirii.
In aceeaşi zi, P rea P’ericitul P ărin te P atriarh Teoctist a m ai p rim it
pe P.Cuv. Maică Teodora stareţa M ănăstirii «Sub piatră», com una
Sălciua, ju d eţu l Alba, precum şi pe Pr. Prof. Dr. S ebastian B arbu
B ucur şi pe P.Cuv. M artinian R uxand, stareţul m ănăstirii Cheia.
Marţi, 11 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la m ănăstirea Cernica, de sărbătoarea
S fântului Ie rarh Calinic de la Cernica, rostind cuvânt către cre
dincioşii, călugării şi fraţii m ănăstirii.
Miercuri, 12 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe dl. Teodor Msileşcanu, m inistru de externe,
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a p rim it pe Dl. G eneral V ictor A tanasie Stănculescu, iar după aceea a prim it pe Dl. G eneral C ernat
Vasile de la M inisterul A părării Naţionale, însoţit de Dl. Lt. Col.
T ăpârlea M ihai.
Vineri, 14 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. Gen.(r) D ragnea M arin, dl. acad. U satiuc A lexandru B ul
găr, dl. Tim uş A nton şi dl. P irogan Vădim Ş tefan, m em bri ai Aso
ciaţiei V eteranilor de Război din R epublica Moldova,
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe P.C. P r. V ictor Moise
Ianeş, P.C. P r. A ndrei Turcanu, P.C. Pr. D im itrie M usta, P.C. Pr.
T raian G hilezan de la V icariatul din V ârşeţ, Jugoslavia în legătură
cu înfiinţarea episcopiei p en tru rom ânii din S erbia şi U ngaria.
De asem enea P rea F ericirea Sa a m ai prim it pe Pr. G heorghe Lungo
din Basarabia.
Duminică 16 aprilie 1995 — în D um inica Floriilor P rea F ericirea Sa a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti,
rostind cuvânt către credincioşi din care a ră zb ătu t ca totdeauna
dragostea şi grija P rea Fericirii Sale p entru tin ere t şi copii care
sunt «speranţa şi viitorul Bisericii neam ului».
Luni, 17 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe actorul R ăzvan Ionescu, student al F acultăţii de Teologie O rto
doxă din B ucureşti.
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In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe P.C. P r. Costică Popa
din Caracas, Venezuela, care a prezentat situaţia lucrărilor de
execuţie şi tran sp o rt în Am erica Latină a prim ei bisericuţe de lem n,
la com unitatea ortodoxă rom ână din Caracas.
Marţi, 18 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părintp Patriarh T eoctist a p ri
m it o echipă a T eleviziunii R om âne p en tru o înregistrare ce va fi
difuzată pe postul naţional de S fintele P aşti.
De asemenea, P rea F ericirea Sa a prim it o echipă de la postul naţio
nal de Radio pen tru înregistrarea Pastoralei P atriarh ale de S fintele
Paşti.
Miercuri, 19 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe dl. D orobanţu S telian, P reşedintele U niunii G enerale a
Industriaşilor din Rom ânia, însoţit de d-na Rodica Ioan.
Joi, 20 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, după o
zi de lucru p regătitoare p en tru slujba din seara zilei, a participat
la D enia celor 12 E vanghelii din C atedrala P atriarhală, rostind
cuvânt către credincioşi.
V ineri, 21 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p a r
ticipat de asem enea şi la Denia Prohodului de la C atedrala P a tria r
hală, rostind cuvânt de învăţătură.
Duminică, 23 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
săvârşit slujba Sfintei învieri a D om nului la C atedrala P atriarhală,
rostind am plu cuvânt pastoral către credincioşi. S lujba a fost tran s
m isă în direct de posturile naţionale de Televiziune şi Radio.
In aceeaşi zi, la ora 12,00, P rea F ericirea Sa a săvârşit slujba Sfin
tei Vecernii (a Doua înviere) la C atedrala P atriarh ală rostind cuvânt
pascal către credincioşi.
Luni, 24 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a p ri
m it preoţii C apitalei veniţi la P rea F ericirea Sa cu pascale m ărtu 
risiri «Hristos a în v iat !». R ăspunzând «Adevărat a în v iat !» P rea
F ericitul P ărin te P atriarh i-a p rim it cu ouă roşii, cozonac şi vin,
a dresându-le părintesc cuvânt de m ulţum ire şi îndem n la slujire
neobosită, pe m ăsura cerinţelor zilei. A tm osfera de sărbătoare a
fcst în treţin u tă şi de prezenţa Coralei Brigăzii de G ardă a A rm atei,
care sub conducerea d-lui plt. adj. Ioan Drăgoi, a su sţin u t u n fru 
mos concert de m uzică religioasă.
Marţi, 25 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
prim it pe dl. V iceprim ar Iulian C reţu de la P rim ăria C apitalei ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe don Marco G navi şi
Giovani F erratin i de la «Comunite di S. Egidio» din Roma.
Miercuri, 26 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe dl. P aul Păsculete de la Televiziunea R om ână, căruia i-a
acordat un interviu.
Joi, 27 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p re 
zidat, la C abinetul P atriarh al, lucrările Consiliului E parhial al
Sfintei Arhiepiscopii a B ucureştilor ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a mai prim it o delegaţie a «Ligii
arom ânilor din M acedonia». A participat P. S. Teofan S inaitul
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Vicar P a tr ia r h a l; De asem enea a m ai prim it pe rând pe dl. Teodor
M oghiar, rectorul U niversităţii din Oradea, pe dl. A m basador
Gheorghiu Iuliu P angratiu de la V atican şi pe dl. P etre Tănăsescu
de la S ecretariatul de S ta t p en tru Culte.
Vineri, 28 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie la B iserica M avrogheni, de sărbătoarea
«Izvorul Tăm ăduirii», hram ul acestui locaş de închinare, rostind
părintesc cuvânt către credincioşi.
Sâmbătă, 29 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
p rim it o delegaţie de teologi, conduşi de Dl. Dr. A lbert Rauch,
D irector al In s titu tu lu i Ecum enic R egensburg. Au participat :
în alt P rea S finţitul A rhiepiscop B artolom eu al V adului, Feleacului şi C lujului, P rea S finţitul Teofan Sinaitul, V icar P a
triarhal, P. C. Pr. Consilier Sabin Verzan.
D uminică, 30 aprilie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
efectuat o vizită pastorală la m ănăstirea V iforâta, asistând la S fânta
L iturghie oficiată de P. Cuv. Arhim . Dosoftei Florea şi rostind
cuvânt de învăţătură.
Luni, 1 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a e fe G t u a t
o vizită pastorală la parohia Lereşti, C âm pulung-M uscel.
Marţi, 2 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dl. dir. Ioniţă Ş tefan şi dl. insp. P etre Tănăsescu de la Secre
ta ria tu l de S ta t p en tru Culte.
M iercuri, 3 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe P. C. Pr. P aşca David — P arohia Ocna M ureş I, Jud.
A lba Iulia, p en tru sfaturi pastorale şi după aceea a p rim it pe
P. C. Pr. Şuorăşanu C iprian din B aia M are p en tru îndrum ări duhov
niceşti ;
In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prezidat lucrările P erm anenţei
Consiliului N aţional Bisericesc, care au avut loc la C abinetul P a 
triarhal.
Joi, 4 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe dl. inspector P etre Tănăsescu de la S ecretariatul de S ta t pentru
Culte.
Vineri, 5 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sfinţit
drapelele de lu p tă ale u rm ătoarelor M ari U nităţi ale A rm atei
Române : Brigada 30 G ardă — «Mihai Viteazu», B atalionul 2 In 
fanterie — «Călugăreni», B atalionul 98 Instrucţie — Pază Aeroport,
«Neajlov», B rigada 2 P araşutişti «Maior D obre Teodor», Brigada
de Jandarm i. A u fost de faţă dl. Ion Iliescu, P reşedintele României,
dl. Nicolae Văcăroiu, P rim M inistru, dl. Oliviu G herm an, P re 
şedintele Senatului, dl. A drian N ăstase, P reşedintele C am erei D epu
taţilor, alte oficialităţi, num eroşi ziarişti. D upă cerem onia religioasă
u nităţile sus m enţionate au prezentat onorul, în pas de defilare,
înalţilor invitaţi ;
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In aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe dom nii : Victor S urdu,
P reşedintele P.D.A.R., Iulian C reţu, V iceprim arul C apitalei şi pe
dl. T ârdea Paul, D irector G eneral la S. C. M inola S.R.L.
Sâmbătă, 6 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe dl. Acad. R ăzvan Theodorescu şi pe dl. A m basador Dan
Hăulică, m em bri în Comisia N aţională R om ână p en tru UNESCO şi
în C om itetul Asociaţiei In ternaţionale de Studii S ud-E st Europene.
Au participat Î.P.S. A rhiepiscop B artolom eu A nania şi P. S. Episcopi
Vicari P atriarh ali Teofan S inaitul şi V incenţiu P loieşteanul.
D uminică, 7 mai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
asistat la S fânta L iturghie săvârşită în C atedrala P atriarh ală de
către Î.P.S. A rhiepiscop B artolom eu al Vadului, Feleacului şi C lu
jului, care a rostit şi cuvântul de învăţătură.
Luni, 8 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
o delegaţie a tinerilor din «Liga Studenţilor», form ată din dl. Cris
tian Urse, Bogdan Grabovschi şi A ntonie Popescu.
Marţi, 9 m ai 1995 —■ Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dl. J ira ir G hiulbenghian însoţit de dl. Cozan Pavel, în legătură
cu o donaţie p en tru construirea unei biserici parohiale,
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a p rim it pe dl. acad. C onstantin
B ălăceanu Stolnici, dl. prof. E m ilian Popescu, dl. P etrache Bogdan,
preşedintele A.S.C.O.R. şi dl. Popescu Teodor, student.
La ora 12,00 P rea F ericirea Sa a săvârşit, în C atedrala P atriarhală,
slujba de pom enire a eroilor căzuţi p en tru lib ertate în tim pul celui
de al doilea război m ondial.
Miercuri, 10 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prezidat şedinţa com ună a Sinodului P erm anent şi a Consiliului
Naţional Bisericesc, pe ordinea de zi aflându-se şi re feratu l p ri
vind construirea «C atedralei M ântuirii Neam ului». P rea F ericirea Sa
a num it această şedinţă ca fiind «ceas de istorie bisericească şi
sem n al p u rtării de g rijă a lui Dum nezeu pen tru Biserica noastră
străm oşească, întrucât, iată, vrem urile ne perm it ca azi să reluăm
visul întâiului p a tria rh al României, M iron C ristea, şi să încercăm
a-1 înfăptui».
în după am iaza aceleiaşi zile P rea F ericirea Sa a prezidat lucrările
Sinodului P erm anent.
Vineri, 12 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe P. C. Pr. Vasile S tanciu, Lector la F acultatea de Teologie dip
Cluj ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a p rim it pe dl. Prof. C hrystos
Y anneras de la F acultatea de Teologie din A tena. De asem enea
Prea F ericirea Sa a m ai p rim it pe P. C. P r. A drian Diaconu de la
P arohia Ortodoxă Rom ână din Geneva.
Duminică, 14 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti,
îm preună cu P. S. Episcop G herasim al R âm nicului şi P. S. Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al A rhiepiscopiei B ucureştilor,
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hirotonind în diacon pe licenţiatul in teologie Bogdan P reda. In
cuvântul ro stit P rea F ericirea Sa a subliniat im portanţa vieţii li
turgice, atâ t p en tru credincioşi, cât m ai ales p en tru tin erii teologi
si elevi sem inarişti care vor fi preoţii de m âine ai Bisericii.
Luni, 15 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a prim it
pe dl. prof. Stilionos Papadopoulos din Grecia, însoţit de P. C. Pr.
Prof. Dr. D um itru Popescu, D ecanul F acultăţii de Teologie din
B ucureşti şi de P. C. Pr. Dr. Ioan Chivu.
Marţi, 16 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a avut
o întrevedere, la reşedinţa patriarhală, cu dl. R om an Herzog, p re 
şedintele Germ aniei. A u participat doam na C hristine Herzog, soţia
d -lui preşedinte, reprezentanţi ai M inisterelor de E xterne din G er
m ania, reprezentanţi ai posturilor de televiziune din ţa ră şi
străinătate, num eroşi ziarişti. în urm a dialogului p u rta t s-a făcut
o cunoaştere m ai profundă a ţărilor noastre şi a vieţii bisericeşti, a
credincioşilor din cele două state. întrevederea s-a desfăşurat sub
bunele auspicii ale dorinţei de apropiere în tre neam urile noastre
creştine.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a m ai prim it, pe rând, pe P. C. Pr.
Prof. Dr. Vasile Mihoc şi dl. Nicolae Popa, care au prezentat unele
aspecte ale organizaţiei «Oastea Dom nului», precum şi pe dl. Vicep rim ar Iulian C reţu de la P rim ăria Capitalei.
M iercuri, 17 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it pe m em brii Colegiului N aţional de A părare a Ţ ării cu care
a avut un am plu dialog privind istoria rom ânilor şi lucrarea b ine
făcătoare a B isericii de-a lungul veacurilor, în p ăstra rea credinţei
şi a unităţii neam ului nostru. La sfârşitul dialogului, P rea Fericirea
Sa a oferit invitaţilor cărţi şi m ateriale privind istoria şi activitatea
Bisericii Ortodoxe Române.
Joi, 18 m ai 1995 —• Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe dl. S ebastian Duicu, D irectorul M uzeului N aţional C otroceni şi
pe dl. Prof. F lorin Ş erbănescu de la F acultatea de Teologie din
B ucureşti cu care a av u t un dialog pe tem e istorice,
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe dl. dipl. ing. Dan Vueric,
D irectorul G eneral al Uzinei «Autobuzul». La dialog a participat
şi P rea S finţitul Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al Sfintei
Arhiepiscopii a B ucureştilor.
Duminică, 21 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din Bucureşti,
de ziua «Sfinţilor îm păraţi C onstantin şi Elena», hram ul acestei
catedrale, hirotonind în preot pe tâ n ă ru l diacon P reda Bogdan,
absolvent de teologie, p en tru parohia Sirno, P rotoieria Câm pina.
în cuvântul rostit P rea F ericirea Sa a adresat credincioşilor un
îndem n spre în tărire a credinţei, spre păstrarea bunelor trad iţii orto
doxe care dau trăinicie şi sfinţenie neam ului g arantând sănătatea
m orală a fiilor acestui păm ânt.
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Luni, 22 mai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe dl. Viorel M ărgineanu, noul M inistru al C ulturii, pe dl. Acad.
R ăzvan Theodorescu şi pe dl. arh itect C ristian Moisescu, D irector
la D irecţia M onum entelor Istorice din cadrul M inisterului C ulturii.
Marţi, 25 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prezidat
lucrările P erm anenţei C onsiliului E parhial al S fintei Arhiepiscopii
a B ucureştilor unde s-au dezbătut problem e curente de organizare
bisericească şi adm inistrativă.
Miercuri, 24 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe d-na senatoare Doina Ignat şi pe dep u ta tu l P. C. Pr.
Emil Roman.
Joi, 25 mai 1995 — Prea F ericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat
lucrările unei consfătuiri cu P. C. P r. Protopopi din A rhiepiscopia
B ucureştilor.
V ineri, 26 m ai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pre
zidat lucrările P erm anenţei Consiliului E parhial al Sfintei A rhi
episcopii a B ucureştilor.
Duminică, 28 mai 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală rostind cuvânt
de învăţătură, în D um inica a V l-a după Paşti.
Joi, 1 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a săvârşit
Sfânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti predicând
credincioşilor la sărbătoarea în ălţării Dom nului. în aceeaşi zi a
participat la slujba de pom enire a Eroilor N eam ului rom ânesc, la
Cim itirul E roului Necunoscut din Bucureşti.
Vineri, 2 iunie — Luni, 5 iunie 1995 — a efectuat o vizită în Eparhia
Oradei, prilej cu care a participat la sesiunea anuală de com unicări
ştiinţifice ediţia a V-a a U niversităţii din Oradea. Cu această ocazie
Senatul U niversităţii a acordat P rea Fericirii Sale titlu l de «Doctor
Honoris Causa», ca sem n al recunoaşterii efortului de o v iaţă pusă
în slujba Bisericii şi a neam ului. Tot acum P rea F ericirea Sa a
sfinţit M onum entul B râncovenilcr din incinta U niversităţii. A
participat la Ş edinţa S inodului M itropolitan, ţin u t în R eşedinţa
Episcopiei Oradea. A participat la slujba Vecerniei de la m ănăstirea
«Sf. Cruce» şi a sfinţit clopotul cel nou al acestui aşezăm ânt. A
vizitat biserica de lem n din Băile Felix, biserica parohială şi m onu
m entul eroilor din com una Ceica, Şcoala Norm ală «Nicolae Balcaş»
din Beiuş şi biserica «Budureasă» din această localitate. A săvârşit
Sfânta Liturghie pe locul viitoarei catedrale ortodoxe din O radea
şi a v izitat biserica «Vii C.F.R.» din Oradea, rostind peste tot cuvânt
de învăţătură.
Marţi, 6 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
la reşedinţa p atria rh ală pe dl. G eneral m aior M ircea M ureşan de
la M inisterul A părării N aţionale, în legătură cu unele problem e
privind organizarea clerului m ilitar. Au partic ip a t la discuţii
P. S. Episcopi Teofan S inaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, Vicari
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P atriarh ali şi dl. m aior G heorghe C ăldăruş de la M inisterul sus
m enţionat.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a acordat un in terv iu ziarului
«PRAVOSLAVJE» din Belgrad, privind apropiata vizită a P rea
Fericirii Sale în fosta Jugoslavie.
Miercuri, 7 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe L ordul Blsker, P reşedintele de onoare al F undaţiei «Ome
nia» îm preună cu soţia sa, precum şi pe dl. deputat Ion R aţiu, în
legătură cu opera de aju to ra re a acestei fundaţii,
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a p rim it o delegaţie a preoţilor
rom âni din U ngaria şi Serbia, cu care a avut un dialog asupra cre
dinţei ortodoxe şi a vieţii de parohie din diaspora rom ânească. De
asemenea, P rea F ericirea Sa a m ai prim it pe dl. M ichael Em nik,
însărcinat cu afaceri al A m basadei S.U.A. la B ucureşti, însoţit de
dl. Vice Consul Nicholas J. Greanios, al aceleiaşi am basade. La
dialog a participat P. S. Episcop Teofan Sinaitul, Vicar P atriarhal.
Vineri, 9 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dl. M inistru S ecretar de S tat A drian D ohotaru, însoţit de dl.
director B ar Ion de la M inisterul de Externe.
D uminică, 11 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti,
rostind cuvânt despre im portanţa S ărbătorii Pogorârii D uhului Sfânt.
Luni, 12 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a efec
tu at o vizită pastorală în judeţul Prahova, unde a săvârşit slujba
de târnosire a noii biserici din Telega şi slujba Sfintei Liturghii,
acordând cu acest prilej preotului paroh M ihail Visa «Crucea pa
triarhală» p en tru deosebită vrednicie în slu jirea Bisericii.
Marţi, 13 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p rim it
delegaţia C onsiliului p en tru P rotecţia C onstituţiei din R epublica
Islam ică Iran, form ată din : A yatollah Geanati, Şeful delegaţiei,
A yatollah Seyed M oham m ad Hashem i, m em bru al Consiliului pen
tru P rotecţia C onstituţiei şi dl. A m basador al Iranului, Excelenţa
Sa, dl. Seyed M ahm ud Sadri. Din p arte a rom ână au participat
dl. Prof. univ. dr. Ioan M uraru, P reşedintele C urţii C onstituţionale
a R om âniei şi Prof. univ. dr. V ictor Dan Zlătescu, Judecător. Au
mai fost de faţă P. S. Episcop Teofan S inaitul, Vicar P atriarh al
şi P. C. Pr. M ihail Tiţa, Consilier P atriarhal.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe dl. d eputat Nicolau
Sotirios, P reşedintele U niunii Elene din România.
Miercuri, 14 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe E xcelenţa fia dl. Desim ir Jevtic A m basadorul Serbiei la
B ucureşti.
Joi, 15 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dl. director S ebastian Duicu de la M uzeul N aţional Cotroceni.
Marţi, 20 iunie 1995 — în fru n te a unei delegaţii form ate din în a lt P rea
S finţitul Nicolae, M itropolitul B anatului şi P. C. P r. Vicar Con

V IA ŢA BISERICEASCĂ

219

stan tin P ârvu de la C ancelaria S fântului Sinod, Prea Fericitul
Părinte Patriarh T eoctist a efectuat o vizită frăţească în P atriarh ia
Serbiei, la invitaţia S anctităţii Sale P atriarh u l P avle al Serbiei,
în tim pul acestei vizite P rea F ericirea Sa P atriarh u l Teoctist a
avut m ai m ulte în tâln iri cu clerici şi credincioşi ai Bisericii O rto
doxe S ârbe şi cu credincioşii ortodocşi rom âni, stabiliţi în ţara
vecină.
în urm a acestei vizite, S anctitatea Sa P atriarh u l P avle al S er
biei a acceptat invitaţia de a participa în toam na acestui an la
festivităţile de la B ucureşti prileju ite de aniversarea a 110 ani de
A utocefalie şi 70 de ani de P atria rh a t a Bisericii O rtodoxe Române.
V izita a fost u n prilej de în tărire a frăţietăţii şi a relaţiilor
dintre cele două Biserici Ortodoxe S urori. Tot acum P rea F ericitul
Teoctist a făcut o donaţie «pentru copiii Serbiei din p arte a copiilor
B isericii Ortodoxe Române».
Miercuri, 21 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
prim it la reşedinţa p atria rh ală pe dl. B antnauer K arl de la P arohia
O rtodoxă R om ână din Offenbach, G erm ania.
Joi, 22 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe în alt P rea S finţitul M itropolit Dionisios de Neapolis şi S tavropolis din Grecia. A participat la discuţii şi P rea S finţitul Episcop
Teofan Sinaitul, Vicar P atriarhal.
Sâmbătă, 24 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
efectuat o vizită pastorală la m ănăstirea G highiu şi S chitu S fânta
M aria Cricov, asistând la S fânta L iturghie, oficiată de P rea Sfin
ţitu l Episcop Teodosie Snagoveanul, în tr-u n sobor de preoţi şi
diaconi.
Duminică, 25 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a
săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală din B ucureşti,
rostind cuvânt de în v ăţătu ră la Dum inica a II-a după R usalii, a
S finţilor rom âni.
Luni, 26 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist a prim it
pe doam na Vera M aria Neagu, de la publicaţia «Viaţa cultelor» ;
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe P. Cuv. M aică Sem fora
Gafton, stareţa m ănăstirii «Sfânta M aria» Techirghiol.
Marţi, 27 iunie 1995 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dl. deputat Pop H orea de Braşov însoţit de P. C. Pr. Emil Roman,
deputat de Arad.
Luni, 3 iulie 1995 — La in v itaţia M itropoliei M oldovei şi Bucovinei,
a Episcopiei Rom anului şi Huşilor, a P refectului Ju d eţu lu i Vaslui
şi a C onsiliului Local al M unicipiului Huşi, P rea F ericitul P ărinte
P atriarh Teoctist a participat la m anifestările religioase prilejuite
de aniversarea, la 29 iunie 1995, a cinci secole de când Voievodul
Ş tefan cel M are şi S fânt a pus p iatra de tem elie a lăcaşului bise
ricesc, C atedrala «Sfinţii Apostoli P e tru şi Pavel» din Huşi. în
ziua aniversării, după săvârşirea S fintei L iturghii în acest sfânt
edificiu al credinţei şi istoriei noastre, P rea F ericitul P ărin te
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P atriarh Teoctist a sfinţit m onum entul închinat lui Ş tefan cel M are
şi S fânt din curtea m ănăstirii «Sfinţii Apostoli P e tru şi Pavel».
Ziua urm ătoare P rea F ericirea Sa a binecuvântat deschiderea
lucrărilor C onferinţei naţionale ecum enice a F acultăţilor şi In sti
tu telo r de Teologie din Rom ânia, ţin u te la Iaşi, cu tem a : «Recon
ciliere, dar al lui Dum nezeu şi început de viaţă nouă». Apoi a p a rti
cipat şi a rostit cuvânt la deschiderea lucrărilor C ongresului M on
dial al R efugiaţilor din teritoriile rom âneşti ocupate de fosta U niune
Sovietică.
In cadrul program ului acestei vizite pastorale, P rea Fericirea
Sa a sfinţit sâm bătă 1 iulie, Biblioteca ecum enică «D um itru Stăniloae» a F acultăţii de Teologie O rtodoxă a U niversităţii din Iaşi.
A u rm at apoi un «Te-Deum» în C atedrala M itropolitană, prilejuit
de îm plinirea a cinci ani de la instalarea în alt P rea S finţitului
D aniel ca M itropolit al M oldovei şi Bucovinei după care într-o
atm osferă de em oţie şi sfinţenie a avut loc depunerea jurăm â n tu lu i
de către absolvenţii F acultăţii de Teologie din Iaşi.
După vizitarea M ănăstirii V orcna P rea F ericirea Sa a poposit
la M ănăstirea Neam ţ, unde Dum inică 2 iulie a săvârşit S fânta
L iturghie. V izitarea M ănăstirilor S ihăstria şi B istriţa, pe 3 iulie a.c.
a încheiat acest itin e rar pastoral. Pe întreaga d u ra tă a vizitei
în M oldova P rea F ericirea Sa a fost înconjurat de m ulţim e de
clerici şi credincioşi pe care i-a îndrum at, cu dragoste în cuvânt,
spre p ăstrarea şi în tărire a credinţei în D um nezeu şi B iserica neam u
lui nostru.
Diac. CONSTANTIN NICOLAE
Secretarul Cabinetului Patriarhal

•» O C V h U N T f t R e •
FAMILIA ÎN SFÂNTA SCRIPTURA
Pr. lector univ. LEON ARION

CONDIŢII GENERALE
A nul 1994 a fost decretat de O rganizaţia N aţiunilor U nite ca anul
internaţional al familiei. Dacă acest for in ternaţional şi-a concentrat
atenţia asupra problem aticii fam iliei a făcut-o din m otive, degradarea
acesteia constituindu-se în tr-u n flagel endem ic, cu grave im plicaţii asu
pra societăţii um ane de azi şi de m âine. A nom alii ca hom osexualitatea,
cu diferitele ei im plicaţii, concubinajul şi avorturile au d us n u num ai
la desfigurarea fam iliei, ci chiar la p ericlitarea existenţei acestei in sti
tuţii m ultim ilenare şi o dată cu ea, la degradarea societăţii um ane. De
aceea, pe bună d rep tate, se poate afirm a că «în zilele noastre, fam ilia
explodează. Dacă există încă în chip m ajo ritar un sâm bure al acestui
nucleu : tatăl, m am a şi, în general, u n u l sau m ai m ulţi copii, această li
nie tradiţională (conservatoare în sensul perpetuării generaţiilor), tinde
să cedeze locul altor m odele : fam iliile divorţate, m onoparentale, concubinaje, trăind în legătură liberă, fam ilii destrăm ate (...), care com pun
un tablou unde im aginea fam iliei vehiculată de secole este desfigurată» 1.
P roblem a fam iliei este şi în R om ânia de strictă actualitate. Nu tre 
buie să fii m are sociolog p e n tru a te convinge, privind în ju r, că ceea
ce se num eşte îndeobşte «celula fundam entală a societăţii» — fam ilia,
este în m are prim ejdie. P ericolele ce duc la distrugerea fam iliei şi cu ea
la destabilizarea societăţii rom âneşti, pot fi reperate pe m ai m ulte d i
recţii, dintre care cele de nu an ţă politico-economică nu su n t cele din
urm ă, ele trebuind să fie luate în calcul cu m are în g rijo rare de către
guvernanţii de azi şi de m âine ai României.
Biserica O rtodoxă R om ână, ca B iserică naţională, este interesată m ai
cu seamă, de aspectul m oral-religios al problem ei, socotindu-se respon
sabilă înaintea lui D um nezeu şi a societăţii de sănătatea, m oralitatea
şi stabilitatea fam iliei rom âneşti.
1.
Pierre M erlet, Fam ilie... Q u a n d tu n o u s tie n s ! , In revista ecum enică internaţonală a diaconiei «Presences et S e rv ic e s», aprilie-m ai-iunie 1994, nr. 59, p. 6.

BISERICA OR TO D O XĂ RO M ANĂ

222

Din pu n ct de vedere religios, racila cea m ai evidentă a fam iliei este
legată de desacralizarea legăturii d in tre soţi. P rea adesea în lum ea
noastră rom ânească se întâlnesc cazuri de concubinaj sau de alte form e
de destrăm are a fam iliei, ai că ro r parteneri ignoră cu ştiinţă sau cu
neştiinţă în v ăţătu ra creştină conform căreia căsătoria este «Taină m are
num ai în H ristos şi în Biserică» (Efes. 5, 32).
Când ignorarea se face cu ştiinţă, avem de-a face cu persoane care
au pierdut legătura cu « învăţătura sănătoasă» (II Tim. 1, 13) a Bisericii
pe două căi : fie s-au ală tu rat unei secte religioase care nu m ai vede
în căsătorie o «taină», adică un punct de credinţă al crezului ei (aşa cum
se întâm plă cu toate sectele neoprotestante), fie s-au lepădat de cre
dinţa străm oşească, adoptând ca principiu de viaţă, din care, dacă lip
seşte Dum nezeu — P rincipiul E tern al dragostei (I Ioan 4, 8) — p rin 
cipiile sociale sunt num ai de convenienţă, putând fi călcate şi ignorate
de oricine şi oricând. Nici prim ii, nici cei din urm ă nu sunt însă în
m ăsură să dea tonul în societatea rom ânească, recensăm ântul din 1992
arătându-i în tr-u n procentaj nesem nificativ şi aceasta p en tru puternicul
m otiv că am ândouă concepţiile am intite sunt străine sp iritualităţii
poporului rom ân.
Cele m ai m ulte cazuri de destrăm are fam ilială în tâln ite la rom ânii
ortodocşi se datoresc neştiinţei, adică necunoaşterii în v ăţătu rii creştine
privitoare la această «m are taină». A supra acestui aspect vrem să in 
sistăm în cele ce urm ează, în tru câ t noi, preoţii şi credincioşii (întăriţi ai)
Bisericii, suntem îndatoraţi de S fânta S criptură să ajutăm la punerea
în rânduială creştină a fam iliei, conform cerinţei clar exprim ate de
Sfântul Apostol Pavel : «datori suntem noi, cei tari, să purtăm slă
biciunile celor neputincioşi (...) ; fiecare d intre noi să caute să fie pe
plac aproapelui său, în ceea ce este bine spre zidire» (Rom. 15, 1—2).
Expresia aceasta din urm ă spune exact ce trebuie făcut p en tru fam ilia
rom ânească şi anum e, fortificarea ei în duh autentic creştin.
F aţă cu această situaţie care se cere rem ediată şi de care ne simţim
direct răspunzători, dar şi faţă cu ince rtitudinile şi m utaţiile care tr a 
versează fam ilia în societatea de astăzi, găsim că este necesară re 
considerarea, pen tru toţi credincioşii Bisericii noastre, a învăţăturii
Sfintei S cripturi cu privire la fam ilie, cunoscând «că toate câte m aî
înainte s-au scris, spre în v ăţătu ra noastră s-au scris» (Rom. 15, 4).
A. FAM ILIA ÎN VECHIUL TESTAMENT
^ în V echiul Testam ent, conceptul de «familie» este red at p rin no
ţiunea «bet ab» — casă părintească, ce definea o fam ilie m ai largă,
dar cu descendenţă d in tr-u n singur străm oş. Din ea făceau parte : tatăl,
copiii, nepoţii şi chiar strănepoţii. Slugile şi sclavii, ca şi văduvele şi
orfanii, erau cuprinşi de asem enea, în tr-o astfel de fam ilie. F am iliile
m ari puteau avea până la o sută de persoane (cf. Jud. 13— 14) 2.
In vrem urile când poporul Israel era îm p ărţit în trib u ri «casa pă
rintească» — fam ilia, constituia cea m ai m ică u n itate socială. Ea apar
2.

Jean D aniel M acci, La fa m ilie da n s Ia Bible, în rev. cit., p. 14.
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ţin ea unui «neam» în evreieşte «m işpahah», ia r acesta făcea parte
dintr-un trib sau sem inţie.
Toate aceste stru ctu ri sociale se bazau însă pe fam ilia cea mică,
adică pe u nitatea dintre soţ şi soţie, aşa cum hotărâse Dum nezeu dintru
început. Atunci, după crearea lui Adam, Dum nezeu a văzut că «nu este
bine să fie omul singur — şi a h o tărâ t să-i facem aju to r potrivit pen tru
el !» (Fac. 2, 18). Din te x tu l acesta se pot scoate două în v ăţătu ri :
a) D um nezeu l-a creat pe om sociabil, destinându-1 p en tru societate,
fapt dovedit prin aceea că-i dăduse graiul. E xistenţa lui singuratică ar
fi fost un nonsens, p en tru că în această stare nu ar fi p u tu t să-şi înde
plinească s c o p u l; b) Dum nezeu, hotărând să-i facă a ju to r pe m ăsură,
adică femeie, pe care a luat-o chiar din tru p u l său, a in sta u ra t m ono
gamici. Facerea Evei, prim a fem eie, din coasta lui Adam în viziunea
divină, vrea să arate că cele două fiinţe om eneşti care au aceeaşi ori
gine, form ează un în treg indiscutabil, cele două ju m ătăţi fiind atrase
una spre cealaltă p rin tr-o tainică sim patie, până la contopire.
F aptul acesta îl putem observa chiar din atitudinea lui Adam care,
faţă de femeie, a reacţionat cu to tu l altfel decât faţă de celelalte vie
ţuitoare, cărora le pusese num e. S tru ctu ra sa afectivă a răspuns cu
vădită plăcere faţă de aceea care avea să-i fie p arte n eră de viaţă :
«Iată, aceasta este os din oasele m ele şi carne din carnea m ea ; ea se
va num i femeie, p en tru că este lu ată din bărb atu l său» (Fac. 2, 23).
Omul, p rin creaţie, prim ise de la Dum nezeu m aiestatea, pu tere a şi
inteligenţa ; p rin femeie prim eşte sprijinul şi m ângâierea. El îşi va pune
în -Valoare m ai ales inteligenţa, fem eia — sim ţăm ântul ; el — m aiesta
tea, ea — graţia, el — forţa, ea — blândeţea, el — autoritatea, ea —
capacitatea de a m işca inim a. în tr-u n cuvânt, cei doi se vor com pleta
în chip fericit, cu condiţia ca ei să fie o un itate inseparabilă — o fam ilie.
De acest fa p t îşi dă seam a im ediat Adam când, cu responsabilitate, se
exprim ă : «De aceea va lăsa om ul pe tatăl său şi pe m am a sa şi se va
uni cu fem eia sa şi vor fi am ândoi un trup» (Fac. 2, 24). A ceastă aser
ţiune M ântuitorul o com pletează dum nezeieşte : «Aşa încât nu m ai sunt
doi, ci un trup. Deci, ce a un it Dum nezeu, omul să nu despartă»
(Mat. 19, 6).
După creaţie, când «toate cele făcute erau bune foarte» (Fac. 1, 31),
D um nezeu consfinţeşte legătura d in tre b ărb at şi fem eie, poruncindu-le :
«Creşteţi s iv ă înm ulţiţi şi um pleţi păm ântul şi-l stăpâniţi !» (Fac. 1,28).
•Astfel, după ce Dum nezeu a creat om ul după «chipul Său», îm podobindu-1 cu raţiune, voinţă şi sentim ent, instituie m area taină a căsătoriei
şi pune bazele prim ei fam ilii, m odelul fam iliei viitoare şi leagănul
neam ului omenesc.
1. însuşirile şi funcţiile primei familii
Prim a fam ilie avea anum ite însuşiri voite de D um nezeu, care tre 
buiau să se transm ită ca m oştenire sfântă tu tu ro r fam iliilor viitoare.
P rim a este indisollibilitatea, bazată pe dorinţa soţilor ca odată căsăto
riţi, doar m oartea să-i poată despărţi. A ceastă legătură tainică se fu n d a
m entează pe actul divin am intit m ai sus, al facerii fem eii din tru p u l
bărbatului.
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. A doua caracteristică a fam iliei este monogamia. Dum nezeu crează
un singur b ărb at şi o singură femeie. Aceasta a fost voinţa C reatorului
ca bărbatul să aibă o singură soţie şi soţia un singur bărbat, monogam ia
fiind expresia cea m ai adevărată a unităţii familiei, a stabilităţii şi serio
zităţii ei, având de îm plinit m esajul divin privitor la p erp etu area nea
m ului om enesc (cf. Fac. 1, 28).
Poligam ia este socotită în Vechiul Testam ent d rept un abuz al liber
tăţii om ului, care poate conduce la m ari necazuri în fam ilie şi societate
(cf. Deut. 21, 15— 17), de aceea nu este recom andată niciodată, ci num ai
tolerată (cf. Mat. 19, 8).
Ieşită din m âna lui D um nezeu, fam ilia era m onogam ă. Dovadă o
avem în faptul că descendenţii lui Adam şi Eva au p ăstra t cu stricteţe
această norm ă în căsnicie, deşi căzuseră în păcat. De abia m ai târziu,
când omul se îndepărtează de D um nezeu, devine poligam , racilă ce va
măcina atâ t de m ult fam ilia, cu urm ări grave atâ t pe linia socială, dar
mai cu seam ă în latu ra ei m oral-religioasă (cf. Fac. 29, 30— 30, 1—25).
Că m onogam ia fam iliei (cf. Fae. 2, 24) este o in stitu ţie dorită de
Dum nezeu, ne-o dovedeşte cu prisosinţă faptul că aceasta este luată
drept etalon p en tru legătura lui Iahve cu poporul său, prezentată de
prooroci în chipul unei căsătorii m onogam e : «în ce chip se însoţeşte
flăcăul cu fecioara, Cel ce te-a zidit se va însoţi cu tine şi în ce chip
m irele se înveseleşte cu m ireasa, aşa se va veseli de tine Dum nezeul
tău !» (Isaia 62, 5 ; Ier. 2, 2 ; Osea 2, 4). Când Israel se abătea de la
slujirea lui Dum nezeu şi se închina idolilor, fa p tu l acesta era socotit
«desfrânare», după care urm a pedeapsa pen tru ru p e rea legăturii celei
sfinte (cf. Osea 1, 2), acţiune divină ce spune foarte m ult despre sfin
ţenia, curăţia şi fidelitatea ce trebuie să dom nească în orice familie.
A treia caracteristică a prim ei fam ilii era curăţenia şi sfinţenia.
C urată era legătura dintre Adam şi Eva, în aintea căderii în păcat, p en tru
că nu cunoşteau concupiscenţa carnală, stare redată în S fânta S criptură
prin expresia : «goi erau şi nu se ruşinau» (Fac. 2, 25). N u se ruşinau
pentru că încă nu cunoscuseră pudoarea sexualităţii, legătura d in tre ei
fiind îngăduită de Dum nezeu şi dorită de cei doi num ai în planul divin
al creşterii şi înm ulţirii neam ului om enesc (Fac. 1, 28).
Sfântă era fam ilia p en tru că a prim it binecuvântarea lui Dum nezeu,
aşa cum citim în Facere 1, 28 a : «Şi Dum nezeu i-a binecuvântat pe ei».
Astfel, fam ilia avea nu num ai rolul de a p erpetua om enirea, ci şi pe
acela de a p ăstra legătura cu C reatorul. R elaţia aceasta, pe care în 
deobşte o num im Religie, nu p u tea fi decât u n a de dragoste şi cinstire
la adresa lui Dum nezeu, C are i-a adus din nefiinţă la fiinţă şi i-a puâ
stăpâni pe întreaga fă p tu ră (Fac. 1, 28—30) şi de reciprocitate, pentru
că D um nezeu i-a cinstit cu «chipul Său» (Fac. 1, 27), dându-le în stă
pânire creaţia Sa şi conferindu-le deplina libertate de a asculta sau nu
de poruncile divine (Fac. 2, 16). Se observă deci, că în prim a fam ilie
erau cultivate toate elem entele de bază ale Religiei, ale acelei R evelaţii
prim ordiale. Dum nezeu socoteşte prim ul cuplu fam ilial ca pe u n ade
vărat p arte n er tere stru , nu num ai de inteligibil dialog, d ar şi de am ia
bilă cooperare în tru acţiunea lui Dum nezeu de p erpetuă creare, păstrare
şi înfrum useţare a lumii,, p en tru care i se hărăzea om ului o viaţă fe ri
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cită şi nem urirea, aceste elem ente constituind însuşi scopul suprem al
Religiei.
în vechime, ca şi astăzi, fam ilia a avut o constantă şi predom inantă
funcţie religioasă. In sânul ei s-au transm is copiilor prim ele cunoştinţe
d espre Dum nezeu. C uvintele sim ple ale părinţilor, p ro n u n ţate în
atm osfera fam ilială, au constituit cea m ai bu n ă cateheză care n u va fi
niciodată u itată de copil. R eam intirea necontenită p rin care Dum nezeu
a salvat poporul Său ocupă, de pildă, u n loc im portant în cadrul acestor
cateheze fam iliale : «Istorisiţi în auzul fiilor voştri şi al fiilor fiilor voştri
câte am făcut (...), ca să cunoaşteţi că Eu su n t Dom nul» (leş. 10, 2 ;
D eut. 4, 9).
T ot de am bianţa fam ilială ţinea şi funcţia cultică legată m ai cu
seam ă de prăznuirea sărbătorii P aştelui care se desfăşura în m ediul fa
m ilial, în ju ru l unei cine speciale (leş. 12). C ultul destinat lui D um 
nezeu cu ocazia acestei sărbători devenea b u n prilej p en tru rem em o
ra re a faptelor legate de sărbătoare, fa p tu l acesta ocupând u n loc p re 
ponderent în cadrul în văţăm ântului religios fam ilial : «Şi când vă vor
zice copiii voştri : Ce înseam nă rânduiala aceasta ? Să le spuneţi :
Aceasta este je rtfa ce o aducem de P aşti Domnului...» (Ies. 12, 26— 27 ;
13, 8, 12— 15).
2. Părinţii şi copiii
«Pentru cei vechi, m isterul n aşterii şi al v ieţii e ra resim ţit
c a - un sem n al in terv e n ţie i div in e în destinul u m a n » 3, de aceea,
pe bu n ă dreptate, copiii su n t socotiţi ca cel m ai m are d ar al lui
D um nezeu. P rin ei o fam ilie devenea binecuvântată p en tru că participa
la acţiunea de m oştenire şi stăpânire a păm ântului d orită de Dum nezeu
<cf. Fac. 1, 28). «Iată fiii sunt m oştenirea Dom nului, răsplata rodului
pântecelui» (Ps. 126, 3) afirm ă psalm istul, descriind în continuare un
tablou veridic al unei fam ilii în care cuantum ul de b u n ăta te terestră,
d e stabilitate, de arm onie conjugală şi de binecuvântare din parte a lui
D um nezeu este în ra p o rt direct cu num ărul copiilor. «Fericit este omul
care-şi va um ple casa de copii» (Ps. 126, 5). U nul ca acesta este socotit
d re p t şi credincios, căci «se tem e de Dom nul şi um blă în căile lui»,
bucurându-se de «rodul m uncii m âinilor lui». A cesta-i asigurat că oste
neala îi este ră sp lă tită de D um nezeu : «Fericit este şi bine-ţi va fi.
F em eia ta ca o vie roditoare în latu rile casei tale ; fiii tăi ca nişte m lăd iţe tinere de m ăslin îm p reju ru l m esei tale». Concluzia are evidentă
nu an ţă pedagogică-exortativă, dorindu-se u n îndem n p e n tru toţi cei ce
v o r vrea să să bucure de binecuvântarea lui Dum nezeu. «Iată, aşa se va
binecuvânta omul, care se tem e de D o m n u l! Te va binecuvânta Dom 
n u l (...) şi vei vedea pe fiii fiilor tăi !» (Ps. 127, 1—6).
Lipsa copiilor era u n adevărat dezastru în tr-o fam ile şi se traducea
cu însăşi re trag e rea binecuvântării lui Dumnezeu.,! în acest sens redăm
cuvintele lui Avraam , care deşi este încredinţat de D um nezeu că-I va
fi «scut şi răsplătire» p en tru credinţa lui, răspunde descum pănit şi
3.

Ibidem , p. 15.
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descurajat la prom isiunile divine tocm ai din cauza lipsei copiilor, fă ră
de care, în viziunea sa, nim ic nu m ai are valoare : «Stăpâne, Doamne»
ce ai să-m i d a i? Că iată eu am să m or fă ră copii» (Fac. 15,1— 2). D e-abia
după ce D um nezeu îl încredinţează că din «coapsele lui îi va ieşi m oşte
nitor» şi că urm aşii lui vor fi m ulţi ca «stelele cerului», num ai atunci
«Avraam a crezut pe Dom nul şi i s-a socotit aceasta ca dreptate» (Fac. 15,
4— 6). N um ai având m oştenitor, făgăduinţele lui D um nezeu aveau în
gândirea lui A vraam sens precis.
Un popor fă ră copii este sortit pieirii şi în tr-a d ev ăr şcest fa p t poate
fi socotit ca o re trag e re a binecuvântării lui D um nezeu.^A ltfel, pe acel
popor pe care Dum nezeu îl socoteşte vrednic şi credincios, îl încredin
ţează cu ferm itate : «Căuta-voi spre voi şi vă voi binecuvânta ; veţi avea
copii, vă voi înm ulţi şi voi fi statornic în legăm ântul M eu cu voi (...).
Voi aşeza locaşul M eu în m ijlocul vostru şi sufletul M eu n u se va scârbi
de voi. Voi um bla p rin tre voi, voi fi Dum nezeul v ostru si voi poporul
M eu »(Lev. 26, 9, 11— 12).
în V echiul Testam ent, copiii sunt aşa de doriţi şi în aşa de m are
cinste încât, de pildă, descendenţa m asculină asigura şi p a te rn ita tea
fam iliei, m oştenirea, num ele şi neam ul (cf. II Regi 18, 18), ca şi u n
sfârşit asigurat al vieţii părinţilor. La rândul lor, copiii au m ari, precise
şi cutrem urătoare îndatoriri fa ţă de părinţii lor^
P orunca a cincea din Decalog jalonează, la m odul general, com por
tam entul copiilor faţă de părinţi.yEa este redată afirm ativ, fiind singura
poruncă urm ată de îm bietoare "prom isiuni (Efes. 6, 23), tocm ai p en tru
a-i determ ina pe copii s-o îm plinească cu dragoste şi interes : «C insteşte
pe tatăl tău şi pe m am a ta, ca să-ţi fie bine şi să trăie şti m ulţi ani pe
păm ânt» (leş. 20, 12 ; Deut. 5, 16 ; M aleahi 1, 6).
A lte precizări din Vechiul T estam ent asupra acestui subiect n e
obligă să presupunem că porunca aceasta nu era îm plinită în to talita te
de unii copii, de aceea găsim num eroase prevederi legale d in tre cele
m ai d ure îm potriva copiilor care-şi necistesc părinţii. A cestea m erg de
la blestem până la suprim area unui m ădular sau chiar a vieţii, în văzul
com unităţii, p en tru a fi daţi ca pildă negativă. Ia tă câteva exem ple :
«B lestem at să fie cel ce va grăi de ră u pe tatăl său şi pe m am a sa»
(D eut. 27, 16), blestem ul fiind egal cu m oartea spirituală şi excluderea
din com unitate : («O chiul care îşi bate joc de p ărintele său şi n u ia în
seam ă ascultarea de m am a sa, să-l scoată corbii» (Pilde 30, 17), iar în
Ieşire (21, 17) se precizează că unul ca acesta să fie om orât : «Cel care
va grăi de ră u pe tatăl său sau pe m am a sa, acela să fie om orât». D e
asem enea : «Cel care va b ate pe ta tă sau pe m am ă să fie om orât» i[v. 15).
înainte de a se ajunge aici, există şi o m odalitate fam ilială de a
disciplina pe un copil ră u : pedepsirea lui de către părinţi. în cazul
când acesta răm ânea în continuare re fra ctar diligenţelor ce se făceau
din parte a părinţilor, a b ătrâ n ilo r şi preoţilor cetăţii, când adică e ra u
epuizate toate m etodele de îndreptare, singura m odalitate ca ordinea
fam ilială şi socială să fie salvată şi să se stârpească ră u l era uciderea
cu pietre a unui asem enea îndărătnic de către toţi bărbaţii cetăţii
(Deut. 21, 18— 21).
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O astfel de lege înfricoşătoare a ră ta că ordinea fam ilială şi socială
era câteodată p re ferată înseşi vieţii individului, d ar num ai atunci când
relaţiile in terfam iliale ajungeau la paroxism , când «feciorul defaim ă pe
tatăl său şi fiica se scoală îm potriva m am ei sale ; (când) duşm anii
om ului sunt cei din casa lui» (M iheia 7, 6). Aşadar, tu lb u rarea ordinii
fam iliale era socotită la cei vechi ca o m are nenorocire care, n eîndreptată
la tim p, atrăgea după sine pedeapsa lui Dum nezeu (cf. leş. 20, 5 ; 34, 7 ;
Num. 14, 18 ; Deut. 5, 9).
Desigur că toate aceste înfricoşări — fiindcă socotim că în re alita te
ra r se ajungea să se pună în aplicare asem enea prevederi extrem e —
exprim au în bună m ăsură concepţia de atunci a O rientului A propiat
d upă care copilul făcea parte din bun u rile păm ânteşti. El era socotit
având o valoare financiară pe care treb u ia s-o realizeze, iar când nu
reuşea, putea fi chiar v ândut (cf. leş. 21, 7) sau confiscat, dat în robie
ca o com pensaţie a u nor datorii (cf. IV Regi 4, 1 ; Neem ia 5, 5).
Pe rigoarea acestor prevederi, Dum nezeu vroia să restabilească m ai
cu seamă ra p o rtu l de filiaţie d in tre El şi poporul său. E ra vorba de o
filiaţie, care, dacă în planul um an, era aşa de necruţătoare atunci când
fiul se dovedea n eascultător şi nesupus, în plan divin, în viziunea căruia
israeliţii erau socotiţi «copiii lui Dum nezeu» (Deut. 14, 1), nesupunerea
poporului «îndreptăţea» pe Dum nezeu (cf. Ps. 5) să-i ceară ascultare şi
să-l pedepsească exem plar atunci când se a răta îm potrivitor şi îndărătnic
în a-şi îm plini obligaţiile faţă de P ărin tele Ceresc. Exem plificăm această
concepţie v eterotestam entară cu un te x t din M aleahi (1, 6) : «Feciorul
cinsteşte pe tatăl său şi sluga se tem e de stăpânul său ; şi dacă Eu sunt
P ărinte, unde este cinstea ce treb u ie să-M i daţi ? Şi dacă sunt S tăpân,
unde este team a de M ine ? zise D om nul Savaot».
3. învăţământul
La vechii evrei nu există u n învăţăm ânt sistem atic. P ân ă la cinci
ani creşterea copiilor revenea m am ei, iar după această vârstă erau
in stru iţi de tată sau de u n educator (’omen) 4. A stfel în Israel ca şi la
vecinii lor, fam ilia juca u n rol central în educaţia copiilor. M ai ales
tatălui îi revenea îndatorirea im portantă de a-i învăţa pe copii legea lui
Dum nezeu, ceea ce presupunea cunoaşterea scrierii şi a cititului atâ t de
către el, cât şi de că tre copiii lui în urm a unui exerciţiu continuu, aşa
cum cerea însăşi legea : «Cuvintele acestea, pe care ţi le spun eu astăzi,
să le ai în inim a ta şi în sufletul tău ; să le sădeşti în fiii tăi şi să vo r
beşti de ele când şezi în casa ta, când m ergi pe cale, când te culci şi
când te scoli. Să le legi ca u n sem n la m ână şi să le ai ca pe o tăb liţă
pe fru n te a ta. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale» (Deut. 6,
6— 9). E xpresiile : «să le sădeşti în fiii tăi», «să vorbeşti de ele când
şezi în casa ta şi când m ergi. . .», «să le ai c a p e o tăbliţă pe frunte», «să
le scrii pe uşorii casei şi pe porţi», arată cum se desfăşura învăţăm ântul
4.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, Diac. Prof. Dr. Emilian C orniţescu, A rh e o lo 
gia biblică, Editura Institutului Biblic şi de M isiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti 199-t p. 129;
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în fam ilie şi interesul p erm an en t şi asiduu de care se b u cura această
instrucţie internă.
în acest sens copiii erau îndem naţi să fie receptivi la în v ăţătu rile
ce le prim esc, în am bianţa fam ilială : «Fiul m eu, ascultă în v ăţătu ra
ta tă lu i tă u şi nu lepăda îndrum ările m aicii tale. Căci ele su n t ca o
cunună pe capul tău şi ca o salbă îm p reju ru l gâtului tău» ( P ild e i, 8—9).
C ând copilul nu se conform a, u rm a d in parte a ta tălu i m u strare a sau
c h ia r pedeapsa cu scop de îndreptare, acţiuni arătate de lege ca fiind
p ornite din dragoste p en tru odrasla sa : «Cine cru ţă toiagul său, îşi
u răşte copilul, iar cel care îl iubeşte, îl ceartă la vrem e» (Pilde 13, 24).
îndărătnicia, nesupunerea şi boicotarea procesului de în v ăţăm â n t din
fam ilie de către copil su n t socotite nebunie şi în acest caz, «dacă nebunia
se pripăşeşte în inim a celui tânăr, num ai varga certării o v a îndepărta
d e el» (Pilde 22, 15).
Cazurile de m ai sus se vor doar excepţii şi pe bună d re p ta te peda
gogia m odernă le repudiază, p en tru că la m odul general copiii de atunci
ca şi cei de astăzi, treb u ie îm biaţi să înveţe cu dragoste cele ce se
propun de către părinţi. Iată aici u n îndem n plin de toată căldura sufle
tească şi solicitudinea : «Fiilor, ascultaţi în v ăţătu ra ta tălu i şi luaţi am inte
s ă cunoaşteţi buna chibzuială (. . .). Căci şi eu am fost singur fecior la
ta tă l m eu, şi cu duioşie iubit de m am a mea. Şi el m ă învăţa şi-m i zicea :
Inim a ta să păstreze cuvintele inim ii m ele ; păzeşte poruncile m ele şi
vei fi viu. A dună înţelepciune, dobândeşte pricepere ! N u le u ita şi n u
te depărta de la cuvintele gurii m ele !» (Pilde 4, 1, 3— 5).
P edagogia divină, în viziune veterotestam entară, se foloseşte de
aceleaşi m etode p e n tru tem perarea p o rnirilor de nesupunere : certarea
şi pedeapsa. în schim ul acestora se dobândesc cunoştinţele, priceperea
şi înţelepciunea, atâ t de necesare în viaţă. Ca şi în cazul ta tălu i păm ân
tesc, P ărin tele ceresc «bate cu m ilă», cu gând de îndreptare, adică din
dragoste, «căci n u voieşte m oartea păcătosului, ci m ai degrabă să se
întoarcă şi să fie viu» (Iez. 18, 23, 32). U rm area acestei ascultări este,
ş i în cazul în v ăţătu rii, aducătoare de m ari şi binefăcătoare d aru ri în
v iaţa copilului şi a om ului m atu r de m âine. R edăm în continuare încă
o exortaţie ce trebuie să in tre la inim a oricărui copil încercat de lene
vie şi nepăsare : «Fiul m eu, nu d ispreţui certarea D om nului şi n u sim ţi
scârbă p en tru m u strările Lui. Căci D om nul ceartă pe cel pe care-1 iubeşte
ş i ca un părinte, pedepseşte pe feciorul care îi este drag» (Pilde 3,
11— 12). Scopul este, ca prin în văţătură, să dobândească înţelepciune şi
pricepere : «Fericit este om ul care a aflat înţelepciunea şi b ărb atu l care
a dobândit priceperea (prin în v ăţătu ră din copilărie n.n.), căci dobân
d irea ei este m ai scum pă decât argintul şi preţul ei m ai m are decât al
celui m ai cu rat om» (v. 14). D arurile în v ăţătu rii aduc de-a lungul exis
tenţei um ane b inem eritate beneficii : viaţă lungă, bogăţie şi m ărire,
p onderate însă de dreptate, de chibzuinţă şi de ju sta cunoaştere a ro stu 
lui în lum e (cf. v. 15— 22).
Pe lângă in stru irea copiilor în fam ilie, care era singura form ă de
educaţie până la exilul babilonic, au existat, după această dată, şi şcoli
publice num ite «het ham m idras» 5, fie la tem plu (cf. Lc. 2, 41— 50), fie
p e lângă sinagogi (cf. Lc. 4, 16— 17), fie în m ediile profetice. P e n tru
5. Ibidem
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existenţa unor şcoli, pe lângă profeţii im portanţi avem m ărtu rii m ai
sigure. A stfel în IV Regi (2, 3 şi 5) aflăm expresiile : «fiii proorocilor
cei din Betel» şi «fiii proorocilor cei din Ierihon», în care treb u ie să
vedem pe discipolii a două ce n tre şcolare în care se pregăteau viitori
slujitori ai Dom nului, fa p tu l că cincizeci d in tre aceştia — de pildă îi
urm ează spre Iordan, pe proorocii Ilie şi Elisei (v. 7), ne face să credem
că chiar cei doi in stru iau pe aceşti «fii ai proorocilor».
P roorocul Isaia este şi m ai explicit în această privinţă. D upă ce
prim eşte, prin revelaţie în ştiin ţarea că cele două case ale lui Israel
trebuie să-l cinstească num ai pe D om nul Savaot şi num ai pe El să-L
socotească aju to ru l şi ocrotitorul lor (cf. 8, 13— 14), Isaia se angajează
ca pe o astfel de în v ăţătu ră s-o facă cunoscută elevilor săi : «Voi strânge
laolaltă această m ărtu rie şi voi sigila această în v ăţătu ră p en tru ucenicii
mei» (v. 16). P e aceştia îi va folosi şi la propovăduirea în v ăţătu rii depre
Dum nezeu cel A devărat. A cestora Dum nezeu le da p u tere să probeze
în v ăţătu ra adevărată prin sem ne m inunate în faţa lui Israel : «Iată eu
şi pruncii pe care m i i-a dat Dum nezeu spre sem ne şi m inuni în Israel,
d in partea Dom nului Savaot» (v. 18). De aici tragem concluzia că Isaia,
ca şi alţi prooroci, form au în şcoli speciale pe acei «fii ai proorocilor»,
cărora Dum nezeu le dădea şi p uterea de a face m inuni, m ai cu seam ă
scoaterea dem onilor (cf. M at. 12, 27).
Şcolile publice, m ai ales cele profetice, la care n u ajungeau decât
copiii dotaţi, cu speciale afinităţi spre în v ăţătu ra evlaviei şi m isiunii, ca
şi cele ale scribilor care dădeau şi cunoştinţe m atem atice şi ju rid ic e 6,
erau, în epocă, socotite, ca foarte valoroase p en tru cunoştinţele pe care
le ofereau copiilor, d ar m ai ales p en tru form area lor spirituală p en tru
viaţă. Iată aici o m ărtu risire a unui fost elev care, la v ârsta m atu rităţii,
are cuvinte de laudă p en tru şcoala pe care a urm at-o, p e n tru dascălul
care l-a in stru it şi p en tru în v ăţătu ra pe care a prim it-o : «Din tin e
reţile m ele am căutat-o. Am plecat urechea m ea şi am prim it şi m ultă
în v ăţătu ră am aflat. M are folos am av u t de la ea ; pe cel care m i-a dat
în v ăţătu ra îl voi slăvi. Că am cugetat ca s-o urm ez şi am râ v n it binele
şi n u m ă voi ruşina. F oarte s-a nevoit sufletul m eu p en tru ea şi în tru
toată fapta m ea sârguitor am fost (...). P e n tru aceea n u m ă voi lipsi de
ea» (înţelepciunea lui Is. S irah 51, 20—24, 27). Pe d re p t cuvânt, în ase
m enea condiţii se poate afirm a : «C ununa bătrâ n ilo r sunt nepoţii, iar
m ărirea fiilor sunt părinţii lor» (Pilde 17, 6).
Când vorbim despre fam ilie în V echiul T estam ent, treb u ie să avem
în vedere două etape : una ce vizează fam ilia ideală din Eden şi a doua
ce descrie această in stitu ţie după căderea în păcat, ca şi de-a lungul isto
riei antice a poporului evreu.
Cea dintâi ne înfăţişează concepţia divină cu priv ire la fam ilie şi
m aterializarea acesteia în prim a pereche de oam eni, până la căderea în
păcat. Despre această fam ilie aflăm m ai m ulte adevăruri :
a)
P rim ul om a fost creat de Dum nezeu sociabil, de aceea i s-a dat
u n p arte n er în persoana fem eii care să-l aju te în realizarea scopului ce
i se dăduse de C reator, acela de a fi stăpânul lum ii create.
6. Ibidem ; Jean D aniel M acci, art. cit., în rev. cit., p. 1® şi nota 8, p. 20.
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b) F em eia n -a fost gândită de D um nezeu ca un elem ent eterogen
care să se opună intenţiilor divine, ci unul omogen, de aceea ea a fost
creată din tru p u l bărbatului.
c) Din actul acesta divin decurg m ai m ulte consecinţe benefice pen
tr u fam ilie. Mai în tâi indisolubilitatea legăturii d in tre b ărb at şi femeie,
m ai apoi m onogam ia şi m onoandria ce se desprind cu necesitate din
prim a. P e u n itatea indisolubilă a prim ei fam ilii se bazează u n itatea nea
m ului omenesc, adevăr ce exclude rasism ul şi xenofobia.
Pe dualitatea b ărb at — fem eie se fundam entează dragostea con
jugală care exclude anom alii ca hom osexualitatea şi lesbianism ul. Tot
pe această d ualitate se asigură p erp etu area neam ului omenesc, pe când
anom aliile vizate m ai sus nu duc decât la distrugerea fam iliei şi la deci
m area popoarelor. P e porunca lui Dum nezeu dată oam enilor de a creşte
şi a se înm ulţi îşi bazează B iserica poziţia ferm ă îm potriva avortului ce
trebuie conştientizat, nu num ai ca o crim ă la adresa um anităţii şi a
dăinuirii ei,ci şi o batjocură la adresa C reatorului, fiincă orice nouă
fă p tu ră um ană ce se dezvoltă în pântecele unei fem ei este o adevărată
creaţie a lui D um nezeu. Ia r cu privire la toate aceste încălcări flagrante
ale com andam entelor divine aflăm din S fânta S criptură că : «Dum nezeu
nu se lasă batjocorit» (Gal 6, 7). în a doua etapă din istoria fam iliei se
reflectă din plin urm ările căderii în p ăcat şi odată cu aceasta şi îndepăr
tare de Dum nezeu şi n eascultare de poruncile Lui. Fem eia, fiind soco
tită principala vinovată p en tru căderea în păcat, este înjosită şi descon
siderată. Sub p re te x tu l înm ulţirii oam enilor pe fa ţa păm ântului, se
introduce poligam ia (III Regi 11, 1 ; Jud. 8, 30— 31), cu întreaga cohortă
de nem ulţum iri în tre fem eile aceluiaşi bărb at (cf. I Regi 1, 1— 8). In
D euteronom 21, 15— 17 se legiferează dreptul copiilor de a lua două
soţii, aparţinând aceluiaşi om. Este atestată, de asem enea, şi existenţa
concubinelor, alătu ri de soţiile legitim e (cf. Fac. 22, 20— 24 ; 25, 6).
însă n u trebuie să tragem concluzia că aceste abuzuri constituiau o
regulă generală în Israel, căci de ele se prevala num ai elita poporului.
De aceea, în întreg capitolul 18 din Levitic se dau dispoziţii am ănunţite
privitoare la interzicerea legăturilor consangvine foarte apropiate, sau
la cele provenite din încuscriri, d ar m ai ales la cele incestuase (cf. Fac.
19, 30— 38), ceea ce arată grija deosebită a legii m ozaice p en tru
higiena genetică a neam ului.
Vechiul T estam ent cunoaşte divorţul, care de fa p t era o repudiere,
după plac a soţiei, din parte a soţului num ai şi p e n tru fa p tu l că aceasta
«nu aflase bunăvoinţă în ochii lui», sau num ai p en tru m otivul m inor «că
găsise la ea ceva neplăcut». A cesteia «i se dădea la m ână o carte de
despărţire» şi era «slobozită din casa lui» (Deut. 24, 1), fără alte dre p tu ri
şi procese juridice sau de conştiinţă, referitoare la fa p tu l că acea fem eie
poate m uncise foarte m ulţi ani în casa bărbatului, îi ridicase m oşteni
tori pe care-i crescuse şi—
i fusese fidelă. S ingurul ei d rept era acela, că
având la m ână o carte de despărţire, putea să se căsătorească cu un
alt b ărbat (v. 2), păstrându-şi u n sta tu t social acceptabil. Al doilea
bărbat p u tea şi el s-o repudieze cu aceeaşi uşurinţă, fără a invoca argu
m ente puternice, ci p u r şi sim plu num ai p en tru că o u ra (v. 3).
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Tot la fel şi chiar şi m ai neom enos se proceda cu o fem eie ce pro
venea din robii de război. A ceasta, m ăcar că suferea de pe u rm a m or
ţii părinţilor sau chiar a soţului, era luată cu sila de u n b ărb at, um ilită
p rin tunderea părului şi dezbrăcarea hainelor şi, după ce o lună îşi p lân 
gea m orţii, ea devenea, după caz, soţie sau concubină, iar când bărbatului
«nu-i m ai plăcea» de ea, i se dădea drum ul, fără a avea la m ână nici
m ăcar acea «carte de despărţire». Doar vândută n u p utea fi şi nici
transform ată în roabă, p e n tru că şi aşa fusese destul «um ilită» (Deut. 21,
11— 14). Aşadar, divorţul la vechii evrei era o acţiune exclusivă a b ă r
batului, p rin care, după buna sa plăcere, repudia un ilatera l fem eia,
acesteia neîngăduindu-se vreodată să-şi m anifeste, în vreu n fel oare
care, personalitatea sau dezaprobarea faţă de actele de a u to ritate în
fo rţă ale bărb atu lu i ei.
Ne dăm seam a din cele de m ai sus de statu tu l degradant şi de in fe
rio ritate a ce-1 avea fem eia faţă de bărbat, nefiind pro teja tă nici de
legile civile, nici de cele religioase.
Copiii, de asem enea, puteau fi vânduţi sau confiscaţi în vederea
plătirii unor datorii ale părinţilor, sau chiar om orâţi când se făceau
vinovaţi de încălcarea flagrantă a poruncii a cincea din Decalog, cu toate
că ei erau îndeobşte socotiţi ca un m are dar al lui D um nezeu, lipsa lor
d in tr-o fam ilie fiind
socotită
ca u n blestem .
Se pot observa, deci, în V echiul T estam ent m ulte contradicţii p ri
vitoare la fam ilie în
general
şi la fem eie în special, neajunsuri pe care
le punem pe seam a im perfecţiunii legii m ozaice şi pe in fluenţele ce se
exercitau asupra societăţii ebraice din parte a popoarelor păgâne vecine.
P e toate acestea C reştinism ul are m enirea să le schim be radical, venind
cu o concepţie superioară privitoare la familie.
B. FAM ILIA ÎN NOUL TESTAMENT
j_C oncepţia neotestam entară despre fam ilie trebuie înţeleasă pe baza
R evelaţiei divine făcută prim ului cuplu um an, până la cădere şi pe baza
com pletărilor şi precizărilor dum nezeieşti făcute de M ântuitorul Hristos.
Ea este, aşa cum vom vedea, d iam etral opusă înţelegerii date acestei
instituţii de către poporul evreu de-a lungul existenţei sale istorice, căci
ceea ce p rezintă V echiul T estam ent despre fam ilie este departe de a
înfăţişa concepţia divină cu privire la acest subiect. D iluarea ei tre 
buie înţeleasă p rin aceea că poporul ales, a fost foarte m u lt influenţat
de popoarele păgâne în m ijlocul cărora s-a form at şi a vieţuit, fa p t ce a
dus la denaturarea chipului ideal al fam iliei în care dom nea o egalitate
p erfectă în tre m em brii cuplului.
Intervenţia salu tară a M ântuitorului în p rivinţa salvării fam iliei
constă tocm ai în aducerea ei la starea cea dintâi. «Lăsaţi m orţii să-şi
îngroape pe m orţii lor !» (Mat. 8, 22), poate fi şi în p riv in ţa fam iliei
porunca dată de M ântuitorul Iisus H ristos de a reconsidera în întregim e
valorile acestei instituţii, cea m ai veche din lum e, cea m ai im portantă
p en tru dăinuirea neam ului omenesc, cea m ai ab ilitată p e n tru închegarea
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neam urilor şi p en tru stabilitatea societăţii în general, cea m ai benefică
p en tru a sădi în sufletele tin ere credinţa în Dum nezeu şi respectul pen
tru valorile perene ale C reştinism ului. De altfel acestuia îi revine sar
cina istorică de a înlocui concepţia veche şi perim ată cu privire la fam i
lie şi de a o socoti d re p t una definitiv revolută.
Pe egalitate deplină d in tre toţi m em brii societăţii şi a e n tităţilo r
etnice în fa ţa lui Dum nezeu Fiul, în tru Care «nu m ai este iudeu, nici
elin ; nu m ai este nici rob, nici liber ; n u m ai este parte bărbătească şi
p arte femeiască» (Gal. 3, 28), se fundam entează şi se structurează noua
viziune despre fam ilie. Ia r această u n itate deplină în H ristos se bazează
pe o altă în v ăţătu ră scum pă M ântuitorului, aceea că toţi creştinii fac
parte din B iserica Sa, concepută ca T rupul S ău tainic, în alcătuirea
căruia devenim m ădulare absolut trebuitoare unii altora. în tre aceste
m em bre n u încap diferenţieri decât de m isiune, altfel toate fiind egale
în contribuţia ce o aduc «la desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la
zidirea T rupului lui Hristos» (Efes. 4, 12— 13), El fiind însuşi C apul
acestui organism divino-um an (v. 15).
cP rin prizm a acestei concepţii superioare dum nezeieşti despre egali
tatea dintre toţi m em brii Bisericii vom trata , în cele ce urm ează, concep
ţia creştină despre fam ilie, aşa cum reiese ea din Noul T estam ent.^)
a.
Fem eia în N oul Testam ent. Deşi prim a fem eie s-a făcut vinovată
parţial de păcatul străm oşesc, totuşi dreptatea divină a făcut ca tot
prin tr-o fem eie să vină în lum e m ân tu irea (cf. Fac. 3, 15). Cunoscând
că «unde s-a în m u lţit păcatul, a prisosit harul» (Rom. 5, 20), p rin P rea
S fânta Fecioară M aria, «cea plină de har» (Lc. 1, 28), care s-a învrednicit
să nască pe «Fiul lui Dum nezeu» (v. 35) şi p en tru care «o vor ferici
toate neam urile» (v. 48), căci a prim it «m ărire din parte a Celui P u te r
nic» (v. 49), C reştinism ul a ridicat fem eia la cea m ai înaltă cinste pe
care n-a cunoscut-o niciodată în istorie, la nici u n popor şi în nici o
religie.
A titudinea M ântuitorului faţă de fem eie spune m ai m u lt decât
orice cuvânt despre concepţia ce o are B iserica creştină, pe baza Noului
Testam ent, d espre aceasta. M am ei Sale care L-a născut, D om nul H ristos
îi este «supus» (Lc. 2, 51) ; o face prototipul celor ce vor crede în tr-în su l
(Mat. 12, 48—50) ; o ascultă fă ră ezitare la nu n ta din Cana G alileii când,
la cererea sa expresă, săvârşeşte prim a m inune (In. 2, 1— 7) ; o socoteşte
vrednică de cinstire din parte a sem enilor, căci atunci «când o fem eie
din m ulţim e, ridicându-şi glasul şi zicându-I : F ericit este pântecele
care te-a p u rta t şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt ! El a zis : Aşa
este !» (Lc. 11, 27— 28) ; Iisus, U nicul S ău Fiu, se îngrijeşte, cu respon
sabilitate, ca orice fiu cu dragoste faţă de m am a care l-a născut, chiar
pe Cruce fiind, de soarta viitoare a m am ei Sale pe care o încredinţează
îngrijirii şi ocrotirii ucenicului Său iubit (In. 19, 26— 27).
, F aţă de alte fem ei pe care le întâlneşte în ac tivitatea Sa, M ântuito
ru l Hristos îşi arată, după caz, înţelegere, m ilă, com pasiune, adm iraţie
şi iertare.- Astfel, fem eii cananeience, care îl rugase să-i vindece fiica,
îi apreciază insistenţa, îi laudă credinţa şi-i îm plineşte rugăciunea : «O,
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fem eie, m are este credinţa ta ; fie ţie după cum voieşti !» (Mat. 15, 28) ;
fem eii păcătoase care îi unge capul cu m ir, îi apreciază gestul, luându-i
apărarea îm potriva celor care socotesc fa p ta ei ca nefolositoare şi păgu
bitoare : «P entru ce faceţi supărare fem eii ? Căci lucru bu n a făcut ea
faţă de Mine» (Mat. 26, 10), înscriind atitudinea ei p rin tre faptele care
nu se vor uita niciodată în B iserică : «Oriunde se va propovădui E van
ghelia aceasta, în toată lum ea, se va spune şi ce a făcut ea, spre pom e
n irea ei» (v. 13) ; fem eii sam arinence, pe care o făcuse să conştientizeze
fa p tu l că trăia în desfrânare, îi face descoperiri fără precedent cu p ri
vire la doctrina creştină : despre sp iritu alita te a şi om niprezenţa lui
D um nezeu şi a cultului ce trebuie să-l aducă pretiudeni creştinii, fă 
când din ea un fe rv en t discipol şi o m isionară credibilă a noii în v ăţă
tu ri (In. 4, 7—30 ; 39—42) ; pe fem eia prinsă în flag ran t delict de adul
ter o scapă, cu ingeniozitate dum nezeiască, dintr-o m oarte infam antă
a tru p u lu i, dar m ai cu seamă, din osânda veşnică, asigurând-o că dacă
nici unul din pârâşii ei n -a u osândit-o, nici D ânsul n-o dam nează, cu
o singură condiţie, dar esenţială în C reştinism : «Mergi ! de acum să
nu m ai păcătuieşti !» (In. 8, 3— 11); pe M aria M agdalena, «din care
scosese şapte demoni» (Mc. 16, 9), p e n tru zelul şi devotam entul de
care a dat dovadă faţă de P ersoana Sa, a învrednicit-o să-L vadă prim a,
înviat (In. 20, 14— 17) ; M ăriei, sora lui Lazăr, «care aşezându-se la
picioarele Dom nului, asculta cuvintele Lui (Lc. 10, 31), îi apreciază ges
tul, încredinţându-i pe toţi cei prezenţi «că M aria parte a cea bună şi-a
ales care nu se va lua de la ea» (v.42) ; fem eilor «care, pe când El
era în Galileia şi m ergeau după El şi îi slujeau» (Mc. 15, 41) din avutul
lor, M ântuitorul găseşte tă ria să le adreseze cuvânt de m ângâiere şi
de îm bărbătare chiar când urca Golgota cu C rucea pe um ăr, ex tenuat
fizic şi m altrata t : «Fiice ale Ierusalim ului, n u m ă plângeţi pe M ine,
ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri !» (Lc. 23, 28).
B iserica apreciază foarte m u lt şi recom andă devotam entul fem eii
creştine, plecând, p rin tre altele, de la faptul că în tim pul evenim entelor
grele legate de p ătim irea M ântuitorului, când îl p ărăsiseră chiar şi
ucenicii care îi ju rase ră credinţă, num ai fem eile, cunoscute m ai apoi
sub num ele de «m ironosiţe», îi răm ân credincioase, în fru n tâ n d frica,
groaza şi batjocura celor din ju r, îşi sfâşie inim ile şi plâng cu am ar
lângă Crucea D om nului,.Tot ele dau ultim ele îngrijiri păm ânteşti S fân
tului T rup al lui Iisus (Mt. 27, 55—56 ; Mc. 15, 40—41 ; Lc. 23^ 27, 55 ;
In. 18, 25—26). P en tru devotam entul lor Dum nezeu le-a învrednicit să
vadă lum ina învierii, fă cându-le vestitoarele acestei suprem e m inuni
(Mt. 28, 1—11 ; Mc. 16, 1— 9 ; Lc. 21, 1— 11 ; In. 20, 1— 19).
^Fem eile au avut u n deosebit rol în m isiunea S finţilor Apostoli, dedupă înălţare, despre care aflăm că «erau toţi în tr-u n cuget, stăru in d
in rugăciune, îm preună cu fem eile şi cu M aria, m am a lui Iisus» (Fapte 1,
14). '«Erau toţi îm preună în acelaşi loc şi când a sosit ziua Cincizecimii»
(Fapte 2, 1), de unde înţelegem că D uhul S fânt s-a coborât şi peste ele,
întărin d u -le zelul m isionar p rin tre prim ii convertiţi, în num ărul cărora
fem eile ocupau un loc deosebit.
Fem ei m isionare, sau care au a ju ta t pe Apostoli în m isiunea lor,
găsim m ulte în epoca apostolică. Ia tă câteva num e şi câteva fapte legate
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■de ele. T avita din Iope cea «plină de lap te bune şi de m ilostenii», pe
ca re a înviat-o S fân tu l Apostol P e tru şi în u rm a cărui fa p t «m ulţi au
crezut în Domnul» (Fapte 9, 36—42) ; Lidia din Filipi care a fost prim a
gazdă în Europa, p en tru S fântul Apostol P avel (Fapte 16, 14— 15) ;
diaconiţa Febe din C henhreia p rin care este trim isă Epistola către
Romani (16, 1—2) ; P riscila, soţia lui Acvila «îm preună lucrători cu
Pavel în H ristos Iisus, care şi-au pus grum azul p en tru el» (v. 3—4) ;
M aria care s-a «ostenit m u lt p en tru ei» (v. 6), adică a făcut m isiune
creştină p rin tre destinatarii Epistolei ; «iubita P ersida care m u lt s-a
ostenit în Domnul» (v. 12), propovăduind E vanghelia ; «m am a lui Ruf»
(v. 13), soţia lui Sim on C irineanul care a dus Crucea Dom nului, pe care
S fântul P avel o socoteşte ca pe m am a sa proprie ; Iulia sora lui Neseu
(v. 15) şi altele care şi-au pus v iaţa şi avutul în slujba Evangheliei.
Din cele expuse m ai sus decurge concepţia înaltă, înnoitoare, lum i
noasă şi ireversibilă ce o are B iserica creştină despre femeie. Înaltă —
p en tru că Dum nezeu pe u n a din ele a făcut-o m am ă a F iului Său, iar
pe celelalte le m ântuieşte prin naşterea de copii ; înnoitoare — pentru
că îi reînnoieşte fem eii statu tu l său de dem nitate pe care-1 pierduse
prin căderea în păcat, lum inoasă — p en tru că «lum ina lui H ristos lum i
nează tuturor» ; ireversibilă — p en tru că nici o altă în v ăţătu ră indife
re n t din ce m ediu ar veni, nu va putea să readucă fem eia la stadiul de
sclavă, de m arfă şi de pervertire, aşa cum încearcă astăzi unele medii
străin e şi chiar vrăjm aşe duhului autentic creştin, să o transform e.
b.
Căsătoria în N oul Testam ent. Concepţia Noului T estam ent des
p re acest m om ent crucial din viaţa om ului este concentrată cu m ultă
ştiinţă, în form ula S fântului Apostol Pavel : «Taina aceasta m are este;
ia r eu zic : în H ristos şi în Biserică» (Efes 5, 32). C itind acest text, deo
dată ni se descoperă m ai m ulte adevăruri. Mai întâi că n u n ta sau căsăto
ria este o taină, un m ister în H ristos şi în Biserică, ceea ce presupune că
în ea elem entele constitutive sunt inundate de h aru l divin în vederea
unui scop precis, dorit de D um nezeu. }
în al doilea rând, aceste elem ente, liber şi tainic unite, ca să răm ână
în m isiunea ce le-a fost încredinţată, cu m ireasm a şi pecetea harului,
trebuie să acţioneze şi să fie acţionate şi de către H ristos şi Biserică,
ceea ce p resupune interacţiune şi cooperare.
Aşadar, căsătoria creştină este u n irea liberă şi tainică a u n u i b ărbat
cu o femeie, peste care, în Biserică, se revarsă h aru l lui H ristos în vede
re a îm plinirii scopului d at lor de Dum nezeu încă de la creaţie, dar con
ştient şi responsabil asum at social de cei doi, alături de Dum nezeu care
i-a chem at la îm preună-creaţie : «C reşteţi şi vă înm ulţiţi şi um pleţi p ă
m ân tu l şi-l stăpâniţi» (Fac. 1, 28).
în această conlucrare Dum nezeu asigură binecuvântarea şi m isterul
vieţii, iar cuplul liber constituit, asigură dragostea şi căldura fam ilială
acestui germ ene divin ca să devină realitate socială, lucrare ce-şi află
îm plinirea sfân tă num ai în Biserică.
A lte realităţi legate de căsătorie, în viziunea hristică, su n t redate în
dialogul u rm ăto r al M ântuitorului cu «fariseii care s-au apropiat de El,
ispitându-L şi zicând : Se cuvine oare om ului să-şi lase fem eia sa p en tru
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orice pricină ? R ăspunzând, El a zis : N -aţi citit că Cel Care i-a făcut
d e la început, i-a făcut b ărb at şi fem eie ? Şi a zis : P e n tru aceasta va
lăsa om ul pe tatăl său şi pe m am a sa şi se va lipi de fem eia sa şi vor
fi am ândoi u n trup. Aşa încât n u m ai su n t doi, ci un trup. Deci ce a u n it
Dum nezeu, om ul să n u despartă» (Mt. 19, 3—6).
Din acest tex t decurg m ai m ulte consecinţe cu priv ire la căsătoria
creştină. Mai întâi că D um nezeu a creat cuplul um an în form ula: b ă r
bat şi femeie. N um ai în acest fel cei doi au încuviinţarea divină să-şi
-exercite m isiunea de procreaţie. Orice eludare a acestui adevăr şi orice
p erv ertire a acestui sistem înseam nă o anom alie, o anorm alitate şi ni
ciodată o anom alie n -a p rim it în societate d rept de cetate, decât fri
zând bunul sim ţ şi ordinea socială. în plus anom aliile legate de su
biectul căsătoriei precum : concubinajul, divorţul, hom osexualitatea,
lesbianism ul etc. sunt încălcări grave ale voinţei divine p en tru care,în
decursul istoriei, s-au a b ă tu t aspre pedepse asupra persoanelor şi se
m inţiilor vinovate.
în al doilea rând, din te x tu l de m ai sus decurge în v ăţătu ra că
unirea prin căsătorie a bărb atu lu i cu fem eia nu este u n a de conveni
en ţă , ca în tr-u n co n tra ct de un iu n e a u nor elem ente eterogene, ci u n a
simbiotică, «pentru că n u m ai sunt doi, ci u n trup».
Din această u n itate de esenţă decurg m onogamia şi indisolubilitatea căsătoriei. A m ândouă elem entele sunt o dum nezeiască rânduiaiă
In care om ului nu -i este îngăduit a interveni, decât cu riscul de a
p ertu rb a arm onia acestui filon de viaţă şi de a produce vătăm are
vrăjm aşă, oum num ai om ul este în stare s-o facă, celor două suflete
ce-şi ju rase ră iubire şi legătură toată viaţa.
P en tru preîntâm pinarea acestor abuzuri, dar şi p en tru a şti că
p rin ele se încalcă voinţa divină, M ântuitorul Hristos a poruncit :«Ce a
unit Dum nezeu, omul să n u despartă !».
c).D ivorţul în N oul T estam ent. Cu aceasta ajungem şi la proble
m a divorţului în C reştinism , prezentată în acelaşi dialog astfel : după
ce M ântuitorul H ristos afirm ă că voia lui Dum nezeu este ca cei doi să
nu se despartă, nici ch ia r la in terv e n ţia b ru tală om enească, fariseii îl
întreabă : «P entru ce, dar, Moise a poruncit să-i dea carte de despărţire
şi s-o lase? El le-a zis: P e n tru învârtoşarea inim ii voastre v-a d at voie
Moise să lăsaţi pe fem eile voastre, dar dintru început n-a fost aşa. Iar
eu vă zic vouă : Oricine va lăsa pe fem eia sa, în afară de pricină de
d esfrânare şi se va în su ra cu alta, săvârşeşte adulter ; şi cine s-a însu
r a t cu cea lăsată, săvârşeşte adulter.»(M t. 19, 7—9).
P en tru o înţelegere şi m ai bună a problem aticii divorţului, să adău
găm şi urm ătorul te x t paulin : «Fem eia este legată p rin lege atâta
vrem e căt trăie şte b ărbatul ei. Iar dacă b ărbatul ei va m uri, este libe
ră să se m ărite cu cine vrea, num ai în Dom nul» (I Cor. 7,39).
In conform itate cu precizările de m ai sus ale M ântuitorului, d i
v orţul este de sorginte om enească şi a intervenit în tre soţi num ai
când din cauza păcatului, voinţa divină n -a m ai fost corect reperată,
căci «învârtoşarea inim ii» se referă tocm ai la aluvionarea cu p rea m ulte
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elem ente
om eneşti
a preceptelor religioase,
altfel clare p en tru
credinciosul nepervertit.
Tot pe m otivaţia încălcării grave a poruncilor dum nezeieşti,
Dom nul H ristos acceptă şi singurul m otiv de divorţ : desfrânarea, care
n-a r fi fost cunoscută dacă om ul n -a r fi d ispreţuit în chip deliberat pe
Dum nezeu şi în v ăţătu rile Sale.
P ăcatul desfrânării, aşa cum precizează chiar cuvântul rom ânesc,
înseam nă frâu liber voinţei un u ia d in tre p arteneri de a ignora cu bunăştiinţă legătura de fidelitate p en tru celălalt cu care nu m ai form ează
o unitate, căci «alipindu-se de desfrânată este u n singur tru p cu ea»
(I Cor. 6, 16). A ceasta înseam nă că cel în cauză se decide să dispară
din viaţa celuilalt, act ce se traduce cu m oartea. U n asem enea ins este
m ort p en tru celălalt. Şi după cum m oartea trupească dezleagă pe cel
răm as în viaţă de legătura datorată celuilalt, to t aşa şi în cazul des
frânării, care n u este altceva decât o m oarte sufletească, cel vinovat
este dezlegat de M ântuitorul H ristos de legătura cu care era d ato r
celuilalt, putând să se recăsătorească cu persoana cu care socoteşte că-şi
poate îm plini m enirea, d ar num ai cu binecuvântarea lui Dum nezeu,
«Fiindcă m ai bine este să se căsătorească decât să ardă» (I Cor. 7, 9)C ât despre păcatul desfrânării, aducător de atâ t de m are prejudiciu
instituţiei fam iliei, este încrim inat de S fânta S criptură ca făcându-se
vinovat de încă alte două m ari prim ejdii p en tru cel care-1 practică.
Mai întâi degradare trupească, p en tru că «orice păcat pe care-1 să
vârşeşte om ul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării
p ă c ă tu ie ş te 'în însuşi tru p u l său» (I Cor. 6, 18). Apoi o degradare spi
ritu ală p rin ignorarea cu bună ştiinţă a rolului pe care-1 are tru p u l de
la D um nezeu de a vehicula sfinţenia în vederea m ântuirii personale :
«Nu ştiţi că tru p u l vostru este tem plul D uhului S fânt care este în voi„
pe care-1 aveţi de la Dum nezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri ? Căci aţi
fost răscum păraţi cu preţ» (v. 19—20 a). Aşadar, m ân tu irea subiectivă
se dobândeşte num ai când întreaga noastră alcătuire psiho-fizică este
pusă în slujba pream ăririi lui Dum nezeu.
în acest sens, num ai în căsătoria legitim ă tru p u l participă cu Dum 
nezeu la p erp etu a creaţie a lum ii, căci u n itatea fidelă dintre bărbat
şi femeie îşi are prototipul în u n itatea fiinţială d in tre H ristos şi B ise
rică (cf. Efes. 5, 24—30). De aici, îndem nul S fintei S cripturi care n u
trebuie dispreţuit p en tru a nu ne periclita m ân tu irea : «Fugiţi de desfrân are !» (I Cor. 6, 18), căci atitudinea corectă şi responsabilă, în urm a
faptului că «aţi fost răscum păraţi cu preţ, (este aceea) de a slăvi pe
Dum nezeu în tru p u l vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui D um 
nezeu» (v. 20).
Această pream ărire, parafrazându-1 pe psalm ist, a r putea suna ast
fel : C ăsătoria este spre slava lui D um nezeu, iar facerea m âinilor Lui
o vestesc naşterile de prunci !
în afara m otivului de divorţ, legat de m oartea spirituală ce in te r
vine în viaţa cuplului p rin desfrânare, m ai există, după S fântul Apostol
Pavel, încă două m otive de d espărţire a soţilor. P rim ul se referă la
alte m otivaţii, în afara desfrânării, ce duc la n eînţelegeri fam iliale sau
la intervenţii neavenite din p arte a altora care pot duce la divorţ. D ar
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în urm a unei asem enea h otărâri, cel care iniţiază ru p tu ra nu trebuie
să se m ai căsătorească, fie şi num ai p en tru sim plu m otiv că, după ce
se vindecă rănile, cei doi pot să se îm pace şi să-şi continue căsnicia
(cf. I Cor. 7, 11).
In acest caz S fântul P avel îndeam nă la reflexie sinceră şi fără
patim ă şi grabă asupra m otivelor ce l-au h o tărâ t pe un u l din soţi să se
despartă şi asupra cărora poate reveni cu m atu ră chibzuinţă.
Al doilea m otiv de d espărţire are în vedere cazurile de căsătorie
m ixtă când un creştin se căsătoreşte cu u n p arten er necreştin sau ne
credincios. în acest caz S fân tu l P avel n u recom andă despărţirea, chiar
de la început, cu gândul «că b ărb atu l necredincios se sfinţeşte (citeşte :
se converteşte) p rin fem eia credincioasă şi fem eia necredincioasă se
sfinţeşte prin bărb atu l credincios» (I Cor. 7, 13—14). Şi aceasta p en tru
a conferi copiilor proveniţi d intr-o astfel de fam ilie u n sta tu t creştin
(v. 14 b). «Dacă însă cel necredincios se desparte, să se despartă. în
astfel de îm prejurări, fratele sau sora n u sunt legaţi, căci D um nezeu
ne-a chem at spre pace. Că ce ştii tu, femeie, dacă îţi vei m ântui b ă r
b atu l ? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei m ântui fem eia ?» (v. 15— 16).
Aşadar, când în joc su n t neînţelegeri doctrinare sau confesionale,
p e n tru a nu se aduce ştirb ire sfinţeniei fam iliei, d ar num ai după ce
au fost epuizate toate dem ersurile în vederea câştigării celuilalt, un
asem enea caz lim ită poate fi m otiv de divorţ.
d.
Soţii creştini. P e n tru că pe vrem ea S fântului A postol P avel, ca
şi în tim pul nostru, erau unii care dispreţuiau căsătoria, precizăm aici
poziţia S fintei S cripturi cu priv ire la oportunitatea acesteia : «Socotesc
deci că aceasta este bine p en tru nevoia ceasului de faţă : (...) Te-ai legat
cu fem eia ? N u căuta dezlegare. T e-ai dezlegat de fem eie ? Nu căuta
fem eie. Dacă însă te vei însura, n-ai greşit. Şi fecioara de se va m ărita
n-a greşit» (I Cor. 7, 27— 28). «Fiecare b ărb at să-şi aibă fem eia sa şi
fiecare fem eie să-şi aibă b ărb atu l său» (v. 2).
V aloarea fem eii şi a b ărb atu lu i sunt egale în fa ţa lui Dum nezeu
şi a societăţii, căci un u l fă ră altu l n -a r exista, aşa cum se pronunţă
S fân tu l P avel : «Nici fem eia fă ră bărbat, nici b ărbatul fă ră fem eie, în
Dom nul. Căci precum fem eia este din bărbat, aşa şi b ărb atu l este din
fem eie şi toate su n t de la Dum nezeu» (I Cor. 11, 11— 12). A se observa
accentul ce se pune pe fa p tu l că întreaga activitate a soţilor se des
făşoară «în Dom nul», adică cu binecuvântarea Sa, în slujba Sa, în spi
ritu l în v ăţătu rii lui H ristos pe care o află num ai în Biserică.
în această desfăşurare arm onioasă, ce are un scop bine conturat
în iconom ia m ântuirii, există o necesară ierarhizare, fă ră ca p rin aceasta
să se aducă uneia din p ărţi vreo ştirbire, căci dacă se afirm ă că «băr
batu l este capul femeii», aceasta n u înseam nă nici o subordonare, căci
în acelaşi loc se spune că : «Dum nezeu este capul lui Hristos» (I Cor.
11, 3), fără c a p rin aceasta să se atingă consubstanţialitatea şi egalitatea
F iului cu Tatăl.
în Efeseni (5, 23—27) Dom nul H ristos este p rezentat d re p t cap
al B isericii pe care «a iubit-o şi s-a d at pe Sine p e n tru ea, ca s-o
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sfinţească, curăţind-o p rin baia apei şi prin cu v â n t ca s-o în făţişeze
Sieşi Biserică slăvită».
Dacă legătura fiinţială d in tre H ristos şi B iserică n u este nicidecum
o subordonare tiranică, ci o u n itate perfectă, consolidată prin jerfa M ân
tuito ru lu i — B iserica fiind T rupul lui Hristos — to t astfel şi legătura
d intre soţi se bazează pe spiritul de jertfă ce treb u ie să-i anim e pe cei
doi în tr-o deplină şi conştientă egalitate. Sim ilitudinea u n ităţii d in tre
H ristos-B iserică şi soţ-soţie o doreşte S fântul P avel dusă până la ultim a
expresie : «B ărbatul este cap fem eii, precum şi H ristos este cap Bise
ricii» (v. 23), «Şi precum B iserica se supune lui Hristos, aşa şi fem eile
bărbaţilor lor în tru totul» (v. 24). De aici datoria ce revine «bărbatului
să-şi iubească fem eia, după cum şi H ristos a iubit Biserica» (v. 25), adică
jertfelnic, căci «bărbaţii sunt datori să-şi iubească fem eile lor ca pe
înseşi tru p u rile lor. Cel ce-şi iubeşte fem eia sa pe sine se iubeşte, căci
nim eni vreodată n u şi-a u râ t tru p u l său, ci fiecare îl h ră n eşte şi îl
încălzeşte, precum şi H ristos Biserica» (v. 28—29).
F undam entarea teologică a unirii dintre soţi, care are ca re p e r
divin însăşi u n itatea d in tre H ristos şi Biserică, îşi găseşte a tâ t ju s ti
ficarea teoretică, cât şi îm plinirea în Biserică, văzută ca T rup tain ic
al M ântuitorului în care toate m ădularele alcătuitoare su n t egale în
im portanţă (cf. I Cor. 12, 12— 27), deşi cu m isiuni diferite (cf. v. 28—30),
toate însă com pletându-se arm onios în folosul Bisericii.
B ărbaţii şi fem eile făcând parte din T rupul lui Hristos, egalitatea
dintre ei porneşte chiar din fa p tu l «că suntem m ădulare ale T rupului
lui, din carnea lui şi din oasele lui» (Efes. 5, 30), funcţiunile lor d iferite
neducând la inechitate, ci la u n itatea în diversitate a Bisericii.
A ceastă re alita te penetrează rap o rtu rile d in tre soţii creştini ca re
văd în căsătoria lor nu num ai îm plinirea lor, ci şi a Bisericii care ca
u n «Trup bine alcătuit şi bine închegat, prin toate legăturile ce-i d au
tărie şi care îşi desăvârşeşte creşterea, p otrivit lucrării m ăsurate fie
căruia din m ădulare, se zideşte în tru dragoste» (Efes. 4, 16). De aici
obligaţia liber asum ată de soţii creştini, «ca ţinând adevărul în iubire,
să crească în tru toate p en tru El, Care este capul — Hristos» (v. 15).
In practica conjugală soţii trebuie să aibe un com portam ent reciproc
adecvat. De pildă : «B ărbatul să-i dea fem eii iu b irea datorată, asem enea
şi fem eia bărbatului» (I Cor. 11, 3), «supunându-se unul altu ia în tru
frica lui Hristos» (Efes. 5, 21), în aşa fel încât să ştie că «femeia n u
este stăpână pe tru p u l său, ci b ărb atu l ; asem enea nici b ărb atu l nu
este stăp ân pe tru p u l său, ci femeia» (I Cor. 7, 4). L egătura aceasta
poate fi în tre ru p tă însă o vrem e, m ai ales când cei doi «se îndelednicesc
cu postul şi cu rugăciunea», d ar num ai «cu bună îndoială», după care
«iarăşi să fie îm preună, ca să nu-i ispitească satana» (v. 5), îndeam nă
p ertin e n t S fântul Apostol Pavel.
e.
Copiii creştinilor. R odul binecuvântat al dragostei d in tre soţi îl
form ează copiii. P rin ei se perpetuează neam ul omenesc. Ei duc m ai
departe num ele şi crezul părinţilor şi nădejdea de m ântuire. P rin ei
se consolidează fam ilia, devenind centrul preocupărilor părinţilor. P re 
zenţa lor dă sens real, d ar m iraculos, celei m ai vechi şi m ai intim e
instituţii din istoria om enirii. P rin ei se vehiculează, de la o g eneraţie
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la alta, valorile um ane şi religioase. Ei sunt viitorul unui popor, în
p artic u la r şi al u m anităţii, în general.
Din nefericire însă astăzi se observă, m ai ales la popoarele «civi
lizate», o alarm antă descreştere a natalităţii, pusă de sociologi pe seam a
desconsiderării fam iliei şi de teologi pe seam a desacralizării acesteia
şi a existenţei um ane în g e n e r a l'.
Aşa se explică de ce proliferează, în chip diabolic, degradările
sexuale, divorţurile şi m ai cu seam ă avorturile. A cestea toate la u n loc,,
dar m ai cu seam ă avorturile, decim ează în fiorător popoarele creştine,
mai ales din E uropa «creştină».
De aici nevoia im perioasă a reconsiderării în v ăţătu rii S fintei S crip
tu ri privitoare la copil, fie şi num ai p en tru faptul esenţial din v ia ţa
unui creştin, că p rin tr-u n P ru n c ni s-a adus m ân tu irea : «Căci P runc
ni s-a născut, u n F iu s-a dat nouă, a C ărui stăpânire este pe um ărul
Lui ; şi se cheam ă num ele Lui : Înger de m are Sfat, S fetnic m inunat,
D um nezeu tare, biruitor, Dom n al păcii, P ărin tele veacului ce va să fie»
(Isaia 9, 5). A cest Em anuel, acest F iu născut din Fecioară, acest sem n
al Dom nului (cf. Isaia 7, 14) d ăru it oam enilor, a avut faţă de copii o
afecţiune deosebită, arătându-se foarte interesat de aceste m ici odrasle
ale familiei. S fintele Evanghelii dau suficiente m ărtu rii în acest sens.
Mai întâi îl vedem pe M ântuitorul H ristos însuşi înconjurat de
dragostea Maicii Sale şi a D reptului Iosif, în casa căruia P ru n cu l dum 
nezeiesc a crescut trupeşte şi le-a fost supus. în acest m ediu p rieln ic
«Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu v ârsta şi cu h arul la D um nezeu şi
la oam eni» (Lc. 2, 51— 52).
C opilăria lui Iisus, sub în g rijirea aten tă şi responsabilă a P rea
Sfintei Născătoare de Dum nezeu, care «păstra în inim a Sa toate» (v. 51)
«sem nele privitoare la «Fiul Celui P rea înalt» (1, 32), constituia icoana
cea m ai veridică a fam iliei creştine şi pilda cea m ai vrednică de u rm at
p en tru părinţi în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor lor.
M ai apoi S fintele E vanghelii ne aju tă să-L urm ărim pe D om nul
Iisus Hristos în desfăşurarea activităţii Sale m esianice, în cadrul căreia
S -a interesat şi de două aspecte esenţiale din v iaţa copiilor : creşterea
lor psiho-fizică şi educaţia religios morală.
a.
Cu privire la g rija pe care treb u ie s-o aibă părin ţii de b u n a
creştere a copiilor, în care perioadă n u treb u ie să le lipsească nim ic,
M ântuitorul ridică problem a îngrijirii lor la m odul responsabil cu scopul
7.
De pildă, dintr-un raport cerut de Primul M inistru al Franţei, cu ocazia
A nului in ternaţional al fam iliei (1994), r eiese alarmant c ă : «Franţa nu mai are c o 
p ii; Franţa moare, Franţa suferă pentru v iitorul său» şi că din 1914— 1918 ţara n-a
mai cunoscut o asem enea scădere a natalităţii ca acum. V ezi Pierre M erlot, F a
m ilie
Ou and tu n o u s t i e n s !, în revista ecum enică internaţională a diacon iei
«P resences et S ervices» , aprilie-m ai-iunie 1994, nr. 59, p. 7. îngrijorarea aceasta
trebuie să ne pătrundă şi pe noi, căci după u n ele statistici ale unor asociaţii,
precum «Provita»-Brâncoveanu, numărul avorturilor în ţara noastră, în ultim ii cinci,
ani, e ste de ordinul m ilioanelor. Faptul acesta e ste uşor de sesizat de către preoţi,,
prin numărul m ic de botezuri ce se oficiază în ultima vrem e.
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-de a accentua asupra firescului din com portam entul unui p ărin te care
n u poate răspunde decât afirm ativ cererii în d rep tă ţite a fiului său :
«Care ta tă d in tre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare îi va da p iatră ?
S au dacă îi va cere peşte, oare îi va da în loc de peşte şarpe ? Sau
■dacă îi va cere u n ou, îi va da scorpie ? Deci, dacă voi răi fiind, ştiţi
să daţi d aru ri bune fiilor voştri, cu cât m ai m u lt T atăl vostru Cel din
ceruri va da D uh S fânt celor care li cer de la El !» (Lc. 11, 11— 13) ;
sau cum se exprim a S fântul E vanghelist M atei : «va da cele bune celor
care cer de la El» (7, 11). Este de observat că dem ersul fam ilial de
îngrijire şi de creştere a copiilor pleacă tocmai de la statu tu l de părinţi
al celor doi, în care îndatorirea de m ai sus in tră ca o obligaţie m orală,
fără de care n u poate fi concepută noţiunea de părinte.
P e n tru un creştin obligaţia p en tru creşterea copiilor, cu tot ce le
este lor de trebuinţă, pleacă de la pilda P ărintelui Ceresc, care îm parte
cu dărnicie d aru rile sale tu tu ro r oam enilor pe care-i socoteşte fiii Săi :
«Căci El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trim ite
ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi» (Mt. 5, 45), cu scopul vădit
de a conştientiza în fiecare g rija de care se bucură din p arte a lu i D um 
nezeu Tatăl. Acest exem plu treb u ie să-l urm eze în com portam entul lor
şi părinţii.
C uvântul, adresat de M ântuitorul Hristos fem eii cananence, care la
prim a vedere pare u n afront : «Nu este bine să iei pâinea copiilor şi
s-o arunci câinilor !» (Mt. 15, 26), poartă în sine obligaţia precisă ce
o are u n p ărin te de a nu-şi risipi agoniseala în acţiuni care pot p re 
judicia bu n a creştere a copiilor săi.
în Evanghelia S fântului M arcu (7, 27) se precizează că D om nul
Hristos insistă asupra elem entului de datorie p rio ritară ce o au părinţii
p en tru h ra n a fiilor lor : «Lasă întâi să se s atu re copiii !», îndatorire
firească pe care S fântul P avel o redă astfel : «Nu copiii su n t datori să
agonisească p en tru părinţi, ci părinţii p en tru copiii lor» (II Cor. 12, 14).
In afara îndatoririi de a-i naşte, de a-i creşte, de a-i educa pe copii,
p ărinţii au obligaţia de a-i ocroti, ferindu-i, în perioada de creştere,
când su n t m ai vulnerabili, de orice pericole ce-i pot am eninţa, aşa cum ,
de pildă, o cloşcă cu puişorii ei, pe care-i ascunde sub aripi, ex punându-se, n u m ai de puţine ori, prim ejdiei de m oarte.
A ceastă atitudine jertfelnică treb u ie să caracterizeze pe orice pă
rinte, după m odelul d at de M ântuitorul H ristos care, p rin J e rtfa Sa,
d oreşte să ne ocrotească pe noi, copiii lui D um nezeu, chiar dacă, de
m ulte ori dintr-o poziţie greşit înţeleasă, refuzăm oferta, d ar spre
pieirea noastră, ca şi Israel oarecând : «Ierusalim e, Ierusalim e (...), de
câte ori am voit să adun pc copiii tăi, după cum adună cloşca puii săi
sub aripi, d ar n u aţi voit» (Mt. 23, 37—38).
A ceeaşi g rijă oblăduitoare peste toţi creştinii, ce treb u ie să devină
pildă p en tru p ărin ţi în ocrotirea copiilor, m ai ales îm potriva uneltirilor
celui viclean, o a rată D om nul H ristos astfel : «Simone, Simone, iată

DOCUM ENTARE

241

satan a v-a ceru t să vă cearnă ca pe grâu. Ia r Eu m -am ru g a t p en tru
tine să nu piară credinţa ta» (Lc. 22, 31—32) ; iar în Ioan (17, 15), în
acelaşi sens M ântuitorul se adresează P ărin telu i Ceresc : «Nu m ă rog
să-i iei din lum e, ci să-i păzeşti pe ei de cel viclean». A şadar, una din
m odalităţile cele m ai sigure, prin care îşi ocrotesc copiii, este rugăciunea
necontenită p en tru ei.
b.
P rivitor la aspectul religios-moral al educaţiei de care trebuie
să se intereseze părinţii în procesul creşterii copiilor lor, aflăm la
D om nul H ristos m ulte în v ăţătu ri pe care urm ărindu-Ie, ne dovedim buni
p ărin ţi creştini.
Mai întâi, p rim ul gând ce treb u ie să-l anim e pe u n părinte, cu
p riv ire la copiii săi, este acela de a face din ei buni creştini, fa p t ce se
poate îm plini astăzi în deplină libertate, fă ră a fi îm piedicat de ceva
sau cineva, num ai dacă acel «ceva» n u este o rem iniscenţă a unei edu
caţii ateiste de care «a beneficiat» m ai toată generaţia de părinţi, dar
c are au astăzi responsabilităţi noi faţă de odraslele lor, şi dacă acel
«cineva» nu este încă p rezenţa stânjenitoare, fie ea şi num ai în planul
subconştientului, a acelor persoane cu precise funcţiuni de in terdicţie
a to t ce însem na «religios» în viaţa poporului rom ân.
De aceea, cererea persistentă a M ântuitorului H ristos : «Lăsaţi
copiii să vină la M ine şi nu -i opriţi, căci a unora ca aceştia este îm pă
ră ţia lui Dum nezeu !» (Mc. 10, 14 ; Mt. 19, 14) sună astăzi dezrobitor,
încurajator, benefic şi responsabil.
Dezrobit — p en tru că este o prim ă form ă de eliberare a spiritului
încătuşat de atâ ta vrem e, în m ajo ritatea cazurilor chiar din copilărie,
de o doctrină străin ă rom ânilor. Încurajator — p en tru că ne încurajează
înd em nul P rietenului nostru divin, ca în toate îm p reju rările vieţii să
n e bizuim pe Persoana Sa : «îndrăzneşte ! Eu am b iru it lum ea» (In. 16,
33) ; benefic — p en tru că «toată darea cea bu n ă şi to t darul desăvârşit
de sus este» (Iac. 1, 17) ; responsabil — p e n tru că, în lum ina învăţă
tu rii creştine, avem înbietoare răspunderi, soteriologic fundam entale,
cu privire m ai în tâi la reconvertirea n oastră creştină şi m ai apoi, la
creşterea şi educarea copiilor noştri în duh u l valorilor străm oşeşti
perene.
In contextul rostirii cuvintelor de m ai sus : «Lăsaţi copiii să vină
la M ine şi nu-i opriţi !» M ântuitorul îşi arată chiar m âhnirea faţă de
oricine i-ar îm piedica să-L urm eze. în acest sens Sf. E vanghelist M arcu
(10, 14) notează : «Iar Iisus văzând, S-a m âhnit», atunci când «aduceau
la El copiii ca să-şi pună m âinile peste ei, d ar ucenicii îi certau pe cei
care-i aduceau» (v. 13).
M otivaţia religios-m orală a atenţiei deosebite de care se bucură
copiii în ochii M ântuitorului H ristos este aceasta : «A unora ca aceştia
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este îm părăţia lui D um nezeu. Cine nu va prim i îm părăţia lui Dum 
nezeu ca un copil, n u va in tra în ea» (v. 15).
în aceste cuvinte rezidă to t interesul D om nului Iisus faţă de copii,
nu num ai p en tru fa p tu l că-i iubea cu adevărat şi în acest sens, «luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi m âinile peste ei» (v. 16),
dar m ai cu seam ă p en tru că ei reprezintă inocenţa, b unătatea, n erău tatea, dezinvoltura, încrederea, afecţiunea, adică deplina deschidere a
om ului care vrea «să prim ească îm părăţia lui Dum nezeu».
F ap tu l acesta n u înseam nă că creştinului i se interzice să-şi dez
volte personalitatea şi să devină un om m atur, ci num ai, ca odată ajuns
acolo, să răm ână ingenuu ca un copil, cum îndeam nă şi Sf. Apostol
P avel : «Fraţilor, nu fiţi copii la m inte. F iţi copii când este vorba de
răutate. La m inte însă fiţi desăvârşiţi !» (I Cor. 14, 20).
în procesul desăvârşirii tru p eşti şi m entale treb u ie să ai grijă să
nu om ori copilul care ai fost odată, adică să n u distrugi acea poten
ţialita te nedisim ulată cu care te îndreptai în copilărie cu toată fiinţa
către H ristos şi B iserica Sa.
Pe această canava trebuie înţeleasă exortaţia A postolului n eam uri
lor : «Um blaţi ca nişte fii ai lum inii ! P en tru că roada lum inii (citeşte :
în v ăţătu ra creştină) este în orice bunătate, dre p ta te şi adevăr, încercând
ce este bine plăcut Dom nului» (Efes. 5, 8— 10).
N um ai răm ânând la s tatu tu l de copie fără de ră u ta te putem aduce
cinstire lui Dum nezeu după cuviinţă, precum accentuează însuşi Iisus
Hristos când zice : «Niciodată n -a ţi citit că din gura copiilor şi a celor
ce sug Ţi-ai p re g ătit lauda ?» (Mt. 21, 16).
A ltfel este de observat, cu tristeţe, cu câtă g reutate se hotărăsc
cei care nu m ai sunt la inim ă ca nişte copii să se roage lui Dum nezeu,
să-L cinstească p rin viaţa lor, sau şi m ai greu, să participe la S fânta
Liturghie şi la cum inecarea cu S fintele Taine.
în re st Noul T estam ent are îndem nuri din cele m ai po triv ite că tre
părin ţi şi copii, toate desprinzându-se firesc din porunca a cincea din
Decalog. A stfel părinţilor li se atrage atenţia «de a n u în tă râ ta la m ânie
pe copiii lor, ci de a-i creşte în tru -în v ăţă tu ra şi ce rtarea Dom nului»
(Efes. 6, 4).
în sensul acesta de a n u în făp tu i ceva care ar putea periclita v iaţa
sufletească a copiilor p rin fapte ce pot perverti şi în tin a p en tru vrem e
îndelungată viaţa lor, avem zicerea proorocului Ierem ia, in tra tă şi în
parem istica rom ânească : «Părinţii au m âncat aguridă şi copiilor li s-au
strepezit dinţii» (31, 29 ).
în acelaşi sens, ucenicii L-au în treb a t pe D om nul Iisus, cu re ferire
la orbul din n aştere : «învăţătorule, cine a păcătuit : acesta sau părinţii
lui, de s-a născut orb ?» (In. 9, 1—2), în treb a re ce redă convingerea că
păcatele p ărin ţilo r aduc prejudicii copiilor, atâ t în priv in ţa statutului
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social şi m oral, cât şi în p rivinţa unei m oşteniri genetice care se m ani
festă ca tară m orbidă, câteodată chiar im posibil de depăşit toată viaţa.
M em brilor ierarhiei bisericeşti li se im pune în chip special: «să-şi
chivernisească bine casa, având copii ascultători, cu toată bu n a cu
viinţă, căci dacă (unul ca acesta) n u ştie să-şi rânduiască p ropria sa casă,
cum va p u rta g rijă de B iserica lui D um nezeu ? (I Tim. 3, 4—5). în
Tit (1, 6) se accentuează asupra faptului că aceşti copii trebuie «să fie
credincioşi, nu sub în v in u ire d e desfrânare şi neascultători». D ar se
înţelege că cerinţele de m ai sus su n t potrivite p en tru toţi copiii creşti
nilor, deoarece «copiii s-au făcut p ărta şi Sângelui şi Trupului» (Evr. 2,
14) lui Hristos, adică s-au îm p ărtăşit de h aru l S fintei Taine a E uhari
stiei ce trebuie prim ită în deplină vrednicie.
De co n trariu l ne avertizează Sf. Apostol P avel cu îngrijorare:
«Oricine va m ânca P âinea aceasta şi va bea P aharul D om nului cu ne
vrednicie, va fi vinovat faţă de T rupul şi Sângele D om nului» (I Cor. 11,
27). în expresia «oricine» se includ şi copiii cu deprinderi rele din fa 
milie, care a r îndrăzni, cu nepăsare, să se îm părtăşească cu Sfintele
Taine.
Aşadar, copiii creştini se învrednicesc încă din fragedă v ârstă
de prim irea Sfintelor Taine ale Bisericii, nefăcându-se în această p ri
vinţă nici o discrim inare, p en tru b un u l m otiv că : «Dum nezeu, M ântuito
ru l nostru, voieşte ca toţi oam enii să se m ântuiască şi la cunoştinţa adevă
ru lu i să vină» (I Tim. 2, 3— 4). V ârsta lor fragedă n u este p en tru Bi
serică m otiv de a n u le da cuvenita atenţie, căci dacă copilul este om
de la procreaţie, om îl socoteşte şi B iserica făcându-1 părtaş, încă de la
naştere, la T ainele de iniţiere creştină : Botezul, M irungerea şi Eu
haristia*.
Exem plificăm afirm aţia de m ai sus cu cuvintele S fântului Apostol
Ioan: «Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă ierta te v-a u fost păcatele p e n tru
num ele Lui» p rin S fântul Botez «V-am scris copiilor, p e n tru că aţi
cunoscut pe Tatăl» (I In. 2, 12— 13), p rin cateheza de care însăşi p ă 
rin ţii şi preoţii Bisericii v -a u învrednicit, putem adăuga noi, arătân d
astfel g rija deosebită de care aceştia se bucură din p artea com unităţii
creştine.
P en tru toată a te n ţia p lin ă de re sponsabilitate cu care s u n t încon
ju ra ţi copiii, acestora li se p arunceşte în chip expres : «Ascultaţi de
p ărin ţii voştri în Dom nul, că aceasta este cu dreptate. C insteşte pe
tatăl tău şi pe m am a ta este porunca cea dintâi cu făgăduinţa: Ca
să-ţi fie ţie b in e şi să trăieşti m ulţi ani pe păm ânt» (Efes. 6, 1— 3).
A scultarea fiilor de p ărin ţi în tru toate este u n act «bine plăcut Dom 
nului» (Col. 3—20) ; de aceea S fânta n oastră Biserică, n u a re m ai m are
bucurie, decât aceasta, ca să audă că fiii ei, p ărin ţi şi copii, um blă
în tru adevărul (II In. 4) credinţei celei adevărate.

PROPOVADUIREA — COM PO NENTA A LUCRĂRII PASTORALE
Pr. D rd. A U GU STIN RUSU

B iserica Ortodoxă consideră propovăduirea ca fiind activitatea prin
care preotul face cunoscut, p rin in term ediul cultului divin al predicii
şi p rin pastoraţie, conţinutul în v ăţătu rilo r divine despre m ân tu irea lu 
mii în Iisus Hristos, aşa cum se află în Sf. S crip tu ră şi în Sf. T radiţie.
Propovăduirea preotului cheam ă şi introduce pe ascultători în atm osfera
duhovnicească a R evelaţiei dum nezeieşti şi îi pune în legătură cu învă
ţătu ra de credinţă şi v iaţă a creştinism ului, le trezeşte şi le cultivă
interesul p en tru cele ale sufletului, le dezvoltă, cu alte cuvinte, credinţa.
P rin propovăduire B iserica O rtodoxă este ea însăşi şi in terp reta
autorizată a conţinutului R evelaţiei dum nezeieşti p en tru toate genera
ţiile din toate tim purile şi locurile. P ropovăduirea Evangheliei lui H ristos
este o poruncă dum nezeiască dată de H ristos S finţilor Săi Apostoli şi
p rin ei Bisericii : «D rept aceea, m ergând învăţaţi toate neam urile, botezându-le în num ele T atălui şi al F iului şi al S fântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă...» (M atei 28, 19— 20).
Este evident că B iserica O rtodoxă a fost perm anent conştientă de
adevărul că M ântuitorul i-a lăsat m enirea de a îm plini în lum e în treita
m isiune, după m odelul activităţii Sale, cu în d ato rirea de a asigura cre
dincioşilor posibilitatea m ântuirii. în acest sens apare m ai clară înda
torirea preotului de a propovădui spre a nu se zădărnici «Evanghelia
lui Hristos» (I Cor. 9, 12), având ca m odel desăvârşit pe însuşi M ântui
torul Iisus.
în B iserica O rtodoxă s-au dezvoltat şi aprofundat simbiotic, m ai
m ult ca în oricare confesiune creştină, cele trei dem nităţi ale slujirii
Bisericii : de învăţătoare sau de propovăduire, de sfinţitoare şi de con
ducătoare sau pastorală. în tre acestea există o arm onioasă în tre p ă tru n 
dere şi nici una n u s-a dezvoltat sau am plificat în d etrim entul alteia,
ci toate au fost puse în slujba m ântuirii credincioşilor. .
B iserica O rtodoxă cuprinde to talita te a m ijloacelor sfinţitoare prin
bogăţia cultului (Sf. Liturghie, Sf. Taine, Ierurgiile), având ca scop
realizarea propovăduirii şi p ăstoririi fiilor ei, p en tru că Ea se îngrijeşte,
«cu tim p şi fă ră tim p» (II Tim. 4, 12), p en tru îndrum area şi creşterea
duhovnicească a credincioşilor.
în acest sens, trebuie accentuat şi faptul că în treg u l cult al Bisericii
O rtodoxe constituie o propovăduire a C uvântului lui Dum nezeu dar
şi o sfinţire, în acelaşi tim p. Noi suntem propovăduitori şi sfinţitori în
aceeaşi m ăsură. Aşadar, m inim alizarea predicii faţă de cult este o eroare,
după cum tot eroare este şi neglijarea cultului în favoarea predicii.
P redica este u n m ijloc clasic de a trezi în sufletele credincioşilor setea
de L iturghie şi dorinţa de a cunoaşte profund şi com plet sensurile ta i
nice ale vieţii harism atice.
A propovădui înseam nă de fapt a îm părtăşi credincioşilor în v ăţă
tu ra şi viaţa cea nouă în com uniune cu Dum nezeu şi cu sem enii, pe
calea cuvântului şi a pildei personale, după exem plul M ântuitorului
H ristos, sfinţind şi învăţând, fă ră a m icşora pe u n a fa ţă de alta.
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Propovăduirea în Biserica Ortodoxă. începutul m isiunii învăţătoreşti îl face M ântuitorul Iisus H ristos care s-a folosit din plin de
cuvântul viu : «deschizându-şi gura, îi învăţa zicând...» (Mat. 5, 2) ;
«Şi El a început a grăi către ei :...» (Luca 4, 21) ; «Şi zicea că tre toţi...»
(Luca 9, 23), aducând la cunoştinţa ascultătorilor m esajul Evangheliei
Sale. De aceea, însuşi M ântuitorul Iisus a râ n d u it în B iserică dregătoria
de a predica cuvântul lui D um nezeu ca m ijloc p en tru dobândirea m ân
tuirii, aşa cum m ărtu rise şte Sf. Apostol P avel : «Şi a d at pe unii ca să
fie apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învă
ţători» (Efes. 4, li) .
Propovăduirea M ântuitorului, aşa cum ne-o relatează Sf. S criptură,
este izvorul şi m odelul desăvârşit al slujirii pastorale a Bisericii, lucru
evidenţiat de M ântuitorul, adresându-se ucenicilor săi : «Voi pe M ine
Mă chem aţi în v ăţăto ru l şi D om nul şi bine ziceţi, căci... pildă v-am dat
vouă ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi» (Ioan 13, 13— 15).
U nul din principiile fundam entale care caracterizează propovăduirea
p en tru instrucţie şi educaţie îl constituie p uterea exem plului şi acest
lucru l-a făcut M ântuitorul Iisus dându-se pe Sine exem plu de model
desăvârşit al slujitorului Bisericii, prin v iaţa Sa care i-a fost curată,
nepătată, neîntinată, p rin zelul Său nem ărginit, prin tră ire a cu in ten 
sitate a propriului S ău m esaj evanghelic.
O slujire întem eiată pe v iaţă cu rată în Hristos şi cu H ristos pe zel
pastoral nem ărginit şi pe trăirea Evangheliei cu intensitate, va perm ite
o slujire pastorală şi m isionară vie şi activă cu efecte benefice asupra
Bisericii şi a credincioşilor.
Am am intit că propovăduirea cuvântului lui D um nezeu este o da
torie perm anentă în viaţa Bisericii. A ceastă prezenţă p erm anentă o
asigură M ântuitorul Iisus care a făgăduit să răm ână cu noi «până la
sfârşitul veacurilor» (M atei 28, 20). El este prezent continuu în lum e
prin D uhul S fânt care asistă şi dă viaţă Bisericii de la Cincizecime
începând şi care oferă propovăduirii calitatea de m ărtu rie p e n tru Iisus
Hristos, p en tru că «nim eni nu poate să zică : Dom nul este Iisus decât
în D uhul Sfânt» (I Cor. 12, 3).
Biserica întem eiată de Iisus H ristos la Cincizecime p rin pogorârea
Duhului S fânt, s-a edificat prin propovăduirea Evangheliei lui Iisus
(Mat. 28, 19—20) şi p rin lucrarea D uhului Sfânt : «Dar când va veni
Acela, D uhul adevărului, vă va călăuzi la to t adevărul, că nu va vorbi
de la Sine» (Ioan 16, 13 ; M atei 10, 19—20). Or, potrivit în v ăţătu rii
Bisericii noastre, D uhul S fânt a fost făgăduit nu num ai Apostolilor, ci
şi urm aşilor acestora, tu tu ro r propovăduitorilor cuvântului lui Dum 
nezeu, până la sfârşitul veacurilor, chem aţi la această m isiune prin
D uhul Sfânt şi punerea m âinilor.
Propovăduirea cuvântului lui Dum nezeu prin B iserică este perm a
nentă în lume, aşa cum este prezent continuu Iisus în S fânta E uharistie
şi D uhul S fânt pogorât la Cincizecime. O dată pogorât D uhul S fânt la
Cincizecime asupra S finţilor Apostoli, începe propovăduirea cuvântului
lui Dum nezeu la neam uri, după porunca M ântuitorului (Mat. 28, 19—20),
punându-se astfel tem elie acţiunii de extindere a Bisericii p rin însăşi
m isiunea ei.
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P ropovăduirea S finţilor Apostoli în Ierusalim şi la toate «neam urile
de sub cer» (Fapte 2, 5), a fost rodnică prin «um brirea D uhului Sfânt»,
p rin «înţelepciunea cea după Dum nezeu», prin zel apostolic, p rin trăirea
Evangheliei şi s-a caracterizat p rin tr-u n stil şi un vocabular sim plu,
tocm ai p en tru a pătru n d e pe cei care o ascultau. Specific propovăduirii
Sfinţilor Apostoli a fost oralitatea acesteia şi îndem nul la faptă, deoa
rece num ai o relaţie directă cu auditoriul şi o tră ire autentică a
C uvântului p u tea trezi conştiinţele şi în tări voinţele p en tru H ristos :
«Cele ce aţi în v ăţat şi aţi p rim it şi aţi auzit şi aţi văzut la m ine, acestea
să le faceţi şi D um nezeul păcii va fi cu voi» (Filip. 4, 9).
O dată cu încetarea inspiraţiei speciale, caracteristică perioadei
apostolice, îşi face loc propovăduirea post-apostolică şi a S finţilor P ă 
rinţi (sec. II—VIII), tot sub lucrarea S fântului D uh : P ătru n şi de con
vingerea că în afară de H ristos nu este m ântuire, S finţii P ărin ţi s-au
nevoit şi ei să atragă pe cât m ai m ulţi ascultători în sfera vieţii creştine,
în acest scop, ei au pus la contribuţie n u num ai u n m eşteşug oratoric
de m are clasă, d ar şi exem plul unei vieţi personale ridicată pe înalte
trep te de sfinţenie. Precum predica apostolică, aşa şi cea patristică (...)
este o predică v ibrând intens de fo rţa ce i-o com unică viaţa ireproşabilă
a propovăduitorului însuşi.
în epoca patristică, sprijinirea propovăduirii pe adevărul dum ne
zeiesc revelat, pe fa p tă şi acţiune, constituia u n m ijloc pastoral, tot
a tâ t de actual şi astăzi, având ca obiectiv pen e trarea m esajului evan
ghelic în inim ile credincioşilor, întoarcerea păcătoşilor pe calea m ân
tuirii, iar p en tru cei cu viaţă creştină intensă, creşterea pe scara u rc u 
şului duhovnicesc.
P ropovăduirea cuvântului lui Dum nezeu, începând cu secolul al
IX -lea, n u a m ai p u tu t atinge culm ile şi strălu c irea la care au ajuns
părinţii şi scriitorii bisericeşti din secolele anterioare.
A sistăm în această perioadă postpatristică la dezvoltarea şcolilor
m ănăstireşti, focare de cu ltu ră şi erudiţie teologică, pepiniere de p re
dicatori, iar după căderea C onstantinopolului, la apariţia m arilor fă 
clieri ai cuvântului ortodox în lu p ta p en tru m enţinerea O rtodoxiei,
am eninţată pe de o p arte de avalanşa m ahom edanism ului, iar pe de
altă p arte de subtila propagandă catolică şi de liberalism ul şi nonconform ism ul protestantism ului, toate cu o violentă ten tă prozelitistă.
O dată cu ap ariţia B isericilor Ortodoxe naţionale, toate păstrând
în tre ele u n itatea dogm atică, canonică şi de cult a B isericii Ecum enice
a R ăsăritului, propovăduirea cuvântului lui D um nezeu îm bracă haine
specifice cerinţelor pastorale şi m isionare ale acestora, av â n d ca unic
scop m ân tu irea credincioşilor şi proslăvirea lui D um nezeu.
M ijloace ale Bisericii p en tru propovăduirea Evangheliei. în lucrarea
de propovăduire a Evangheliei, B iserica a pus la îndem âna slujitorilor
ei num eroase m ijloace tradiţionale şi specifice pe care aceştia, cu tact,
înţelepciune şi com petenţă treb u ie să le utilizeze la to t pasul în scopuri
pastorale şi m isionare.
1.
Cel m ai accesibil m ijloc de propovăduire a E vangheliei este
prin cuvânt, m ijloc pe care B iserica l-a dezvoltat, adâncit, diversificat
şi perfecţionat de-a lungul tim pului, în funcţie de cerinţele reale ale
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lucrării ei m isionare şi pastorale. Acest instrum ent stă cu aceeaşi im 
po rtan ţă şi azi, la îndem âna fiecărui slu jito r bisericesc care-1 poate
folosi în funcţie de pericopa evanghelică citită la Sf. Liturghie, de actul
de cu lt săvârşit sau de program ul pastoral şi m isionar stabilit p en tru
parohia în care-şi desfăşoară lucrarea.
2. C ultul d ivin care constituie to talita te a m ijloacelor şi form elor
p rin care credincioşii dialoghează cu Dum nezeu şi p rin care se îm păr
tăşeşte acestora h arul sfinţi tor al lui D um nezeu, presupune şi pretinde
participarea credincioşilor la îm plinirea lui. De aceea, B iserica prin
săvârşirea oricărui act de cult : Sf. Liturghie, Sf. Taine, ierurgii şi
rugăciuni, propovăduieşte cuvântul lui D um nezeu deodată cu îm p ărtă
şirea harului sfinţitor.
C aracterul m isionar este atâ t de specific Bisericii încât acesta de
vine eficace şi autentic num ai p rin lucrarea Sfintelor T aine ca m ijloace
sfinţitoare ale Bisericii. P redicarea cuvântului nu poate fi disociată de
adm inistrarea Sf. E uharistii şi a Sf. Taine, p en tru că num ai acceptarea
cuvântului lui D um nezeu, com pletată de p rim irea Tainelor încorpo
rează efectiv p e creştin în Biserică.
în acest context nici u n act de cult n u trebuie să fie lipsit de
cuvântul de în v ăţătu ră adecvat, în care să se facă explicarea actului
de cult săvârşit şi lăm urirea credincioşilor asupra m om entului trăit,
precum şi precizarea im portanţei acestuia în viaţa B isericii şi a cre
dincioşilor.
3. Im nurile liturgice şi psalm ii form ează partea covârşitoare a cul
tu lui, accesibile tu tu ro r credincioşilor şi ele sunt, p rin bogăţia, fru m u 
seţea şi conţinutul lor, căi de propovăduire a Bisericii. A cestea p re a
m ăresc pe Dum nezeu, ilustrează sugestiv şi evlavios m om ente din isto
ria m ântuirii, exprim ă m ulţum iri lui Dum nezeu p en tru binefacerile şi
iubirea Sa fa ţă de om enire, adresează cereri lui D um nezeu, M ântuitoru
lui, Maicii Dom nului şi S finţilor p en tru iertarea păcatelor sau p en tru
m ijlocire la Dum nezeu.
C ântarea cu evlavie a im nurilor liturgice, citirea clară şi pe înţeles
a textelor liturgice, constituie u n inepuizabil tezaur de propovăduire
şi antrenează pe credincioşi la cântarea com ună, trezesc conştiinţele,
înduhovnicesc pe fiii Bisericii pe calea m ântuirii.
4. Icoanele şi pictura bisericească, prin însăşi m enirea lor au un
rol educativ, m isionar şi haric. Icoanele sunt ca o ca rte spre lum ea
cerească, p rin care credincioşii cunosc vizual dar şi duhovniceşte viaţa
şi faptele M ântuitorului, râvna, zelul, credinţa, s tăru in ţa în fa p te şi
evlavie a sfinţilor. P riv irea icoanelor îndeam nă credincioşii, ca u n model
viu, spre fapte bune, spre dobândirea v irtu ţii şi în d ep ă rtare a de ispite
deşarte. Mai m ult, icoanele, pe lângă rolul lor educativ şi m isionar,
sunt şi pline de D uhul S fânt, având şi pu tere a facerii de m inuni. îm 
p letirea de har, credinţă şi pildă creştină, care se regăseşte în icoana
sau pictura bisericească dă noi sensuri vieţii fiecărui m em bru al B ise
ricii atunci când acestea su n t lăm u rite şi explicate p rin predică.
închinarea cu evlavie în fa ţa icoanei îl aduce pe creştin m ai aproape
de cel reprezentat, în dorinţa de a-i fi asemenea, făcând să-i vibreze
sufletul după cele spre m ântuire.
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5. Slujirea lui D um nezeu şi a sem enilor prin faptă şi trăire. P ro povăduirea nu este num ai un sim plu act de îndem n din parte a sluji
torului bisericesc şi de ascultare de către credincioşi. P ropovăduirea
im plică fa p tă şi trăire, atâ t din parte a preotului, cât şi din parte a com u
nităţii parohiale şi a fiecărui credincios în parte. O propovăduire p rin
viu grai, lipsită de sprijinul efectiv al pildei, al faptei şi al tră irii,
a tâ t personală cât şi com unitară, răm âne o propovăduire searbădă, să
racă în rezultate şi fără p u tere de pătrundere. De aceea, predica, prin
cuvânt şi faptă bună trebuie să elogieze v irtu tea şi să biciuiască păcatul,
să întărească credinţa şi să aju te pe cei m ai slabi în credinţă, să m işte
inim ile că tre Dum nezeu.
F ap ta vie, exem plul personal şi spiritul com unitar su n t cele ca re
trezesc conştiinţele. De aceea, tactul, înţelepciunea, evlavia, dem nitatea,
bunătatea, jertfelnicia şi n u în ultim ul rând credinţa preotului şi a
fam iliei sale, treb u ie să fie călăuze p en tru credincioşi m ai m u lt decât
sim pla com unicare a acestora p rin viu grai, aşa cum îndeam nă şi M ân
tuitorul Iisus : «Pildă v-am dat vouă, ca să vă iubiţi unul pe altul, aşa
cum v-am iu b it Eu pe voi» (Ioan 13, 34).
Această slujire p rin fa p tă şi tră ire «înseam nă u n act de colaborare
în tre iubirea lui Dum nezeu şi iubirea sem enului ; ea izvorăşte chiar
din această com uniune a iubirii şi sfinţeşte, înalţă, desăvârşeşte v iaţa
credinciosului ; ea îl determ ină pe credincios să lucreze constant, în
deplin acord cu voia lui D um nezeu, cu în v ăţătu ra descoperită, în şi
prin Iisus Hristos».
6. Predica şi cateheza. P redica şi cateheza, ca in strum ente în v ăţătoreşti ale preotului, ale Bisericii, au o în sem nătate deosebită p en tru
îndrum area credincioşilor. F ără îndoială, aceasta n u înseam nă a în v ăţa
altceva decât ceea ce B iserica a în v ăţat de la în tem eierea ei şi până
azi, căci adevărul revelat răm âne acelaşi în veac. P redica şi cateheza
trebuie să expună în v ăţătu ra creştină p en tru ziua de azi, p en tru creş
tinii de azi, p en tru problem ele a c tu a lită ţii; p rin ele să se actualizeze
perm anent în v ăţătu ra creştină.
P redica şi cateheza n u pot răm âne exterioare dinam ism ului lum ii,
fără p rim ejdia de a răm âne în urm ă, de a nu m ai recupera şi de a nu
m ai p u tea oferi soluţii. Ele au m enirea să privească şi să răspundă
realităţii fiecărei zile, fiecărui m om ent din existenţa com unităţii creş
tine. A ceasta n u înseam nă apelarea la soluţii cu succes trec ăto r ci,
presupune o serioasă şi aten tă m uncă de aprofundare şi experim entare.
Toate însă, p rin conţinutul lor, trebuie să răspundă cerinţei de a
îm părtăşi adevărul de credinţă şi cunoştinţele necesare p en tru zidirea
religioasă şi m orală a credincioşilor şi p en tru fe rirea de influenţe s trăin e
de duhul Ortodoxiei, tot m ai frecvente în ultim a vrem e.
Condiţiile propovăduirii. V orbind despre condiţiile propovăduirii
C uvântului Evangheliei, treb u ie precizat, d in tru început, că acestea su n t
num eroase, d ato rită punctului de vedere din care este cercetată pro 
povăduirea, ca form ă a lucrării pastorale. Cele câteva care sunt abor
date acum, urm ăresc fam iliarizarea cititorului cu elem entele de fond
ale propovăduirii, ele însele constituind condiţii ale acesteia.
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«P ropovăduirea constituie o funcţie vitală a Bisericii (...). M ântui
torul spune că îşi va întem eia Biserica pe m ărtu risire a credinţei în
Dum nezeu, adică pe propovăduirea axată pe persoana Sa divino-um ană :
«aceasta să o faceţi în tru pom enirea Mea» (Luca 22, 19), d ar a şi
poruncit : «M ergând învăţaţi...» (Mat. 20, 19— 20).
P ornind de la acest îndem n, rezultă că o prim ă condiţie a propovăduirii este însăşi existenţa Revelaţiei dum nezeieşti, care obligă pe
predicator să im prim e predicilor sale u n anum it ritm in terio r şi să le
învăluie în tr-o undă specifică de seninătate şi evlavie, deoarece con
ţin u tu l predicii sale este adevăr dum nezeiesc : «Căci nu ne propovăduim
pe noi înşine, ci pe H ristos Iisus, Dom nul, iar noi înşine suntem slu
jito rii voştri, p en tru Iisus» (II Cor. 4, 5).
P rezenţa R evelaţiei dum nezeieşti ca o condiţie de fond a propovăduirii im pune în tem eierea acesteia pe adevărul din S fânta S crip tu ră şi
pe T radiţia bisericească. A ceasta din urm ă, ca expresie a conştiinţei şi
vieţii Bisericii soborniceşti, asigură predicii substanţa doctrinară sănă
toasă, iar pe predicator îl scoate din cercul îngust al experienţei, al
gândurilor şi activităţii izolate, încadrându-1 în lum ea unei vaste expe
rienţe spirituale realizate sub p u rtarea de grijă a D uhului S fânt şi
probată de-a lungul a tâ to r veacuri de credinţă creştină.
O altă condiţie a propovăduirii este cultivarea conştiinţei m isiunii
preoţeşti şi a responsabilităţii de slujitor al Tainelor şi C uvântului lu i
D um nezeu. Un preot cu râvnă p en tru B iserică şi p en tru propovăduirea
Sfintei Evanghelii, treb u ie să fie conştient el însuşi de ceea ce propovăduieşte şi de ceea ce slujeşte «spre desăvârşirea sfinţilor, la locul
slujirii, la zidirea tru p u lu i lui Hristos, până vom ajunge toţi la u n i
tatea credinţei şi a cunoaşterii F iului lui Dum nezeu» (Efes. 4, 12— 13).
In Biserica O rtodoxă, slujirea preoţească şi slujirea C uvântului lui
D um nezeu se îm pletesc în m od armonios, având ca ţel conducerea cre
dincioşilor pe drum ul Evangheliei, la întâlnirea cu Iisus H ristos şi la
com unicarea cu El. In acest scop, B iserica veghează îndeaproape la
cultivarea m isiunii preoţeşti şi a responsabilităţii de slujitor al Evan
gheliei, în duh de rugăciune şi cu v iaţa închinată lui H ristos şi Bisericii
p rin tr-o râvnă sporită faţă de cele sfinte.
Cei ce doresc să îm brace haina preoţiei îşi închină v iaţa slujirii lui
D um nezeu şi pregătirii sufletelor creştinilor p en tru a ajunge la D um 
nezeu, la m ân tuire. C ultivarea p en tru o pastoraţie, după chipul lui
H ristos şi p en tru o preoţie a vocaţiei spre slujirea lui D um nezeu şi a
sem enilor, este o acţiune continuă şi plină de responsabilitate, în tru câ t
în m isiunea preoţească «nu m ai trăiesc eu, ci H ristos trăieşte în m ine»
(Gal. 2, 20) şi p en tru că tain a preoţiei dă celor chem aţi «starea b ă r
batului desăvârşit» (Efes. 4, 13).
P reotul ortodox este răspunzător în fa ţa lui D um nezeu p en tru
sufletele şi faptele păstoriţilor, de unde şi m area grijă p en tru cultivarea
conştiinţei m isiunii preoţeşti. O în altă conştiinţă a m isiunii preoţeşti
este ca o forţă care îl îndeam nă pe preot la efort responsabil, plin de
zel apostolic, având ca ţel desăvârşirea credincioşilor, zidirea şi u n itatea
T rupului lui H ristos — Biserica.
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Pe lângă chem area de a adm inistra Sfintele Taine ale Bisericii,
preoţii au m enirea de a fi şi slujitori ai C uvântului lui D um nezeu,
chem are plină de im plicaţii şi responsabilitate atâ t p en tru preot cât şi
pen tru cei încredinţaţi spre păstorire. A ceastă responsabilitate de slu
jito r al C uvântului lui D um nezeu treb u ie să
fie vie în conştiinţa şi
lucrarea fiecărui preot, aşa cum îndeam nă Sf. Ap. Pavel : «Nu fi n e
păsător faţă de h aru l ce este în tru tine, ce ţi s-a dat p rin proorocie,
cu punerea m âinilor preoţiei» (I Tim. 4, 14).
P rin slujirea C uvântului lui Dum nezeu şi propovăduirea cu vre d 
nicie a acestuia, preotul este conştient că duce la îndeplinire o poruncă
a M ântuitorului Iisus H ristos şi dezvoltă în el, în acelaşi tim p, înda
torirea sa de a predica după îndem nul Sf. Ap. P avel : «Dacă vestesc
Evanghelia, nu-m i este laudă, p en tru că stă asupra m ea datoria. Căci
vai mie, dacă nu voi binevesti» (II Cor. 9, 16).
P reotul, prin propovăduirea sa, este acela care îl aduce pe M ân
tuitorul H ristos în inim ile credincioşilor de
azi şi de aici, potrivit
îndem nului Sf. Ap. P avel : «Cum vor auzi fără propovăduitor ?»
(Rom. 10, 14).
Viaţa religioasă şi pregătirea intelectuală a preotului se definesc
ca o condiţie a propovăduirii. S lujitor adevărat al C uvântului D om nului
este preotul care propovăduieşte n u num ai prin cuvânt ci şi prin trăirea
personală în viaţa sa de fiecare zi şi a adevărului dum nezeiesc.
Adânc cunoscător al sufletului omenesc, Iisus H ristos este convins
că o în v ăţătu ră poate fi asim ilată şi convertită în m otive de acţiune
m ult m ai uşor atunci când la prezentarea v erbală se adaugă şi pilduirea
directă. De aceea Dom nul îşi propovăduieşte în v ăţătu ra Sa n u num ai
pe cale verbală d ar şi pe calea exem plului personal : «Nu fac voia Mea,
ci voia Celui ce M -a trim is» (Ioan 5, 30).
P reotului de azi n u -i este îngăduit să înţeleagă şi să practice pro
povăduirea altfel de cum au înţeles-o şi au practicat-o M ântuitorul
Hristos, S finţii Apostoli şi P ărin ţi ai Bisericii. De aceea, propovăduirea
zilelor n oastre n u treb u ie lim itată, aşa cum se întâm plă cel m ai adesea,
la o sim plă lectură sau expunere verbală a în v ăţătu rii, m onotonă şi
anostă ci, trebuie să fie vie, izvorâtă dintr-o intensă tră ire religioasă
şi sprijinită constant pe faptele şi exem plul personal. T ră irea personală
a adevărului de credinţă propovăduit, presupune convingeri religioase
trainice de care treb u ie să fie stăp ân it preotul. T ră irea reală şi vie a
în v ăţătu rii propovăduite face din preot u n in te rp re t fidel al m isiunii
sale. N um ai un suflet cald, a cărui gândire, sim ţire şi voinţă sunt închi
nate M ântuitorului Iisus, poate să încălzească şi alte suflete şi să le
ducă la înălţim ea lui Hristos. T răirea personală a în v ăţătu rii propovă
duite im plică pe lângă convingeri religioase trainice, credinţă puternică,
viaţă neprihănită, b u n ăta te sufletească, blândeţe, m odestie, onestitate,
cum pătare şi alte v irtu ţi care trebuie să-l caracterizeze pe preot.
S itu a t în tre S crip tu ră şi viaţă, preotul este d ato r să cunoască şi
să aprofundeze C uvântul lui D um nezeu, sorbind cu nesaţ din acest izvor
nesecat, care dă p u tere a duhovnicească şi înţelepciunea necesară spre
a fi de folos creştinilor săi, după cum spune Sf. Ap. P avel : «spre
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învăţătură, spre m ustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea care duce
la dreptate, astfel ca om ul lui Dum nezeu să fie desăvârşit, pregătit
p en tru orice lucru bun» (II Tim. 3, 16— 17).
A lături de cu ltu ra teologică specială, cu ltu ra generală a preotului
slu jito r al cuvântului lui D um nezeu, cu ltu ra com pletă, îi oferă posibili
tatea să abordeze cu com petenţă, înţelegere şi curaj orice problem ă pe
care o cere viaţa creştină şi m isiunea sa într-o societate în care ritm ul
de viaţă, m obilitatea şi spontaneitatea ei şi exigenţele contem porane
p un pe preot în situaţia de a in tu i noi şi noi aspecte ale în v ăţătu rii
propovăduite, de a da in terp retări şi aplicări noi, po triv it m ediului său
pastoral.
O condiţie deloc neglijabilă a propovăduirii, este contactul strâns
cu actualitatea, cunoaşterea tem einică a realităţilor vii, a problem elor,
frăm ântărilor, aspiraţiilor, idealurilor credincioşilor. P ropovăduirea este
po arta prin care pornind de la realităţile pastorale concrete, se u rm ă
re şte zidirea în dreapta credinţă şi oferirea de h ra n ă duhovnicească
tu tu ro r celor ce aleargă la Hristos. A ctivitatea de propovăduire în toată
com plexitatea ei şi lucrarea preotului pe acest tărâm , n u poate ignora
nici un m om ent că descoperirea vine de sus şi izvorăşte din m area şi
infinita iubire a lui Dum nezeu p en tru oam eni şi p en tru lum ea întreagă.
In acest scop este necesar ca propovăduirea zilelor n oastre să fie
tot atâ t de actuală ca şi propovăduirea M ântuitorului Iisus Hristos.
P redicarea C uvântului lui D um nezeu, îm pletită cu săvârşirea actelor
sacram entale treb u ie să îl surprindă pe creştin în ceea ce are el m ai
intim : suferinţe şi bucurii, păcate şi speranţe sufleteşti. O propovăduire
actuală sensibilizează sufletele cu sinceritate, trezeşte sim ţăm inte reli
gioase latente, m odelează conştiinţele p en tru Hristos, este expresia
însăşi a «C uvântului Vieţii» (Ioan 1, 1).
în acest context, cunoaşterea nivelului cultural şi religios-m oral
al credincioşilor şi problem ele concrete ale acestora, constituie un
m ijloc care facilitează preotului căile şi m etodele cele m ai eficiente
p en tru o rodnică lucrare pastoral-m isionară. A cestea se pot realiza
p rin pastoraţie com unitară, dar m ai ales p rin pastoraţie individuală,
de la om la om. P e n tru preot n u există un m om ent anum e al cunoaş
terii acestor problem e, ci aceasta se realizează din m ers, odată cu
desfăşurarea vieţii religioase în parohie.
D iversitatea s tru ctu rii intelectuale şi profesionale a credincioşilor
pune preoţilor problem e deosebite, uneori inedite, de unde şi îndato
rire a acestora de a fi im plicaţi fă ră încetare în viaţa parohiei. O p re 
zenţă şi o lu cra re p erm a n en tă a preotului în m ijlocul credincioşilor
şi cunoaşterea efectivă a acestora sub aspect religios-m oral, cultural,
psiho-social şi economic, îngăduie acestuia să gândească şi să utilizeze
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m ijloacele cele m ai adecvate, conform cu învăţăturile şi practica Bise
ricii, p e n tru trezirea, stim ularea şi dezvoltarea vieţii de credinţă şi
evlavie din com unitatea parohială.
T ransform ările deosebite din lum e, ritm ul accelerat al vieţii, re la
ţiile d in tre oam eni care, la râ n d u l lor asim ilează d iferit bogăţia in fo r
m aţiilor stadiului de progres al oam enilor, solicită conştiinţei soluţii
legate de o trăire religioasă sănătoasă. C unoaşterea şi aprofundarea aces
tor aspecte îngăduie preotului selectarea corespunzătoare a conţinutului
predicilor, catehezelor şi a tem elor de în v ăţătu ră pe care le va preda
de la am von, în aşa fel încât să răspundă în mod cât m ai v aria t cerin
ţelor vieţii religioase a tu tu ro r credincioşilor. De aceea, la întocm irea
predicilor şi catehezelor şi utilizarea lor în cultul divin şi p e n tru a fi
cât m ai accesibile tu tu ro r credincioşilor, pre o tu l trebuie să u rm ă
rească : claritatea în v ăţătu rii de credinţă pe care o expune, m odul com 
petent, sim plu, com unicativ de analizare a tem ei propuse, lim pezim ea
expunerii şi căldura sufletească cu care trebuie transm is m esajul p e n tru
a mişca inim ile credincioşilor.
M obilitatea societăţii, exigenţa auditoriului şi diversitatea proble
m elor duhovniceşti pe care le au credincioşii zilelor noastre, obligă pe
preot la stu d iu atent, eficient şi tem einic al fiecărui cuvânt spus în
faţa acestora.
De aceea, în lucrarea p astorală şi de propovăduire, este necesară
p ăstrarea unui echilibru, posibil p rin cercetarea ate n tă a m ediului des
făşurării activităţii pastorale, a s tru ctu rilo r sufleteşti a celor ce-1 fo r
mează şi a felului de viaţă, neprecupeţindu-se nici un efo rt p en tru
pregătirea duhovnicească şi intelectuală.
Scopul propovăduirii în Biserică. Scopul esenţial al propovăduirii
îl constituie cunoaşterea şi tran sm itere a în v ăţătu rii de credinţă şi m o
rală a Bisericii, proslăvirea lui Dum nezeu şi m ântuirea om ului, după
cum spune şi Sf. Apostol P avel : «Orice faceţi cu cuvântul sau cu lu 
crul, toate să le faceţi în num ele Dom nului Iisus şi p rin El să m ulţum iţi
lui Dum nezeu şi Tatăl» (Colos. 3, 17).
P reotul trebuie să-i înveţe pe creştini cum să se m ântuiască ; de
aceea, se cuvine să-i lum ineze p e n tru a putea cunoaşte şi înţelege ade
vărurile de credinţă fără de care n u există m ântuirea. O dată cu în ţe
legerea în v ăţătu rilo r de credinţă şi m orală ale Bisericii, creştinul se
întăreşte în credinţă, îşi înduhovniceşte trăirea, devine conştient de
statu tu l lui de fiu a l Bisericii.
C uvântul preotului, fie predică, fie cateheză, fie în săvârşirea sfin
telor slujbe şi a S fintelor Taine, trebuie să m eargă direct la inim a
credincioşilor, să-i ridice în zona serioasă a problem elor de care depinde
viaţa sau m oartea lor veşnică. Să-i facă să nu-şi găsească liniştea până
nu iau h o tărâ ri de schim bare a vieţii.
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Mai m ult, cunoaşterea şi stăpânirea corectă a în v ăţătu rilo r de cre
d in ţă îm binate cu o tră ire religioasă intensă, în lătu ră din inim a cre
dinciosului îndoielile şi slăbiciunile, ferindu-1 de num eroasele rătăciri
sectare care-i am eninţă m ântuirea şi care lovesc în u n itatea Bisericii.
A cestea vor rodi în inim ile credincioşilor care vor strânge râ n d u rile în
j u ru l preotului adevărat, dând siguranţă sentim entului de apartenenţă
la Biserica M amă D reptm ăritoare care a ju tă pe fiecare credincios în
urcuşul său duhovnicesc.
A plicând cu ferm itate şi în mod sistem atic toate m ijloacele tradi
ţionale p en tru propovăduirea Evangheliei în rândul credincioşilor,
p re o tu l va avea satisfacţia de a vedea cum roada credinţei va fi în tă 
rire a unităţii de credinţă şi a com uniunii de iubire şi de viaţă a cre
dincioşilor.
Propovăduirea au ten tică este aceea în care, alături de ideile expuse
p rin cuvânt, săvârşirea sfintelor slujbe cu evlavie şi sm erenie, se adaugă
forţa exem plului personal al preotului, propria sa viaţă oferită credin
cioşilor în perm anenţă, cu sinceritate, n atu raleţă, dem nitate şi ferm itate.
P ăstorindu-şi credincioşii cu dinam ism , şi cu priceperea păstorului
duhovnicesc, predicând sm erit d ar cu putere, acoperindu-şi în v ăţătu ra
cu v iaţa curată, rugându-se cu sim ţire şi stând m ereu apropiat de s u 
flete, preotul va m erge pe calea cea bună şi cu el va aduce spre D um 
nezeu toate sufletele care îl vor asculta şi urm a.
Toate acestea izvorăsc din credinţa cu rată şi statornică a fiecărui
creştin, din dorinţa vie de îm bunătăţire a propriei vieţi, din lucrarea
vizând creşterea dragostei în tre oam eni, ca elem ente ale ascensiunii
spirituale în H ristos şi D uhul.
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CIRCUMSTANŢELE ISTORICO-POLITICE
ALE ÎNTEMEIERII MITROPOLIEI ŢARII ROMÂNEŞTI
ÎN 1359
Pr. prof. I. ION ESCU

Decăderea puterii m ilitare a Im periului bizantin, ca u rm are a poli
ticii g reşite a lui A ndronic al II-lea de retragere a cheltuielilor necesare
în treţin erii flotei, ca şi a celor două războaie civile, prim ul în tre
A ndronic al III-lea şi bunicul său om onim (1321— 1328), al doilea în tre
Ioan al V l-lea C antaouzino şi Ioan al V-lea Paleologul (1341— 1352), a
avut d rept re zu ltat şi abandonarea poziţiilor m ilitare şi com erciale de
la gurile D unării. în aceste condiţii, Vicina, C hilia şi Licostomo au
trecu t de la bizantini sub adm inistraţia genoveză, probabil după 1349,
când în urm a un u i conflict cu Ioan al V l-lea C antacuzino, genovezii
zdrobesc ceea ce m ai răm ăsese d in vechea flotă im perială b iz a n tin ă 1.
Această schim bare, m enţionează O ctavian Iliescu, s-a făcut sigur înainte
de 1358, când Ludovic I de A njou eliberează cunoscutul său privilegiu
p en tru negustorii braşoveni, deschizându-le drum ul până la B ră ila 2.
In 1359, genovezii, stăpâni la Licostomo, îm piedicau pe veneţieni să
m ai încarce grâne la gurile D unării. în 1361 se constată existenţa
consulilor genovezi la V icina şi la C hilia 3.
Acestea au fost noile re alită ţi politice, care au sfâ rşit p rin a sm ulge
în 1359, afirm ă Ş erban Papacostea, instanţelor suprem e ale Im periului
bizantin o decizie, care consacra n u num ai u n deces al un u i scau n
m itropolitan, d a r însuşi sfâ rşitu l rolului istoric al B izanţului la D unărea
de Jos, o dată cu străm u tarea m itropolitului Iachint la C urtea de Argeş 4.
în aceste îm p reju ră ri a re loc decăderea rolului ju ca t de V icina
şi ridicarea Chiliei în locul ei, şi n u datorită conflictului bizantinotătar, cum s-a considerat de Gh. B ră tia n u 5 şi V. L a u r e n t6, căci acesta
fusese un episod local şi trec ăto r în cadrul crizei generale, al cărei
punct culm inant a fost în prim ăvara anului 1341. C u toate ostilităţile
ivite, Vicina a re u şit însă să iasă d in această criză şi să-şi re ia ro lu l
ei com ercial principal 7.
1. O c ta v ia n Iliescu , C o n trib u ţii n u m ism a tic e la lo ca liza rea C h iliei b iza n tin e ,
în SCIVA, 1078, 2, p. 208— 209, cit. G eo rg es O stro g o rsk y , H isto ire d e l'E tat b i
zantin, tra d . f ra n ţa is e d e V. G ouil'lard, P ay o t, Paris, 1966, p. 505, 520— 5 5 5 ; H e le n e
A rh w e ile r, Byzcince et la M er. La m a rin e d e guerre. La p o litiq u e e t Ies in stitu tio n s.
m aritim es de B yza n ce a u x V ile — X V e siecles, Paris, 1966, p. 376— 381, 385.
2. O c ta v ia n Iliescu , op. cit., p. 2 0 9 ; D o cum enta R om a n iae H istorica. D. R ela 
ţiile în tr e Ţ ă rile R om âne, v o i. I, B u cu reşti, 1977, p. 20—21.
3. O c ta v ia n Iliescu , op. cit., p. 209.
4. Ş e rb an P a p a co ste a, De V ic in a ă K i lia ; B yza n tin s e t G enois a u x b o u c h es
du D anube au X lV e sie cle, în «Revue des e tu d es Sud-E st e u ro p e en n e s» , t. 16, 1978,
1, p. 68.
5. Gh. B rătian u , R ec h erch e s su r V ic in a et C eta te a -A lb ă , B u c are st, 1935.
6. V. L au ren t, La m etro p o lite d e V ic in a M acaire et la prise d e la v iile par
Ies Tatares, în «Revue h isto riq u e d u Sud-E st eu ro p een » , 23, 1946, p. 22i5— 252.
7. Ş e rb an P a p a co ste a, op. cit.
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Să am intim că, du p ă alungarea latinilor din C onstantinopol (1261),
stăpânirea bizantină re venise la gurile D unării în 1262— 1263 sub
M ihail al V lII-lea P aleologul8. Sub protecţia tra ta tu lu i de la N ym phaion din 13 m artie 1261, d in tre M ihail al V lII-lea Paleologul şi G enova,
în schim bul a ju to ru lu i m ilitar d a t de genovezi, îm p ăra tu l le-a acordat
scutire de taxe şi im pozite în în treg Im periul. La 25 iulie 1261, sub
conducerea lui Alexios S trategopulos, grecii au recucerit C onstantinopolul, folosindu-se de absenţa flotei veneţiene, luând astfel sfâ rşit Im 
periu l latin de Constantinopol. în 1267, M ihail al V lII-lea Paleologul
le-a acordat genovezilor Galata, o suburbie a C onstantinopolului. Genovezii deveniseră acum principialii beneficiari ai com erţului bizantin,
instalându-se la Vicina, cum făcuseră şi la P era şi în în treg u l bazin al
M ării Negre.
După re sta u raţia b izantină la gurile D unării şi p ân ă la dispariţia
ei în 1359, scaunul m itropolitan al Vicinei a jucat u n rol im p o rtan t,
căutând să păstreze caracterul de c e n tru bizantin autonom sub auto
ritatea C onstantinopolului m ai întâi, şi apoi sub cea a H oardei de Aur.
în to t acest interval, «m itropolitul Vicinei a fost re p rez en tan tu l suprem
al autorităţii politice şi ecleziastice a B izanţului la D unărea d e Jos» 9.
F uncţia politică cu care e ra in v estit m itropolitul Vicinei reiese şi din
rolul de in term ed ia r pe care şi-l asum a în 1302, când m itropolitul Luca
a in terv e n it pe lângă îm părat p e n tru a aproba străm u tarea celor şaispre
zece m ii de alani n o rd -dunăreni, care fugiseră de sub dom inaţia tă ta ră ,
p e n tru a se stabili pe te rito riu l Im periului bizantin 10.
începutul decăderii Vicinei se datorează războiului p u rta t tim p de
un an, din m ai 1351 p ân ă în m ai 1352, de c ă tre îm păratul Ioan al V l-lea
C antacuzino, aliat cu v e n e ţie n iiu , pe care-1 p i e r d 12, b izantinii fiind
8. Fontes H istoriae Daco-R om anae (FHDR), III, 1975, p. 455; «S-au bucurat
de tine că le eşti îm părat şi m ulte in sule paristriene au renunţat la răscoala plă
nuită şi şi-au dat seama că au fost supuse şi asuprite de stăpâni fără drepturi
legitim e... păm ântul nem ărginit al dacilor e plin de faima biruinţelor tale». După
V. Laurent, La do m in a tio n b y za n tin e a u x b o u c h es d u D anube, în «R evue historique
du Sud-Est europeen», t. 22, 1945, p. 189, 192, 193, in su lele paristriene sunt şi
grindurile de la gurile Dunării. Redobândind această parte a v ech iu lu i Paristrion
de la tătari, îm păratul îşi consolidează stăpânirea în zonă prin alianţa m atri
m onială cu N ogai (1272).
9. Şerban Papacostea, op. cit., p. 66.
10. FHDR, III, p. 451 : «... în neam ul mărinim os al alanilor, numărând ca la
şaisprezece mii de oam eni, din care peste jum ătate erau buni să lu pte, după ce
au scăpat d e N ogai şi de robia lui, fiindcă acesta a pierit în război (cu hanul
Tahta, n. n.) căutau să treacă la îm părat (Andronic al II-lea P aleologul, n. n.) şi
m ergând Ia ierarhul V icinei se rugau ca, prin m ijlocirea sa, să-i prim ească îm 
păratul».
11. Războiul între gen o v ezi şi v en eţien i în cepe în anul 1350, în «FHDR», III.
p. 515, nota 55.
12. Şerban Papacostea, op. cit., p. 72.
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nevoiţi să capituleze în faţa genovezilor 13, m arcând sfârşitul dom inaţiei
bizantine şi in sta u ra rea controlului genovez în M area N aegră şi la
gurile D u n ă rii14.
In 1351, genovezii interzic accesul navelor străine, bizantine şi
veneţiene în M area N eagră şi îm piedică com erţul cu tă ta rii de la nord
d e D unăre. In tre anii 1351— 1359 a av u t loc tran sferu l ce n tru lu i p rin 
cipal de activitate com ercială la D unăre al Vicinei către Chilia. Vechii
funcţiuni a Vicinei, care lega schim burile com erciale cu P era şi Constantinopol, Chilia îi adaugă o funcţie nouă, aceea de c e n tru regulator
al traficului în tre O rientul asiatic şi interiorul continentului european
pe calea D unării, deschisă de genovezi, de la M area N eagră p ân ă la
M area A driatică, în cooperare cu regele Ludovic de A njou al U ngariei
îm potriva veneţienilor, folosind şi drum urile de trafic ale M oldovei şi
Ţării Rom âneşti. A ceastă nouă poziţie com ercială i-a asigurat Chiliei
o m are prosperitate, d a r a făcut în acelaşi tim p să devină un obiectiv
principal de pofte şi lu p te politice şi m ilitare din re g iu n e m. Rolul
Vicinei de acum era apus, ca şi al B izanţului la gurile D unării, im periu
care făcea faţă cu greu a tâ t frăm ântărilor in tern e 16, cât şi atacurilor
din afară. în 1359, turcii îşi făceau prim a apariţie sub zidurile cetăţii
C onstantinopolului. în aceste îm p reju ră ri a av u t loc străm u tarea m i
tropolitului Iachint de la V icina (1359— 1372) în capitala Ţ ării R om â
neşti, la C urtea de Argeş, stat liber şi independent, care se afirm a cu
autoritatea sa politică şi m ilitară în sud-estul european. Interesele bi
zantine au fost în prim ul râ n d să aibă un asem enea aliat la D unăre,
unde Im periul b izantin spera să-şi redobândească posesiunile sale p ier
dute, ca şi u n aliat îm potriva pericolului otom an. în acelaşi tim p şi
interesele Ţării Rom âneşti, care aveau în coastă regatul catolic ungar,
ia r în sudul D unării tem uta arm ată otom ană, cereau să aibă ca aliat
Im periul bizantin. A ceste interese com une reciproce au dus la s tato r
n icire a u n o r re la ţii stabile, a tâ t bisericeşti, cât şi politice cu C onstantinopolul, sediul au to rităţii suprem e bisericeşti ortodoxe şi al autorităţii
politice im periale consacrate.
13. Războiul «de la Galata» între bizantini şi gen o v ezi s-a terminat prin
distrugerea flotei bizantine construită de Ioan al V l-lea Cantacuzino, la 5 martie

atâ t M unteniei, cât şi P atriarh ie i

ecum enice şi îm părăţiei

bizantine

1349, în Bosfor. Războiul a fost provocat de tentativa bizantinilor de a-şi construi
o flotă, pentru a-şi reface com erţul maritim . Cele două puteri rivale, V en eţia şi
G enova, încercau să-şi atragă fiecare de partea sa Bizanţul, «marea victim ă a
acestui conflict», cf. FHDR, III, p. 515, nota 56.
14. FHDR, III, p. 515— 517.
15. Şerban Papacostea, op. cit., p. 79.
16. In 1341, octom brie 26,
izbucneşte războiul civil,
în urma proclamării
ca îm părat a m arelui dom estic Ioan (al V l-lea) C antacuzino. In 1341— 1351 are
loc C o n tro versa h isih a stă , doctrina Sfântului Grigore Palama, recunoscută în acest
timp de un sinod ţinut la Constantinopol, dar îm părăteasa A na şi patriarhul Ioan
C alecas se declară îm potriva hisihaştilor, al căror sprijin îl obţinu Ioan C anta
cuzino şi se proclamă împănat. A se v e d e a : Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,
V ia ţa şi în v ă ţă tu ra S iâ n tu lu i G rigore Palama, ed. a doua, Bucureşti, 1993.
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A ctul din m ai 1359, afirm ă C onstantin C. Giureseu, a fost de folos
a tâ t M unteniei, cât şi P atriarh ie i ecum enice şi îm părăţiei bizantine.
«Au coincis interesele, — condiţie necesară şi p erm an en tă a realizări
lor durabile» J7.
R olul de m ediator p en tru statornicirea acestor relaţii bisericeşti şi
politice dintre Ţ ara R om ânească şi C onstantinopol şi l-a lu at m i
tropolitul Iachint, îm puternicitul a u to rităţii bisericeşti şi politice bizan
tine la D unărea de Jos, care a v en it în capitala Ţării R om âneşti, la
C urtea de Argeş, fiind «chem at cu câtva tim p înainte» de voievodul
N icolae-A lexandru B asarab (1352— 1364), unde-şi va fi afla t adăpost în
îm p rejurările arătate, şi-l va fi îndem nat pe voievod să se alieze poli
ticii Im periului bizantin şi să in terv in ă în «061331 tim p ca să-i oeară
aprobarea oficială a m utării sale de la Vicina la C urtea de Argeş pa
triarh u lu i ecum enic Calist I (1355— 1363), sinodului p a tria rh al şi îm pă
ra tu lu i Ioan al V-lea Paleologul (1341— 1376 ; 1379— 1391). Deducem
cele afirm ate din scrisoarea m itropolitului Iachint adresată patria rh u lu i
ecum enic în 1370, p rin care se disculpă de acuzaţiile pe care i le aduceau
răuvoitorii săi, că n u venise să ia parte la C onstantinopol la nici o
şedinţă a sinodului încă din 1359, din care reţinem : «... Ci m i-a venit
iarăşi şi iarăşi altă slăbiciune şi m ai m are decât dânsa, slaba consi
deraţie a M ăririi Tale Sfinţii, şi am această săgeată în in im ă şi-m i
roade sufletul cu totul şi n u ştiu cum a h otărât M area Ta Sfinţie aceasta
către noi, căci ştiu bine că te-au a ţâ ţa t anum e oam eni pe M area Ta
S finţie asupra mea, şi D um nezeu să le ierte păcatul. Căci se va părea
şi se va socoti o adevărată m inune (xau5(7][j,a -jap 6eXet cpavetv xa't Soiletv
= se va părea şi se va socoti o adevărată laudă — xo
' a,c0<»
= laudă, m ândrie), că o dată am adus prin vorbele m ele pe M areleVoievod la învoirea şi la priete n ia M arii Tale Sfinţii. Şi p en tru aceasta
sufăr şi sunt batjocorit acum în urm ă la bătrâneţele mele, de S fânta lui
D um nezeu Biserică, ca u n călcător şi d ispreţuitor al ei...» 18.
A probarea străm u tării m itropolitului Iachint de la Vicina la C urtea
de Argeş, care s-a făcut «cu învoirea şi a preaputernicului şi sfântului
îm părat» a ce ru t tim p, insistenţă din parte a voievodului N icolae-A le
x andru Basarab, schim b de scrisori, angajam ent luat în scris sub ju ră 
m ânt de voievod că va îndeplini condiţiile stipulate în actul confirm ării
cererii sale, oa «preasfinţitul m itropolit de Vicina ... ch ir Iachint ... să
fie străm u tat în fru n te a Bisericii Ţării Rom âneşti», «la Biserica a toată
Ungrovlahia», urm ând ca după m oartea lui, «să se aleagă altul» şi
h irotonindu-se de către P atriarhie, să ne trim ită de la C onstantinopol
«ca păstor şi arhiereu legiuit a to ată Ungrovlahia», «M itropolit a toată
Ungrovlahia». Aceasta va trebui «să se păstreze şi pe u rm ă ... n e 
schim bat», cel ce ar îndrăzni s-o schim be fiind am eninţat «cu afurisenie
17. C onstantin C. G iu reseu , În tem e ier ea M itro p o liei U n gro vla h iei, în «Biserica
O rtodoxă Rom ână», LXXVII, 1©59, 7— 10, p. 688.
18. H u rm uzaki-Io rg a, D o cu m en te, X IV , VI, p. 7—8, «Pitac» al m itro p o litu lu i
Iachint al Ţării R o m â n eşti că tre P atriarhie d esp re su fe rin ţe le sale şi p ârele ce a
în durat Ia Domn.
B. O. R. — 17

258

B ISERICA O R T O D O X A R O M A N A

prea grea a Sinodului» 1!). A ceste precauţiuni erau în d rep tă ţite pentru
P atriarh ia din C onstantinopol, ca M itropolia Ţ ării R om âneşti să răm ână
dependentă de P atriarh ie şi să n u treacă la «autonom ie», ca în cazul
B isericilor bulgară şi sârbă, care rupseseră legăturile cu P atriarh ia ecu
m enică, sub p a tria rh u l C alist (1350— 1354 ; 1355— 1363) şi provocaseră
ru p tu ra , p rin proclam area m itropolitului de Pec ca p a tria rh (1346). (îm 
păcarea va avea loc în 1375). în acelaşi tim p, Ţ ara R om ânească urm a
să răm ână fidelă alianţei ou Im periul bizantin.
P eat.ru ap recierea im portantului act petrecut în viaţa Ţării Rom â
neşti în 1359, n e referim şi la însem narea din T ratatul de Istoria
R o m â n iei20. înfiinţarea m itropoliei şi organizarea unei ierarh ii bisericeşti
chiar în a n u l 1359 pot fi puse în legătură cu u n proiect de coaliţie
balcanică antiotom ană. Aşezarea turcilor pe continentul european în
1354, însem na o m are p rim ejdie n u num ai p e n tru popoarele din
P eninsula Balcanică, ci şi p en tru cele de la nordul D unării. Această
prim ejdie a produs o reacţie a feudalilor din aceste p ărţi, care, sub
conducerea ţarilor bulgari, m ai întâi, sub îndrum area patria rh u lu i din
C onstantinopol după aceea, îşi unesc efo rtu rile p e n tru a determ ina pe
îm păratul B izanţului la organizarea unei acţiuni com une îm potriva tu r 
cilor. La această acţiune din 1359 a lu at parte şi N icolae-A lexandru,
dom nul Ţ ării R om âneşti, care avea legături politice şi de ru d e n ie cu
casele dom nitoare, din sud-estul Europei ; o fiică a sa era că sătorită
cu S tratim ir, ţa ru l bulgar de la Vidin, alta cu Ş tefan Uroş, cneazul
sârbilor, ia r a treia, cu ducele Ladislau de Opolia, ru d a regelui şi pala
tinul Ungariei. Legăturile de rudenie având în acea vrem e o sem nificaţie
politică, rezultă din aceste în ru d iri locul deosebit de im p o rtan t pe care
ajunsese să-l ocupe, la m ijlocul secolului al X lV -lea, Ţ ara R om ânească
în cadrul relaţiilor internaţionale din sud-estul Europei.
în faţa pericolului turcesc, îm păratul Ioan al V-lea Paleologul
(1341—1376 şi 1379— 1391), căuta să-şi găsească aliaţi, p e n tru care se
îndreptase şi sp re Roma, proclam ând în octom brie 1369, u n irea cu
Biserica catolică, u n ire care n -a avut însă urm ări. în Balcani, îndeosebi,
avea to t interesul să aibă prieteni şi aliaţi, m ai ales, cu tân ă ra Ţ ară
Românească, ce se afirm ase pe arena europeană ca u n sta t liber şi
independent. Pericolul turcesc im punea popoarelor balcanice să se
unească în ju ru l C onstantinopolului, ca să poată supravieţui. Astfel,
19. Ibid em , X IV /l, p. li— 4, H otărâre sinodală co n sta tâ n d m ăsura prin care
se aşează ca e xa rh p atriarhal în Ţara R om ânească m itro p o litu l de V ie in a , I a c h in t;
XIV/IV, p. 4— 6. S crisoarea P atria rh u lu i către A le x a n d ru V o d ă , D om nul Ţării
R om âneşti, de sp re stră m u tu ta rea m itro p o litu lu i d e V ic in a l a S c a u n u l a c elei tări ;
1359 (6867), mai. — S in o d u l P atriarhiei ecu m en ice h o tă ră şte ca m itro p o litu l Iachint
de V ic in a să iie stră m u ta i ca m itro p o lit a l U ngrovlahiei.
1359. mai. — Patriarhul ecum enic scrie lui A lexandru V o iev o d al Ţării Româ
neşti despre strămutarea m itropolitului de V icina ca m itropolit al Ţării Româneşti,
In Documente privind istoria României. V eacul XIII, XIV şi XV. B. Ţara Româ
nească (1247— 1500), Bucureşti, 1953. D ocum entele 9 şi 10, p. 13— 16; FHDR, IV,
Bucureşti, 1982, p. 197—203. A se v edea şi la Const. C. Giurescu, art. cit.,
p. 637— 697, analizarea şi docum entarea acestor două acte.
20. Istoria R o m â n iei, II, Bucureşti, 1962, p. 157— 158.
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înţelegerea cu Ţ ara R om ânească, adversara de m ai înainte, era bine
venită. Se ounoaşte că în 1323 B asarab trim isese un contingent de
oaste ca să aju te pe M ihail, ţaru l bulgarilor, în lupta cu B izanţul. De
aici, deducem că nici ra p o rtu rile cu P atriarh ia ecum enică n u erau n o r
male. Astfel se înţelege am ânarea şi condiţiile stipulate în cele două
acte ale confirm ării «străm utării» m itropolitului Iachint de la Vicina
la C urtea de Argeş.
Cum m enţiona C onstantin C. Giurescu, «Actul din 1359 are deci
şi o latură politică, latu ră care n-a lipsit, de altfel, niciodată în m arile
h otărâri privind Biserica, nu num ai în evul m ediu, dar, în general, în
toate tim purile» 21.
A ctul din 1359, considerăm că m ai cuprinde şi o altă latu ră politică,
ce n u a fost re ţin u tă.
Cum am m enţionat, m itropolitul Vicinei fusese rep rez en tan tu l su
prem al au to rităţii patriarhale, d ar şi al autorităţii politice a îm păratului
B izanţului în ţin u tu l autonom de la D unărea de J o s 22. P rin «străm u
tarea» ( el? io (J.sTaTs07jvat) m itropolitului Iachint de la Vicina, care s-a
făcut şi cu «chibzuirea şi încuviinţarea puternicului şi a sfântului îm 
părat», fiindcă era şi îm puternicitul au to rităţii sale politice, cum arăta
N. Iorga, era învestit «M itropolit a toată Ungrovlahia, d a r fără speci
ficarea locului de reşedinţă, fără crearea unui nou scaun m itropolitan,
unei noi diecese. M itropolitul de Vicina, poate şi cu d re p tu ri străvechi
asupra teritoriilor ce stăteau acum supt oblăduirea lui A lexandru, el
răm ânea eu dre p tu rile sale de până atunci şi situaţia sa anterioară în
ierarhia O rientului, d ar el căpăta, după stăru in ţa unui nou Dom n orto
dox şi dre p tu ri m etropolitane pe o întindere de păm ânt mare...» 23.
Aspectul actului d e la 1359, după cum a a rătat N. Iorga, are o
im portanţă şi m ai m are decât cea reţinută.
Se consideră «că şi în lunga dom nie a lui B asarab vodă întem eie
torul (c. 1310— 1352) treb u ie să fi fost n ea p ăra t un m itropolit în ca
pitala ţării, date fiind nevoile legate în tr-u n sta t ortodox, cum era Ţara
Românească, de u n asem enea cârm uitor bisericesc» 24. C onstantin C. G iu
rescu, vorbind despre re cunoaşterea de către P atriarh ia de C onstantinopol a M itropoliei Ţ ării Rom âneşti, afirm ă că : «actul din 1359, con
siderat atâta vrem e ca începutul acestei ierarhii, apare în tr-o a ltă lu
m ină. El este u n act de recunoaştere a unei stări existente, iar n u un u l
de creare a ei. R ecunoaşterea care aduce după sine stabilirea unei
legături şi a unor obligaţii faţă de P atriarh ia de C onstantinopol, precum
şi înscrierea iera rh u lu i m untean p rin tre m em brii sinodului p atria rh i21. Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 687.
22. Şerban Papacostea, op. c i t . ; Pr. Prof. Ioan Rămureanu, M itro p o lia V ic in e i
şi rolul ei în păstrarea O rto d o x iei în ţin u tu rile rom âneşti, în «De la Dunăre la
Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină», Ed. Arhiep. Tom isului şi
Dunării de Jos, Galaţi, 1977, p. 155; DIR. B. Ţara Românească (1247— 1500), Bucu
reşti, 1953, p. 5, doc. 2. Intr-un catalog redactat la 1249—‘1250, V icina figurează
printre scaunele arhiepiscopale autonome.
23. N. Iorga, Isto ria B isericii ro m â n eşti şi a v ie ţii relig io a se a rom ânilor,
ed. a Il-a, voi. 1, 1929, p. 33.
24. Pr. N iculae Şerbănescu, M itro p o liţii U n g rovlahiei, în «Biserica Ortodoxă
Română», an. LXXVII, 1959, 7— 10, p. 730.
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cesc»25. «Când urm aşul voievodului Seneslau, cel am in tit în diplom a
Ioaniţilor, a d evenit «m are voievod» şi şi-a întins a u to ritate a asupra
tu tu ro r celorlalte form aţiuni, ocupând şi posesiunile coroanei ungare, de
dincoace de C arpaţi, vlădica de lângă el s-a înălţat, la rându-i, cu o
treaptă şi a aju n s căpetenia bisericească a ţării, noi zicem m itropolit» 2G.
La râ n d u l său, Pr. Prof. M ircea P ăcurariu afirm ă : «Presupunem
că paralel cu u n ificarea politică a vechilor form aţiuni cneziale şî voie
vodale, a a v u t loc şi unificarea organizaţiei bisericeşti, adică în locul
mai m ultor episcopi existenţi pe lângă fiecare cneaz sau voievod, va
fi fost ales u n sin g u r ierarh, cu titlu l onorific de m itropolit... Dar
această organizare bisericească centralizată, în fru n te cu u n m itropolit,
nu avea încă recunoaşterea canonica a P atriarhiei ecum enice d in Con
stantinopol, suprem a autoritate bisericească în R ăsărit. R ecunoaşterea
a obţinut-o Nicolae A lexandru B asarab în 1359. E xistând însă u n m i
tropolit la noi înainte de această dată, atunci actul d in 1359, considerat
m ult tim p de istorici ca actul de întem eiere a M itropoliei Ungrovlahiei,
trebuie p riv it num ai ca o recunoaştere a unei stări existente şi n u de
creare a unei noi instituţii» 27.
Se poate susţine această afirm aţie despre ex istenţa unei m itropolii
şi a unui m itropolit în capitala Ţării R om âneşti înainte de «străm uta
rea» lui Iachint de la Vicina ? C onstantin C. G iurescu consideră că,
aşa cum s-au p etrecut lucrurile în Bulgaria, când paralel cu recunoaş
terea în 1204 a lui Ioniţă ca «rege al bulgarilor şi al valahilor», a avut
loc şi recunoaşterea ca pului Bisericii ca «prim at», cum s-au petre cu t şi
în Serbia, după ee m arele ju p an Ş tefan a devenit rege (1217), a urm at
la scurt tim p (în 1219) recunoaşterea fratelui său Sava ca arhiepiscop,
aşa m m s-a în tâm p lat şi la noi, când urm aşul voievodului Seneslau
a devenit «m are voievod» şi vlădica de lângă el a aju n s căpetenia
bisericească a ţării : m itropolit28. S ituaţia nu este însă sim ilară, fiindcă
în 1204 în B ulgaria şi în 1219, în Serbia, căpeteniile celor două biserici
devin «arhiepiscopi», şi n u «mitropoliţi». Când cei doi arhiepiscopi se
declară apoi patriarhi, a re loc confliotul cu p atria rh ia ecum enică din
C onstantinopol, care nu i-a recunoscut.
>
25. C onstantin C. Giurescu, op. cit., p. 678.
26. Ibietem, p. 676; Pr. Prof. Ioan Rămureanu, op. cit., a firm ă: «Basarab I
cel Mare a avut, desigur, vreun episcop sau mitropolit în Ţara Românească...»
Istoria B isericii R o m â n e, manual pentru Institutele teologice, v o i. I, Bucureşti, 1957,
p. 145: «... e ste cu neputinţă să credem că M arele Basarab, făuritorul statului
m untean şi ctitorul bisericilor dom neşti din Câmpulung şi Curtea d e A rgeş, să
nu fi avut pe lângă sine, la curtea dom nească, şi o faţă b isericească mai înaltă,
vreun arhiereu sau vlădică... în că de pe vrem ea lui Basarab trebuie să fi [ost
un vlăd ică în Ţara R omânească. S e în ţelege, însă, că o ierarhie strict organizată
şi mai ales recunoscută de Patriarhia din C onstantinopol nu era p e atunci. A bia
tiul şi urm aşul său de tron, N icolae-A lexan dru Basarab, năzui să aibă în ţara sa
un scaun de m itropolit şi pe care socoti nimerit să-l a şeze lângă Curtea dom 
nească de la A rgeş. Dar ©1 nu putea să în tem eieze a ceastă m itropolie decât cu
învoirea şi cu binecuvântarea Patriarhiei de Constantinopol».
27. Pr. Prof. M ircea Păcurariu Isto ria B isericii O rto d o x e R om âne, voi. I, Bucu
reşti, 1980, p. 240— 241.
28. Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 676.
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P en tru înţelegerea problem ei trebuie avut în vedere faptul că, pen
tru ţările ortodoxe europene, nu exista decât un singur îm părat, «cel
de la Dum nezeu prea pu tern ic şi sfânt autocrat», îm păratul B izanţului,
şi nici un alt p atriarh, decât cel ecum enic, din C onstantinopol. B izanţul
n-a aprobat ţara tu l bulgar sau sârb şi nici titlu rile B isericilor lor de
patriarhii din Obrida, Târnovo sau P e c i2!). în susţinerea afirm aţiei lui
C onstantin C. Giurescu nu ne vin în sprijin inform aţiile docum entelor
vrem ii, cum ne vin p en tru B isericile B ulgariei şi Serbiei, iar re alităţile
politico-istorice din Ţ ara R om ânească s-au p etrecut în alte condiţii.
Existenţa unei m itropolii şi a unui m itropolit la C urtea de Argeş până
în 1359 nu putea să n u fie m enţionată şi re ţin u tă în actele patriarhiei
de C onstantinopol, aşa cum s-au re ţin u t inform aţiile p en tru Bisericile
Bulgariei şi Serbiei.
în diplom a cavalerilor ioaniţi din 1247 se face m enţiunea de cne
zatele lui Ioan şi Farcaş, ca şi de voievodatele lui Litovoi în dreapta
O ltului şi a lui Seneslau în stânga O ltului, precum şi de existenţa unor
biserici, ca şi de existenţa de episccpi şi arhiepiscopi:!0. Episcopii vor
fi fost pe lângă cnejii Ioan şi Farcaş, ca şi pe lângă alţii necunoscuţi,
iar arhiepiscopii vor fi fost pe lângă voievozii M tovoi şi Seneslau.
P luralism ul s tru ctu rilo r politice rom âneşti, adică cnezate şi voie
vodate, la ră sărit de Olt, în Câm pia M unteniei şi în sudul Moldovei,
se întrevăd, cum a precizat Ş erl'an P ap ac o ste a51, şi în tex tu l scrisorii
papei Grigore al IX -lea din 14 noiem brie 1234, adresată principelui de
coroană, Bela, fiul şi coregentul lui A ndrei al II-lea al Ungariei, viitorul
rege Bela al IV-lea. «După cum am aflat, în episcopia cum anilor sunt
unele popoare care se num esc rom âni (Walati), care, deşi după num e se
socotesc creştini, îm brăţişând d iferite ritu ri şi obiceiuri în tr-o singură
credinţă, săvârşesc fapte ce su n t străine acestui num e. Căci, nesocotind
Biserica rom ană, prim esc toate tainele bisericeşti, nu de la venerabilul
nostru frate..., episcopul cum anilor, care e diocezan al acelui terito riu ,
ci de la unii pseudoepiscopi, care ţin de ritu l grecilor, iar unii, atât
unguri, cât şi teutoni, îm preună cu alţi dreptcredincioşi din regatul
Ungariei, trec la dânşii ca să locuiască acolo şi astfel, alcătuind un
singur popor cu pom eniţii rom âni, nesocotindu-1 pe acesta, pe episcopul
cum anilor, prim esc susnum itele taine spre m area indignare a d re p tcredincioşilor şi spre o m are abatere a credinţei c re ş tin e » 3-, O rgani
zarea bisericească a u rm at întotdeauna organizării politice. «Popoarele»
din episcopia cum anilor, «care se num esc rom âni», erau aşadar orga29. Istoria B isericii rom âne, M anual pentru in stitu tele teologice, voi. 1, p. 147.
30. DIR, veac. XIII, X IV şi XV. B. Ţara R omânească, doc. 1, p. 2 3 ; D ocu
m enta R om aniae H istorica (DRH), voi. I, Bucureşti, 1977, p. 21—2 8 ; doc. 10,
p. 25, 26.
31. Şerban Papacostea, R o m â n ii in se co lu l al X lII-lea . In tre cruciadă şi Im 
periul m ongol, Bucureşti, 1938, p. 62— 64.
32. Hurmuzaki, I, 1, p. 132; DRH, D, 1, p. 20— 2 1 ; Şerban Papacostea, op. c it.,
p. 62— 63, cu corectarea textului din DRH, D, 1, p. 20, a cuvântului «oameni»
cu «popoare».
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irizaţiile politice rom âneşti din am intita diooeză33, adică cnezate şi
voievodate, înzestrate cu organizaţii bisericeşti, dar şi cu organizaţii
m ilitare.
Este posibil ca u n u l din acei «pseudoepiscopi care ţin de ritu l
grecilor» să-şi fi a v u t sediul episcopal în părţile B uzăului, cum arată
o veche tradiţie consem nată la sfârşitul secolului trec u t de c ă tre B. Iorg u lescu 34. Dar aceşti episcopi ortodocşi, num iţi de papa Grigore
al IX -lea «pseudoepiscopi», de ce m itropolie şi de ce m itropolit ortodox
depindeau ierarhic ? Considerăm că această m itropolie va fi fost m i
tropolia autonom ă a V icin e i35, care s-a înfiinţat d e p atria rh ie după
anul 1204, când a avut loc ocuparea C onstantinopolului de că tre latini,
şi când aici s-au aşezat u n num ăr însem nat de greci, refugiaţi din
Constantinopol, devenind cel m ai im portant ce n tru com ercial de la
D unărea de Jos. In ju risdicţia adm inistrativ-canonică a m itropoliei Vi
cinei, începând din secolul al X lII-lea, vor fi in tra t şi regiunile din
stânga D unării, care vor fi fost an te rio r sub jurisdicţia canonică a
m itropoliei D ristrei în secolele X I—X II, şi care vor fi cuprins, cum
afirm ă P etre Diaoonu, «cel p u ţin sudul provinciilor Oltenia, M untenia
şi Moldova» 3(i.
Jurisdicţia canonică a Vicinei se va fi întins, în afară de episcopii
ortodocşi din episcopatul cum an şi din Oum ania, şi asupra altor episcopi
în cuprinsul Ţării Rom âneşti, cum va fi fost şi iera rh u l ortodox din
C apitala Ţării, de la C urtea de Argeş, cum vom arăta, p e n tru care este
nevoie să urm ărim firu l evenim entelor istorice.
D upă obţinerea victoriei la 1330 de la Posada, când Ţ ara R om â
nească îşi dobândise independenţa şi suveranitatea ca s tat liber, de sine
stătător, oştile tătăreşti ale hanului Uzbec încep, după an u l 1335, să
atace şi să prade Ţ ara Românească. In această situaţie, se re ia u legă
turile cu Ludovic I, regele Ungariei, fiul lui Carol R obert (m ort la 1342),
p en tru o politică antim ongolă. In 1344, fiul lui B asarab, asociatul său
la dom nie, N icolae-A lexandru, se întâlneşte cu regele U ngariei, re 
cunoaşte a u to ritate a regelui m aghiar în lu p ta îm potriva tătarilor, iar
regele, la râ n d u l său, recunoaşte existenţa statu lu i rom ânesc dintre
Carpaţi şi Dunăre. In baza acestei înţelegeri, oştile din Ţ ara R om ânească
participă după 1345 la ofensiva îm potriva tătarilor, in iţia tă de Ludovic
pe te rito riu l Moldovei. In stăpânirea voievodului N icolae-A lexandru
B asarab se găseau acum din nou Severinul şi teritoriile de la R ăsărit
ale C um aniei, cucerite de la tătari. încă din tim pul lui B asarab în te 
m eietorul, în tre anii 1324— 1328, când a p u rta t lupte îm potriva tă ta ri
lor, Ţ ara R om ânească se întindea pe toată D unărea m aritim ă, până la
gurile D unării, la Chilia. Abulfeda, geograf şi călător arab, în lucrarea
33. Ş e rb an P a p a co ste a, op. cit., p. 6 4 ; Idem , în tr e g iri Ia c u n o a şterea v ie ţii
b isericeşti a rom ânilor în e v u l m ed iu (seco lu l X IV ), In voi. G eneza sta tu lu i în
e v u l m ed iu rom ânesc. S tu d ii c ritice, C lu j-N ap o ca, 1988, p. 205—221.
34. Pr. Prof. M irc ea P ă c u ra ru l, op. cit., p. 230.
35. Pr. Prof. Io an R ăm u rean u , op. cit. (n o ta 22).
36. Dr. P e tre D iaconu, D espre organizarea e clesia stică a regiu n ii D unării de
Jo s (ultim a treim e a se co lu lu i X — se co lu l XII), 1n «Studii Teologice», an. XLII,
1990, 1, p. 119
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sa geografică din 1321 m enţiona că «Isaccea este un oraş din ţara vala
hilor şi în dependenţă de Constantinopol»37. Un alt izvor, care
este Cronica în versuri a expediţiei begului anatolian B ahaed din U m ur
bei, em ir de Efes, spune p e n tru a n u l 1337 sau 1338 că Chilia «era la
graniţa Valahiei» (Ţării R o m â n eşti)38. P artea sudică a terito riu lu i de
la nordul D unării, d in tre P ru t şi N istru, s-a num it B asarabia, confir
m ând stăpânirea Ţării R om âneşti de la început, la gurile D unării. Este
posibil, după opinia lui C onstantin C. Giureseu, să fi încetat stăpânirea
lui Basarab I la gurile D unării, atunci când el şi fiul său Nicolae-Alexandru, asociatul la tron al său, şi-a schim bat o rientarea politică a
ţării după 1342, prin alianţa cu Ludovic cel M are (1342— 1382) al Unga
riei, în lupta acestuia îm potriva tătarilor. F ap t este că, în 1359, când
Iachint este «străm utat», este n um it în actul p atriarhal «vecin cu el»,
adică vecin cu dom nul Ţării R om âneşti, N icolae-A lexandru B a s a ra b 39.
Vicina e ra în acel tim p ce n tru l principal com ercial, politic şi re li
gios la D unărea de Jos al Im periului bizantin, care avea legături strânse
cu Ţ ara Românească. L egăturile Vicinei ou Ţ ara R om ânească au fost
şi bisericeşti şi, după in tu iţia lui Nicolae Iorga, m itropolitul Vişinei
era şi «cu d re p tu ri străvechi asupra teritoriilor ce stăteau acum sub
oblăduirea lui A lexandru» 40. Episcopii ca şi arhiepiscopul, cum se p re 
supune, din tim pul lui Seneslau, au fost, deducem , sub ju risdicţia ca
nonică a m itropolitului Vicinei, înfiinţată la nordul D unării, de p a
triarh ia m utată din C onstantinopol, în tre anii 1204— 1261, când începe
în spaţiul C arpato-D unărean ofensiva cruciată a regatului catolic m a
gh iar îm potriva schism aticilor o rto d o cşii l .
Legăturile m itropolitului Vicinei cu m arele voievod B asarab, ca şi
cu fiul său, N icolae-A lexandru, asociatul său la dom nie, şi urm aşul
său, prezenţa unui m itropolit de la Vicina pe lângă aceşti voievozi la
C urtea de A rgeş sau la C âm pulung este explicabilă şi nu vedem ju s ti
ficarea unui scaun m itropolitan în Ţ ara R om ânească şi a un u i alt
m itropolit înainte de 1359, decât eel al Vicinei, ceea ce era conform
rânduielii canonice a P atriarh ie i ecum enice ortodoxe.
D ocum entul din m ai 1359 ne arată că la acea dată, m itropolitul
Iachint al Vicinei se afla deja de «câtva timp», care nu este precizat,
in capitala Ţ ării Rom âneşti, unde fusese «chem at cu câtva tim p îna
inte» de N icolae-A lexandru B asarab şi unde fusese «foarte bine prim it».
Or, canonic, el ca m itropolit n u putea să-şi părăsească m itropolia sa
şi să vină în tr-o altă m itropolie caro nu-i aparţinea, fără aprobarea
37. C. C. Giureseu, Ş tiri n o i de sp re stră ro m â nii din D obrogea, In «Tomis»,
1967, p. 4 ; D. C. Giureseu, Ţara R om ânească în se co le le X I V — XV , Bucureşti, 1973,
p. 41, 46; Pr. Prof. loan Rămureanu, op. cit., p. 161.
38. Constantin C. Giureseu, în B.O.R., cit., p. 684, nota 9 2 ; V. Lanrent, La
d om ination byzantirie a u x b o u c h es d u D anube so u s M ich e l P aleologue, în «Revue
H istorique du Sud-Est Europeen», Bucnrest, XXII. 1945, p. 187; M. A lexandrescuD ersca, L 'ex p ed itio n d 'U m u r beg a u x b o u c h es du D anube (1337-ou 1338), în «Studia
et A cta Orientalis», t. II (1960), p. 2—2 3; M. Guboglu şi. M. M ehmet, C ronici
tu rc eşti p rivind ţă rile rom âne, Bucureşti, 1966, t. I, p. 36.
39. Constantin C. Giureseu, în B.O.R., cit., p. 685.
40. N. Iorga, Istoria B isericii ro m â n eşti, ed. a Il-a, voL I, p. 33.
41. Şerban Papacostea, op. cit., p. 56 şi urm.
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p atriarh ului ecum enic. Se găsea, adică de fapt, pe terito riu l jurisdicţiei
m itropoliei sale. D ocum entul d in m ai 1359 nu face decât să indice că
patria rh u l ecum enic şi sinodul său ratificau o situaţie existentă deja.
In felul acesta se poate prim i afirm aţia că actul din 1359 «e u n act
de recunoaştere a unei stări existente» 42, adică i se aprobă lui Iachint
'<străm utarea» sa din scaunul său m itropolitan de la Vicina, la cererea
lui N icolae-A lexandru Basarab, pe teritoriul aceleiaşi m itropolii, în
capitala Ţ ării R om âneşti. Dacă ar fi fost vorba de existenţa unei alte
m itropolii în capitala Ţării Rom âneşti, aotul de «străm utare» trebuia
să o m enţioneze, iar term enii trebuiau să fie de num ire sau de tra n s 
ferare, pe când actul «străm utării» nu m enţionează noul sediu al
m itropoliei, fiindcă ne găseam , cum am specificat, în cadrul aceleiaşi
m itropolii. Scaunul presupusului ierarh, arhiepiscopul din capitala Ţ ării
R om âneşti, se dovedeşte că în acest tim p era vacant, poate p rin decesul
arhiepiscopului şi în această situaţie, canonic, este su p lin it şi adm i
nistrat de m itropolitul eparhiei, adică, în cazul de faţă, de m itropolitul
Iachint de la Vicina, care, s trăm u tat la «Biserica a toată Ungrovlahia»,
îşi păstrează terito riu l eparhial al Vicinei şi capătă aoum, după a fir
m aţia lui Nicolae Iorga, d re p tu ri m etropolitane pe o întindere de p ă
m ânt şi m ai m are, devenind «păstorul legiuit a toată U ngrovlahia»,
«Prea S finţitul M itropolit a toată Ungrovlahia».
Specificarea de m itropolit «a to ată U ngrovlahia» presupune că raza
jurisdicţiei canonice a m itropoliei Vicinei nu se întindea atunci peste
«toată Ungrovlahia». Ea era poate num ai până la Olt, când ţin u tu rile
din dre ap ta îşi d in stânga O ltului s-au un it în tr-u n stat u n itar sub
B asarab I întem eietorul, şi atunci ţa ra a avut de dre p t num ai u n singur
arhiepiscop, cel de la C urtea de Argeş, cel de pe lângă B asarab I.
Când el poate a decedat, arhiepiscopia A rgeşului va fi fost adm inistrată,
cum prevăd regulile canonice, în vigoare până astăzi, de m itropolitul
Vicinei, Iachint, până în 1359, când el devine de drept acum «Prea
S finţitul M itropolit a toată Ungrovlahia».
Peste unsprezece ani, în octom brie 1370, este num it la cererea
voievodului Vlaicu şi a curţii sale, de către p atria rh ia din C onstantinopol, un al doilea m itropolit, p en tru p ărţile din dreapta O ltului, în
persoana lui A ntim Critopulos. A ceasta presupune că anterior vor fi
existat două arhiepiscopii, una în dreapta O ltului, în voievodatul lui
Litovoi, şi a doua în stânga O ltului, în voievodatul lui Seneslau.
Se afirm ă că «dacă reşedinţa prim ilor doi B asarabi a fost la Câm pu
lung, atunci, în chip firesc, trebuie să adm item că şi reşedinţa m i
tropolitului Iachint şi a prezum tivilor săi înaintaşi a fost tot în acest
oraş, desigur la biserica cu hram ul «Adorm irea Maicii Dom nului». Când
Vlaicu vodă a m u tat reşedinţa dom nească la Argeş (1369, n. n.), atunci
va fi lu at acolo şi pe m itropolitul ţării» /|3, adică pe Iachint (1359— 1372).
Aşa ceva nu se poate afirm a. C apitala Ţ ării R om âneşti a fost sub
B asarab I Întem eietorul la C urtea de Argeş şi unde a fost desigur şi
capitala voievodatului lui Seneslau. A rm ata lui Carol R obert, în ex 
pediţia din noiem brie 1330, s-a îndreptat de la Severin spre capitala
42. C onstantin C. Giurescu, op. cit., p. 62.
43. Pr. Prof. M ircea Păcurariu, op. cit., p. 244.
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ţării, Castro Argyas. Tem porar, până la refacerea palatului dom nesc din
Curtea de Argeş, existent, cum au dovedit-o cercetările arheologice încă
din secolul al X lII-lea, afectat în tim pul luptelor cu arm atele lui Carol
R obert, Basarab, îm preună cu fiul şi asociatul său la dom nie, Alexandru-N icolae, au stat un tim p la C âm pulung, până la refacerea pala
tului şi term inarea lucrărilor la biserica dom nească S fântul Nicolae,
când, sub Vlaicu vodă, se revine la C urtea de Argeş.
A ctul m utării m itropoliei din C urtea de Argeş la Târgovişte, în
tim pul lui Neagoe B asarab, spune clar că Neagoe «sparse m itropolia»
şi zidi noua biserică a m ănăstirii Argeşului, cântată de baladă. Sediul
m itropoliei Ţării R om âneşti în fiin ţa tă în 1359 a fost la C urtea de Argeş,
unde s-a găsit, desigur, şi sediul ierarhilor anteriori lui Iachint, în
locul unde se găseşte astăzi m ănăstirea lui Neagoe B asarab şi unde
a fost o veche m ănăstire, rezidită de B asarab I, al cărei pom elnic începe
cu Basarab I Vt. U rm e arheologice s-au găsit suficiente din secolul al
X lII-lea, la biserica bolniţă a m ănăstirii, azi biserică de enorie. U rm e
din secolul al X lII-lea, din tim pul lui Seneslau, s-au găsit şi se văd
in ruinele palatului dom nesc din curtea bisericii Dom neşti, ca şi urm ele
vechii biserici din secolul al X lII-lea aflate sub pardoseala bisericii
dom neşti, S fântul Nicolae 'i5.
R evenind la firul evenim entelor istorice, către anul 1359, cea mai
m are parte a teritoriilor rom âneşti ocupate de putere mongolă, fu dega
jată prin ofensiva pu terilo r creştine. C ătre anul 1355, linia D unării
fusese liberată de dom inaţia tă ta ră /iC.
Cu toate consecinţele cuceririi Vicinei de către tătari în 1341 'i7, ea
reuşise totuşi să-şi păstreze caracterul de centru bizantin autonom , iar
m itropolitul ’ei să răm ână reprezentantul suprem al autorităţii politice
şi eclesiastice a B izanţului la D unărea de Jos. M arele avantaj com er
cial al Vicinei a făcut-o să fie principalul interm ediar de schim buri
între Bizanţ, D unărea de Jos şi Ţ ara R om ânească48. Decăderea rolului
politic, economic şi eclesiastic al Vicinei «nu poate fi atrib u ită conflic
tului bizantino-tătar şi ocupaţiei oraşului de trupele H oardei de Aur» ^
C upiditatea ungară a regelui Ludovic de Anjou nu încetează să se
întindă asupra teritoriilor em ancipate de suib dom inaţia H oardei de
Aur. U ngurii lui Ludovic I, cu care genovezii în treţin ea u relaţii am i
44. Constantin C. Giurescu, op. cit. A se vedea şi A urelian Sacerdoţeanu,
O rganizarea B isericii O rto d o x e R o m â n e în se co le le al IX -le a — al X lII-le a , în
«Studii T eologice», an. XX, 1068, 3— 4, p. 242, 257; A. A. Bolşacov-Ghimpu,
Episcopi ortodocşi d in Ţările R o m â n e In seco lu l al X lII-le a , în «Glasul Bisericii»,
an. XXX, 1971, 1— 2, p. M8— 109; Şt. Ştefănescu, Les premi'eres lo rm a tio n s e ta tiq u e s
de la R oum anie, în «Dacoromania», M unchen, I, 1973, p. 104— 113.
45. N icolae Constantinescu, C urtea de A rg eş. 1200— 1400. A su p ra în c e p u tu r i
lor Ţării R om âneşti, Bucureşti, 1984.
46. Şerban Papacostea, De V ic in a ă Kilia..., p. 77.
47. V. Laurent, L'assaut a v o rte d e la H orde d ’Or co n tre l'E m pire b yza n tin ,
în «Revue des Etudes Byzantinnes», XVTII, 1£60, p. 145— 162; Idem, Le m etro polite de V ic in a M acarie et la prise d e la v iile par le s Ta ta res, în «Revue H istorique de Sud-Est Europeen», Bucarest, XXIII, 1946, p. 224—232; Şerban Papacostea,
op. cit., p. 6748. Şerban Papacostea, op. cit., p. 66— 67.
49. Ibidem , p. 70.
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cale, le perm iseră şi îi aju tară să se reinstaleze la Vicina, «la o dată
cuprinsă în tre 1345 şi 1351» 50. Cum am arătat, conflictul d in tre genovezi
şi bizantini susţinuţi de veneţieni avea să se declanşeze, începând din
1350, care a dus la înfrângerea bizantinilor şi a veneţienilor, şi la
elim inarea lor din bazinul M ării Negre şi de la G urile D unării. In
aceste condiţii, rolul Vicinei începea să apună, iar m itropolitul ei nu-şi
mai p u tea avea rolul politic şi ierarhic de odinioară şi nici n u mai
putea fi agreat de noii stăpânitori. în aceste condiţii, m itropolitul
Vicinei îşi va găsi adăpost şi sprijin la voievozii Ţ ării R om âneşti ca,
in cele din urm ă, rolul Vicinei apunând definitiv, prin acţiunea genovezilor, transferându-1 la Chilia, în 1359, şi scaunul m itropolitan avea
să fie «străm utat», cu dem nitatea şi atribuţiile canonice avute, la C urtea
de Argeş, recunoscut oficial de P atriarh ia ecum enică din C onstantinopol
în m ai 1359, unde m itropolitul Iachint se afla deja de «câtva timp».
P en tru Ţ ara R omânească, Vicina era centrul vital com ercial în
relaţiile cu B izanţul şi ou O rientul. în noile condiţii create, in teresele
Ţării R om âneşti şi ale B izanţului corespundeau reciproc. P e de o parte,
interesele com erciale, pe de alta, propaganda catolică în Ţ ara R om â
nească şi extinderea hegem oniei ungare, în sudul D unării, şi pericolul
turcesc au făcut să apropie Ţara R om ânească de C onstantinopol, iar
rolul de m ediator în acest act politic im portant l-a ju ca t m itropolitul
Iachint, p e n tru care dom nul «în chip n eclintit ţin e la străm u tarea m i
tropolitului Vicinei şi deocam dată n u p en tru vreu n altul, oi p en tru
acesta cere cu m are rugăm inte această cârm uire arhierească» 51.
U rm are a consolidării Ţării R om âneşti ca s ta t suveran şi indepen
d ent în 1359, şi B iserica Ţării R om âneşti ajunge la o organizare supe
rioară ierarhică p rin «străm utarea» m itropolitului Iachint de la Vicina,
ca m itropolit a toată U ngrovlahia, care este «o dovadă în plus şi a
consolidării dom niei în Ţ ara R om ânească»r>2, recunoscută acum oficial
şi de P atriarh ia d in C onstantinopol şi de îm p ăra tu l bizantin, în îm 
pre ju rările a rătate 53.
întem eierea M itropoliei U ngrovlahiei în m ai 1359 şi a Moldovei,
în iulie 1401, este considerată de bizantinologul V. L aurent ca «cea
mai frum oasă cucerire pe care a făcut-o Biserica B izantină în secolul
al XlV-lea» 54. Cele două Biserici rom âneşti aveau să preia şi să ducă
mai departe, în istorie, lum inile culturii acelui «Bizanţ după Bizanţ».
Cu acestea, considerăm conturate C ircum stanţele istorico-politice
ale întem eierii M itropoliei Ţării R om âneşti în 1359 la C urtea de Argeş.
50. Mi chel Balard, Les G enois d a n s T O u est de Ia M er N o ire, au X lV e siecle,
în «A ctes du X lV e
Congres internaţional des Etudes Byzantines», Bucarest,
6— 12 septem bre, 1971, Bucureşti, 1975, p. 26.
51. Hurmuzaki, D o cu m en te, XIV, p. 3, 14.
52. Isto ria R om âniei, II, p. 156.
53. A se v edea şi art. n o s tr u : Localizarea C h iliei b iza n tin e şi îm p reju ră rile
în care s-a in liin ta t M itro p o lia Tării R om âneşti, în G lasul B isericii, an. XXXVII,
1978, 9— 12, p. 10515— 1071.
54. V. Laurent, Co n trib u tio n s ă l'h isto ire des rela tio n s d e I'E glise b y za n tin e
a v ec I'E glise ro u m a in e au d eb u t du X V siecle, în «Bulletin historique de l'A cadem ie
roumaine», tom. XXVI, 1945, p. 165; A lexandru Elian, M o ld o va şi B iza n ţu l în
secolul al X V -Ie a , în «Cultura m oldovenească în tim pul lu i Ştefan c el Mare», în
«Culegere de studii în grijite de M. Berza», Bucureşti, 1964, p. 97— 179.

MANUSCRISE PSALTICE ROMÂNEŞTI
ÎN BIBLIOTECI STRĂINE
Arhid. prof. univ. dr. SEBASTIAN BARBU-BUCUR

D upă cum se ştie, îm p reju ră ri nefavorabile din trec u t au fă cu t ca
din num ărul m are de m anuscrise psaltice rom âneşti şi greceşti re ali
zate de rom âni de-a lungul vrem ii, num ai o parte să răm ână în bi
bliotecile şi m uzeele noastre. C ondiţiile istorice vitrege, dom inaţia
străină asupra ţin u tu rilo r rom âneşti au contribuit fie la distrugerea şi
pierderea m ultor m anuscrise de acest fel, fie la în străin area lor.
Pe calea num eroaselor c tito r ii1 şi a m ănăstirilor în c h in a te 2, dom 
nitorii rom âni au dăruit, p rin tre alte cărţi de cult, şi m anuscrise psal
tice în toate centrele ortodoxe. R eferitor la daniile făcute de către ei
întregului O rient ortodox şi în special m ănăstirilor din Athos, există
o bogată lite ra tu r ă 3. Aşa de pildă, la M ănăstirea X enofont se cunosc
1. In anul 1369, V o iev o d u l m untean V ladislav reconstruieşte mănăstirea
Cutlumuş din A thos, în 1414 îl găsim pe M ircea cel Bătrân între ctitori la mănăstirea
Zograf, iar la 14129 A lexandru c e l Bun iscă leşte un hrisov de danii. Ştefan cel Mare
(1457— 1504) şi N ea g o e Basarab (1'51S—1621) sunt ctitorii celor mai m ulte lăcaşuri
de acest fel. Petru Rareş (1535) zideşte M ănăstirea Caracalu, A lexandru Lăpuşneanu
(1552— 1568) rezideşte m ănăstirea Dohiariu, iar M ihai V iteazul (1593— 1601) reclădeşte
mănăstirea Simon Petra, arsă în anul 1580.
în cepând cu se co lu l al X lV -lea şi până în praguil secolu lu i al X X -lea nimeni
dintre ortodocşi n-a făcut jertfe mai mari şi n-au fost susţinători mai darnici ai
locaşurilor din M untele Athos, ca românii.
După prăbuşirea Bizanţului ('1453) şi după căderea taratului bulgar (1393) şi a
celu i sârb (1459), Ţările Române singurele ţări libere în Peninsula Balcanică, au
acordat popoarelor creştine din Balcani şi îndeosebi poporului grec o permanentă
ocrotire. V oievozii M oldovei şi V lahiei, ca şi sfetnicii lor, au zidit din nou ori
au reînnoit biserici şi paraclise, mănăstiri şi schituri, trapeze, chilii, bolniţe, arhondării şi arsanale, au dăruit cărţi de slujbă şi odoare de preţ, icoane ferecate în
aur şi argint, odăjdii, epitafe şi dvere cusute cu fir de aur şi îm podobite cu pietre
scum pe şi mărgăritare, astfel încât, după îm păraţii bizantini, v o ie v o zii români sunt
c ei mai de seamă ctitori ai aşezăm intelor aghiorite, îndeosebi.
2. După anul 1'550 în tâlnim noul m ijloc de danii sub forma închinărilor de
m ănăstiri încă din anul 1393 şi poate chiar din 1363 se cunosc moşii în chinato
Lavrei Româneşti a Cutlumuşului. La 1430 A lexandru cel Bun închină m ănăstirii
Zografu moşia Chipriana. Schitul Zdralea sau Roaba din O ltenia (după anul 1500)
este socotit cel dintâi lăcaş rom ânesc închinat m ănăstirii X enofont din A thos (Ion
Donat, Despre M ănăstirea Coşuna sau Bucovătul, extras din rev. «Arh. Olt.», XV
(1936), p. 66 ; Idem, Despre Schitul Zdralea sau Roaba. O ctitorie cunoscută a Craioveştilor, în «A rhivele O lteniei», XIV (1935), p. 346, extras p. 3 ; D. Bălaşa, Pagini
din trecutul m ănăstirii C oşuna-Bncovăţul V echi, în «M itropolia O lteniei», anul
XXIV, nr. 9— 10, Craiova, 1072, p. 7154. închinarea de mănăstiri şi biserici este
continuată apoi de aproape toţi v o ie v o zii Ţărilor Române şi de către sfetnicii lor,
cel puţin patru secole, hărăzind prin aceasta locurilor sfinte nenum ărate venituri,
dăruindu-le m etoace bogate, sate să la şe de ţigani, moşii, ţarini, podgorii, păduri,
gârle, heleşteie, râuri, mori, lacuri şi bălţi cu peşte, văm i la vaduri, ocne de sare etc.
3. N icolae Iorga, Le Mont A thos et Ies pays roumains, în «Bulletin historique
de 1'A cadem ie roumaine» tom. II, 1014; Idem, Fundaţiuni religioase ale domnilor
români în Orient, în «A nalele A cadem iei Române», M em oriile S ecţiei istorice,
seria a Il-a, XX XV I (1914) ; Gheorghe M oisescu, Legăturile Ţărilor Române cu
m ănăstirile M egaspileon şi Sf. Lavră dim Peloponez, în B.O.R. nr. 1— 2/1931 ; Marcu
Beza, Urme rom âneşti la M untele A thos, B, G. IV. 1933; N . Iorga, La su v eille
latine des Principautes D anubiennes, Bucureşti, 1933; Idem, D aniile româneşti la
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cele m ai m ulte hrisoave de danii de la voievozii m oldoveni şi m unteni,
începând cu secolul al XV-lea, m ănăstirea X iropotam u posedă azi în
arhiva sa peste 1000 de docum ente rom âneşti, iar m ănăstirea Zografu
a fost atâ t de înzestrată de către voievozii moldoveni, încât era socotită
drept ctitorie rom ânească. D om nitorii ţărilor rom âne, tim p de cinci
secole (1350— 1863), sub lunga dom inaţie otom ană, au zidit, re sta u rat
şi în tre ţin u t cu o dărnicie şi bunăvoinţă fără egal, aproape toate im 
p ortantele edificii athonite, exercitând aici o n eîn tre ru p tă asistenţă
m aterială şi hegem onie spirituală, astfel încât ne putem socoti un
«Byzance apres Byzance», căci «nici un a lt popor (...) n -a făcut atâta
bine p en tru Athos câ t au făcut rom ânii», cum spunea la 1880 — pe
bună d re p ta te — cercetătorul rus P orfir U sp e n sk i4. în B uletinul P a
triarhiei ecum enice (nr. 307) din 15 ianuarie 1984 care apare la Geneva,
confirm ându-se cele de m ai sus, se a rată că num ărul docum entelor
rom âneşti referitoare la donaţiile m oldovlahilor făcute A thosului după
o aproxim ativă evaluare se ridică la circa 15.000, n u m ăr
care, după
părerea noastră, este m u lt m ai m are.
în perioada fa nariotă, în străin area m anuscriselor capătă proporţii
fă ră precedent. P en tru adm inistrarea m ănăstirilor închinate, vin la noi,
în num ăr din ce în ce m ai m are, călugări trim işi de P atriarhiile
O rientului sau de M untele Athos, care aduc, şi m ai ales duc cu ei
m anuscrise de tot felul, p rin tre care şi psaltice.
O dată cu in sta u ra rea dom niilor păm ântene şi m ai ales cu secu
larizarea averilor m ănăstireşti, grecii plecând in m asă din ţa ra noastră,
iau cu ei lucrul cel m ai de p r e ţ — m anuscrisele, astfel încât nu puţine
muzee şi biblioteci de peste h otare deţin astăzi m anuscrise muzicale
aparţinând culturii noastre din perioada m edievală, din tim pul R e
naşterii, din epoca barocă sau clasică.
M untele A thos, în «R evista istorică» XIX (1933), nr. 1— 3 ; Marcu Beza, Urme româ
neşti în Orientul ortodox, Bucureşti, 1935, ed. a Il-a Bucureşti 1937; Prof. dr.
Teodor Bodogae, A ju toarele româneşti la mănăstirile din Sfântul M unte A thos,
Sibiu, 1941 ; Prof. Toma Gh. Bulat, Românii şi creştinătatea răsăriteană, în B.O.R.
LXI (1943), nr. 7— 8 ; Gh. I. M oisescu, Contribuţia rom ânească pentru susţinerea
M untelui A thos în decursul veacurilor, în «Ortodoxia», an V , nr. 2/1953; Prof.
T. Bodogae^ Tradiţia Sfântului M unte în tradiţia popoarelor ortodoxe, în «Ortodoxia»,
anul V, 1963, nr. 2 ; Prof. Ene Branişte, Rolul A thosului în istoria cântecului orto
dox, în «Ortodoxia», anul V, nr. 2/1953; Prof. I. RămiATanu, Antim Ivireanul — luptă
tor pentru ortodoxie, in B.O.R., LXXXIV (1956) nr. 8 9 Prof. Dr. Teodor Bodogae,
Consideraţii isterice privind legăturile Bisericii române cu m ănăstirile din M untele
Athos, în M. B. XII (1963), n'r. 3— 4 ; Prof. I. Rămurcanu, Constantin Brâncoveanu,
sprijinitor al ortodoxiei, in B.O.R. LXXXII (1964), nr. 1 ; Prof. Al. Elian, Biserica
M oldovei şi M untele A thos la începutul veacu lui al X lX -lea, în «Studii teologica»,
XIX, (1967), nr. 7—8 ; C onstantin C. Giurescu, Ţările Românoşti sprijinitoare ale în 
văţământului din Peninsula Balcanică şi Orientul Apropiat, în «Contribuţii la istoria
învăţăm ântului românesc» C ulegere de studii, Bucureşti, 1970 ; Idem, L'aide accorde
par Ies Pays Roumains a l'enseignem ent de la Peninsula Balcanique et du Prochc
Orient, în «Revue Roumaine d'histoire», Bucureşti, 1970, nr. 5 ; Prof. Alexandru
Ciurea, C âteva asp ecte esen ţia le ale regim ului turco-fanariot în istoria bisericii
ortodoxe din România, în «Bisetrica ortodoxă română», LXXXIX (1971) nr. 7— 8 ;
Prof. I. Rămureanu, Contribuţia Ţărilor Române la odbândirea independenţei na ţio 
nale a poporului greec, în B.O.R., XC, nr. 1— 2/1972.
4. Porfir Uspenschi, H ristianskig V ostok Afon. voi. III, M oscova, 1880, p. 3.
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O carte bisericească — şi cu a tâ t m ai m ult un m anuscris cu note
m uzicale — era scum pă şi rară, ea preţu in d până la 100 de aspri sau
17— 25 de galbeni de aur, ceea ce echivala cu o moşie. D om nitorul Vlad
C ălugărul, de pildă, a cum părat de la egum enul m ănăstirii B rădet a
treia parte din m untele P rislop, cu un T etraevangheliar evaluat la
1000 de a s p r i5, iar în 1583, egum enul m ănăstirii T ism ana a cum părat
partea de moşie a popii Stoica din Groşani, cu două cărţi, p re ţu l lor
fiind de 850 de aspri, un cal bun şi 12 oi 6 ; Teofan, m itropolitul Sucevei,
pe când se afla pribeag în Polonia (sfârşitul secolului al XVI-lea), a
răscum părat cu 100 galbeni ungureşti şi 100 de taleri, m anuscrisul
Evangheliarului scris şi ferecat, se pare, in aur, cu cheltuiala lui Ion
Golăi, m anuscris aju n s aici în tim pul războaielor lui Ioan Vodă oel
C um plit cu tu r c i i 7. A stfel de cărţi sau m anuscrise erau atâ t de scumpe,
încât ele erau păstrate cu m ultă grijă, adesea refăcute şi com pletate
şi consem nate în diete ală tu ri de alte bu n u ri de m are p r e ţ 8.
Cu privire la în străin area m anuscriselor şi cărţilor rom âneşti, ad u 
cem m ărtu ria cronicarului Chesarie D aponte care spune că în septem 
brie 1937, turcii, prădând oraşul Târgovişte, au dat foc vechii m itropolii
şi d intr-o tain iţă de sub păm ânt au încărcat, în m ai m ulte care, cărţile
din biblioteci, pe care le-a u dus peste D unăre. în anul 1687, tătarii au
a rs m itropolia cea veche de la Trei Ierarhi d in Moldova, prădând şi
stricând t o t 9. S unt acestea num ai câteva exem ple din m ultele care
susţin faptul că num eroase m anuscrise psaltice rom âneşti s-au pierd u t
ori s-au răspândit în cele p a tru colţuri ale lum ii datorită pustiirilor
p ricinuite de năvălirile tătăreşti şi turceşti, la care au fost supuse
adesea ţin u tu rile noastre. în v ăţatu l rus A. Sobolevski constată că o
m ulţim e de m anuscrise rom âneşti su n t îm prăştiate prin bibliotecile
Londrei, Parisului, Vienei, P ragăi, Zagrebului şi L v o v u lu i10, la care
noi adăugăm că m anuscrisele psaltice su n t risipite în tot O rientul ortodox,
şi m ai ales p rin m ănăstirile din Athos.
Există indicaţii la M acarie şi A nton P ann că în afară de m anu
scrisele psaltice rom âneşti sau greco-rom âne pe care le cunoaştem au
m ai existat şi altele.
în prefaţa Irm ologhionului, M acarie Ierom onahul s p u n e : «Mulţi
din psalţii cei desăvârşiţ(i) din neam ul nostru s-au ară ta t cu râvnă în
vrem i, ca să facă câte ceva în lim ba noastră, precum fe ricitul în tru po
m enire Arsenie Ierom onahul Coziianul, Calist P rotopsaltul Sfi(n)tei
M itropolii a B ucureştilor şi Ş ărban protopsaltul C urţii dom neşti, carii
n u num ai A nastasim atariul melos, S tihirariul melos, H eruvicile, P ricesnele toate, C atavasiile, Irm oasele toate şi altele, d a ră şi p artea cea
5. Docum ente privind istoria României, B. Ţara Românească, vea cu l a l X V -lea,
voi. II, Bucureşti, 1952, pag. 208.
6. Idem voi. V, Bucu'reşti, 1952, pag. 129.
7. Ioan Bogdan, M anuscripte slavo-rom âne în Kiev, în «Convorbiri literare»,
8. Mircea Tom escu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918,
9. Ibidem, p. 21.
10. A. C. Sobolebski, Rumâni sredi slavianskihi na rodovi, Petrograd, 1917,
p. 70.
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mai m ultă a P apadichiei o au prefăcut rom âneşte, cu toată desăvârşita
alcătuire, m inunaţii dascăli şi alcătuitorii vrem ii lor stând în acea veche
musichie» 1I.
A nton P ann m enţionează şi el pe M ihalache M oldoveanul care a
alcătuit un «A nastasim atar ro m ân e sc» n . In anul 1767 şi pe Ia nuarie
P rotosinghelul, care «pe la an u l 1821 — zice el — m i-a a r ă ta t un
A nastasim atar foarte frum os potriv it în lim ba rom ânească şi un Dox astar asem enea vrednic de toată lauda» ir\
însuşi M acarie, în prefaţa aceluiaşi Irm ologhion (Viena 1823), spune
că şi în «sistem a cea veche» nu puţine cărţi în lim ba noastră a
p re fă e u t14.
Toate aceste m anuscrise, conţinând cântări rom âneşti în notaţie
cucuzeliană, alcătuite sau tălm ăcite de Arsenie Cozianul, Calist P roto
psaltul Ş ărban P rotopsaltul, M ihalache M oldoveanul, Ianuarie P roto
singhelul şi M acarie Ierom onahul, n u se găsesc pe te rito riu l României,
ele trebuind căutate în alte biblioteci şi arhive de peste hotare, şi-n
special la M untele Athos.
Aşa, de pildă, Ms. gr. 350 se află în B iblioteca Gossudarstveni
Istorieeskii Muzei, fond Sciukin, la care se adaugă cele 14 file de la
Leningrad fond Jacim irskid (ms. m r. 13/3/13) şi ms. 1102 (Muzeul
Istoric de S ta t din Moscova) scris de către Evstatie P rotopsăltul P utnei
în anul 1515)15; Ms. gr. m. 258 din M ănăstirea Leim onos — insula
Lesbos (Grecia) scris de diaconul M acarie, m anuscris pe care Titus
M oisescu — după m u lte peripeţii, a re u şit să-l tipărească în 1994 ;
Ms. gr. 816 din Biblioteca m uzeului de istorie bisericească din Sofia,
aparţinând Şcolii de la P u tn a ; Ms. slav nr. 12, scris în al treilea p ătra r
ai sec. X V I-ante 1570, identificat de Dr. 7 R aasted, în Biblioteca U ni
v ersităţii din Leipzig, aparţinând de asem eni v estitei şcoli de la P utna.
La Jo h n R ylands Library, din M anchester (Anglia) există în fondul
de m anuscrise răm ase de la Dr. Mozes Gaster, 5 m anuscrise : H ebrew
Ms. nr. 1552, 1554, 1565, 1570 şi 1573.
La Biblioteca din Copenhaga (Danemarca) se află un ms. scris pe
tim pul Dom niei lui Ş erban Cantacuzino.
La Leningrad, se află un m anuscris al lui Teodor U ngrovlahul, dus
acolo probabil de Teodor Corbea, care la începutul secolului al X V III-lea,
11. M acarie Ieromonahul, Irmologhion sau Catavasieriu m usicesc, Viena, 1823.
pag. IV.
12. A nton Pann, Bazul teoretic al m usicii bisericeşti sau Gramatica metodică,
Bucureşti, 1845, pag. XXIX.
13. A nton Pann, op. cit., pag. XXIX.
14. Refrindu-se la M itropolitul D ionisie Lupu, M acarie Ierom onahul zice :
«Deci, Prea O Sfiinţia sa, ştiindu-m ă pre m ine sm eritul între Ieromonahi, desăvârşit
întru am ândoao sistim ile, îndestulat cu iscusinţa cea de m ulţi ani şi cu dreaptă
socoteală de a preface şi a le aduce pre acestea în graiul patriei în cea mai
cuviincioasă şi nestrăm utată a lor înfiinţare şi aprins cu râvna, ca unul ce şi pe
sistem a cea v ech e nu puţine cărţi în limba noastră am prefăcut şi cântări am alcătuit
(subl. ns.) chemându-m ă mi-au poruncit ca toate cărţile sistim ii cei nouă să le
prefac româneşte...» (Iirmologhion..., op. cit. p. VI).
15. A se v edea Titus M oisescu N ouveaux D ocuments sur la m usique m ed ievale
roumaine : «L'antologion de 1515 d'Evistatie de Putna» (M. 1102), în «Revue Roumain
d'Histoire de l'Arte», tom XXIII, 1986, p. 59.

D O CU M EN TARE

271

era în m isiune perm anentă la P etru cel Mare, ca delegat al lui
C onstantin B râncoveanu, m anuscris descoperit de Sebastian B arbuB ucur şi adus sub form ă de m icrofilm şi depus la Biblioteca C entrală
de S ta t din Bucureşti.
M onahul C hiprian di» M ănăstirea M achera-C ipru, care în anul 1784
învăţa la şcoala dom nească din Iaşi, la întoarcere duce cu el 13 caiete
de cântări.
Arhim . Dom etie Trihenea, fost stare ţ al m ănăstirii bulgăreşti Zograf, a achiziţionat p en tru arhiva sa de la Sf. Ipatie câteva m anuscrise
psaltice rom âneşti, care nefiind declarate, nu au fost văzute de
nici un specialist, până în 1982, când au fost studiate de Sebastian
B arbu-B ucur.
Arhim . M ărim M ereanu — fost s tare ţ al m ănăstirii C ăldăruşani —
care a fost bursier al P atriarh ie i rom âne la A tena, în anii 1978— 1980
relatează că astfel de m anuscrise a văzut în Insula Patm os.
D im itrie Ştefanovici, şeful secţiei de muzică bizantină din cadrul
In stitu tu lu i de m uzică de pe lângă Academ ia de ştiinţe din Beograd
(care — îm preună cu colaboratorii săi — a strân s sub form ă de m icro
film e, fotocopii şi xerografii, m anuscrisele psaltice sârbeşti din arhivele
şi bibliotecile europene şi în special, de la Athos, făcând şi u n film
cu m uzică sârbească din sec. al X V -lea şi un altul cu A thosul în general
şi cu H ilandarul sârbesc în special) inform ează că în Grecia, şi m ai ales
în Athos a văzut m anuscrise rom âneşti sau care au legătură cu Ţ ara Ro
m ânească. Aşa de pildă, în ms. gr. 90 şi 92 din H ilindar, care m i-au fost
puse la dispoziţie — sub form ă de xerografii — se află în prim ul — un
polihronion scris p en tru C onstantin B râncoveanu (fol. 264v), ia r în
cel de al doilea, un polihroniu « p en tru dom nitorul Ungro-Vlahiei»
(fol. 394v — 350r), ceea ce a r p u tea duce la concluzia că am bele m an u 
scrise au fost scrise de călugări rom âni din această m ănăstire.
D im itrie Ştefanovici publică în anul 1974 o carte conţinând facsi
m ilele a 11 câ n tări din sec. al XV-lea, d in tre care num ai două (nr. 1
şi 2) ale lui Ş tefan S ârb u l su n t din Beograd (mss. nr. 93) ia r nouă
(nr. 3— 11) ale lui Nicola şi Isaia Sârbul, su n t din A tena (ms. nr. 928).
B ulgarii au, de asemenea, în cadrul Academ iei, un In stitu t de m u
zică, cu o secţie specială de m uzică bizantină, condusă de Elena Tonceva, în care au strâns şi strâng de pre tu tin d en i — în special din Ţara
Românească — m anuscrise m uzicale bizantine, sub form ă de m icrofilm e,
fotocopii şi xerografii, necesare p e n tru trata rea tem elor g enerale şi
naţionale.
P e lângă m anuscrisele m uzicale rom âneşti sau greceşti, scrise de
către psalţi rom âni sau chiar de greci — pe teritoriul României, şi
care n u m ai su n t în bibliotecile şi arhivele noastre, pe noi ne in tere
sează şi m anuscrisele psaltice rom âneşti şi greceşti, scrise pe alte te ri
torii — cum a r fi cele din Athos — care se referă la rom âni. Aşa de
pildă, după m oartea lui C onstantin Brâncoveanu, M itropolitul H eracliei,
Calinic, viitorul p a tria rh de Constantinopol, a alcătuit în greceşte, spre
lauda şi cinstirea voievodului rom ân, u n canon de pom enire, cu titlu l
C anonul voievodului Ţării R om âneşti C onstantin B râncoveanu, Com pu-
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nerea celui cu fericit sfârşit, Calinic al Heracliei, glasul I, ca im n de
biruinţă — canon care în bibliotecile şi arhivele României nu există nici
m ăcar sub form ă de m icrofilm , sau foto.
In m ănăstirile A thosului se păstrează cea m ai bogată colecţie de
m anuscrise, d in tre care cele m ai m ulte — câteva zeci de mii — sunt
m anuscrise liturgice : Octoice, Minee, Trioade, Penticostare, Liturghiere,
Ceasloave, M olitfelnice şi codice de m uzică bizantină, scrise de vieţui
torii acestor m ănăstiri sau aduse de p retutindeni şi păstra te aici.
C ercetând o m ică parte din acest incom ensurabil tezaur atonit
— în anii 1982— 1985 — am depistat un num ăr de peste 250 de m anu
scrise m uzicale cu notaţie hrisantică, cucuzeliană şi chiar ecfonetică în
lim bile rom ână şi greacă, scrise de rom âni, în ţările rom âne şi m ai ales
în A thos — m anuscrise pe care le-am bibliografiat analitic, pe unele
le-am fotografiat iar pe altele le-am copiat cu mâna.
La A tena, de m ai m ulţi ani se desfăşoară o activitate intensă pen
tru catalogarea m anuscriselor psaltice din Athos, în num ăr de aproape
2200, program ate să alcătuiască şapte volume. In s titu tu l de muzicologie
B izantină, de sub egida S inodului bisericii greceşti, a publicat deja
începând cu anul 1975 trei volum e (cuprinzând 840 file, form at 8° fie
care sub îngrijirea lui G rigorias Statahis, cu u n «cuvânt înainte» al
M itropolitului de S ervia şi Rozani, Mgr. Dionysos, director al acestui
i n s titu t,(!.
O dată încorporată în aceste tom os-uri, m anuscrisele psaltice rom â
neşti, in trate în fondul grecesc din A tena vor fi greu recuperabile.
Iată d ar atâtea m otive p en tru care şi la noi iniţierea unei am ple
acţiuni de depistare a m anuscriselor şi docum entelor noastre m uzicale
bizantine, peste h otare apare ca o nccesitate stringentă.
Cu fondul bogat de m anuscrise existent pe terito riu l României şi
cu cel existent în afara graniţelor ţării bibliografia m uzicii vechi bi
zantine din R om ânia se extinde. P utem spune că deţinem un fond
bogat de m anuscrise, de lucrări tipărite, de studii, creaţii transcrise,
dar şi o bună trad iţie în cercetarea m uzicii vechi bizantine.
C hiar şi sim pozioanele ţin u te la Iaşi şi B ucureşti cu această
tem atică sunt grăitoare în acest sens. Lăudabilă şi de adm irat este şi
iniţiativa conducerii Academ iei de muzică din B ucureşti — respectiv a
Dom nului R ector P etre L efterescu şi a Dom nului Decan Iosif Czire —
de a înfiinţa în cadrul Academ iei u n C entru de C ercetare a muzicii
bizantine de pe te rito riu l ţării noastre.
V alorificarea în continuare pe calea tiparului a m oştenirii m uzi
cale rom âneşti, a bogatului şi v ariatului patrim oniu m uzical, va con
tribui în m odul cel m ai sigur, m ai concret posibil la cunoaşterea trec u 
tului în d ep ă rtat de artă şi cu ltu ră al patriei noastre.
16.
Gr. Stathis, Les M anuscrits de M usique Byzantine M ont Athos, Cataloguo
descriptif des m anuscrits de M usique Byzantine co nserv6s dans les bibliotheques
des M onasters et des S ie ts du Mont Athos, A thenees, voi. 1 1975, voi. II, 1976
şi voi. III. 1993. Tp. 9 . Stâ0i1, Ta XeiP°TP°"PCI PoCavuivi)1: nouantijc „A^iov ’Opoî KaxaAofoS
Ilepifpacptxot x»v x eiP°7Pa'P<l>v KcdBix.gm Bu£avxfîj? nouaixrjî Tâ,v ocîioxEifj^vw-v sv xaî«
iTPX.to0iQn.aiS xăv Iepuv Movâv nai
tou “ Opouî, xonoî, 1, ABijvai 1975, xo(Jioî 2,
P976, tonflc 3, 1993.

RELAŢII ALE MĂNĂSTIRII SF. NICOLAE-GRIGORIU,
DE LA MUNTELE ATHOS,
CU ŢĂRILE ROMÂNE (1650— 1850)
Pr. drd. IO A N MOLDOVEANU

M ănăstirea G rigoriu îşi are începuturile, se pare, în sec. XIV.
Exact când, nu se poate spune, ci ştim num ai că la 1394, m ănăstirea
apărea a 22-a d in tre cele 25, de unde şi deducţia că treb u ie să fie an
terioară celui de-al treilea tipicon 4. Nu se cunosc foarte m u lte în legă
tu ră cu istoria m ănăstirii sau arhiva ei, d ar avem totuşi la îndem ână
două m onografii : călugărul V arlaam A nghelakis G rigoriatul, fost bi
bliotecar al m ănăstirii susţinea că începuturile ei s-ar d atora lui Grigore
S inaitul, care ar fi tră it în acele locuri, chiar în sec. X I V 2, iar G ri
gore Sirianul, căruia îi atrib u ia Kosm a V lahul întem eierea, nu este
decât un ucenic al S inaitului 3.
în faza sa iniţială, m ănăstirea a fost susţinută de ţări sârbe, explicându-se de ce în sec. XIV—XVI la conducerea ei dom inau num e
sârbeşti A.
In v irtu tea celor m oştenite pe linie bizantină şi de la sârbi, dom 
nitorii rom âni, cu conştiinţa continuării spiritu alită ţii ortodox-bizantine, au aju tat şi ei această m ănăstire atunci când bizantinii dem ult nu
m ai puteau face nimic, când bulgarii şi sârbii începeau uşor să îm păr
tăşească aceeaşi soartă şi poate m ai rea.
O prim ă urm ă a legăturilor rom ano-athonite o constituie un m anu
scris — «Cuvinte p en tru post ale avei Doroftei» de la m ănăstirea
B isericani pe a cărui pagină 151 găsim însem narea (slavă) de la 1476 :
«Io Ştefan Voivod fiind şi iubitor de cuvinte pen tru H ristos s-a început
cu tru d ă carte num ită ava D oroftei de la Sf. M unte şi am dat-o pen tru
sănătatea şi m ântuirea m ea în acel an», cum spun copiştii P e tru şi Ioan 5.
Tot din acea perioadă treb u ie să fie şi celebra icoană a Maicii
Dom nului. Havcdcvasoa (Stăpâna lum ii) pe care o dăruise, conform unei
inscripţii pe o plachetă de au r (sub acoperăm ântul actual) «Mapîa 'A -a i1. Ph. M eyer, Die H a u p tu rk u n d en
tu r d ie
G esch ich te d e r
A th o sk lo ste r,
Leipzic 1984, p. 197, cf. T. Bodogae, A ju to a re rom â n eşti Ia m ă n ă stirile din M u n tele
A thos, Sibiu, 1941, p. 277.
2. Varlaam
A ngh elak is
Grigoriatul,
'H ev AO IM tou 'A 7100 rpTfopîO'j
1300— 1921, Thessall., 1921 ; idem, Enpa<j>a
tou TpinopCou, Thessalonic, 1929
(cuprinde 43 docum ente din epoca bizantină). A se vedea şi Pr. D. Stăniloae,
V ia ţa şi în v ă ţă tu ra Si. G rigorie Palam a, Sibiu, 1938, p. 12 şi m onografia lu i Evloghie
Kourilas, EufifioXij eU ttjv iaiopîav t-îjî tiovrji tou 07101) rpTjlopîoo, în «Tp^opio IlaXaixa»,
Thessalonic, 1‘922.
3. 'H XEpaoV»jJoS tou A O A x a i ai ev auTÎj (i6vat r a l oi nova^o! ziX at te x a t vuv,
BoXto, 1903, p. 298; Bodogae, op. cit., p. 277— 8.
4. Gherasim , Sm yrnakis, To AO, 1903, p. 119— 160, V. Langlois, Le M. A. et
se s m onasteres, Paris, 1867, p. 8 5; A nghelakis, op. cit., p. 43— 45.
5. St. Gr. Berechet, În sem n ă ri sla v o -ro m â n e pe m an u scrise v ec h i, «Arhiva»,
Iaşi, 1931, p. 451.
B. O. R. — 18
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vtva IlaXeoXoŢ^va xopd trfi MoX8o(3Xaxtaî », a doua soţie a lui Ş tefan cel
M are, care a m u rit la 19 dec. 1477 6.
Se pare că to t m arelui dom nitor Ş tefan se datorează restaurarea
«cu m ăreţie» ( |AefaXo7tpeiru>S ) a catoliconului m ănăstirii la anul 1496 / 97
aşa cum descifrase Ioan Comnen pe o inscripţie, azi dispărută 7.
In realitate, Ioan Comnen atrib u ie lucrările «prinţului M oldovei
A lexandru, tatăl voievodului Bogdan». însă, ori este vorba de o con
fuzie şi cronologia atribuie lucrările lui Ştefan cel M are (1457— 1504),
tatălui lui, Bogdan cel Orb, sau d ata este g reşită şi este vorba despre
A lexandru Lăpuşneanu şi fiul său Bogdan. însă această ultim a posi
b ilitate n u este de lu at în calcul, p en tru că atunci când L ăpuşneanu
ajunge voievod (1552— 1561 ; 1564— 1568), catoliconul era deja re sta
u r a t 8. Aşa că trebuie să fie vorba despre Ş tefan cel M are. A lexandru,
fiul său, m urise şi el la 26 iulie 1496.
F aptul că de la Ş tefan cel M are există la G rigoriu docum ente din
aceeaşi perioadă, p rin care făcea m ai m ulte danii, în tăre şte cele spuse
m ai s u s 9. S igur se poate afirm a că Ş tefan cel M are a reînnoit toată
m ănăstirea «din tem elii», pe la 1500 (ev xp7)iu8cov). U n docum ent al Sinaxei M antelui Athos din 16 iulie 1513 relatează circum stanţele în care
lui Ş tefan cel M are i s-a cerut aju to r de către călugării atoniţi. Se
spune că m ănăstirea fiind distrusă de p iraţi a fost chem at din pustie
călugărul Spiridon la egum enia ei. A cesta «neavând unde să-şi plece
capul» s-a în d rep ta t către m ilostivul domn « Iu> Ştefan Vvd», înduplecându-1 să devină ctitor, ceea ce s-a şi întâm plat p en tru că Ş tefan a
rezidit-o din tem elii. Tot atunci i-a dat şi 24.000 aspri, cu care Grigo
riu a cum părat de la K aries chilia Sf. Trifon. B iserica de aici a fost
zidită de Bogdan, fiul lui Ş tefan. După m oartea lor chilia a decăzut,
intrând în stăpânirea Protosului, p en tru ca, abia la 1831 s-o recapete
iarăşi g rig o ria ţii10. P utem astfel să afirm ăm că, sub Ş tefan cel M are,
6. Faptul că doamna
era neam ul
P aleologilor
(lucru
dem onstrat de I.
F i i l i t i, M ărie P a leo lo g u e, Bucureşti, 1937) justifica şi mai bine legăturile dom 
nului cu M. A. — v. inscripţia la G. M illet, J. Pargoire, L. Petit, R ec u eil
des
inscriptions c h re tien n e s de I'A th o s, I-ere pârtie,Paris, 1904, p. 175, nr. 5M ; Anghelakis, op. c it., p. 20— 11 ; D. P. Bogdan, D espre d a n iile ro m â n eşti la A th o s,
în «Arhiva Românească», 1941, nr. VI p. 27, P. S. Năsturel, Date n o i asupra un o r
odoare de la m ă n ă stire a P utna (II), «Romanoslavica», IV, 1960, p. 267; idem, Le
M. A. e t Ies roum ains, Roma, 1986, p. 269; şi Marcu Beza, B ib lio teci m ă n ă stireşti
Ia M. A . în «Mem. St. Lit. Seria III, Tom. VII, Mem.3», p. 62, citează acest fapt
dar pune dania în seama doam nei Maria, soţia lui A lexandru cel Bun, ceea ce nu
este adevărat. Problema a fost lămurită de D. P. Bogdan, M a n g o p u l în lu m in a
u nor n o i cercetă ri, Bucureşti, 1940, şi combate pe N. Iorga, op. cit., şi pe M. Beza.
7. IIpoan.uv7[taptov tou A O A , 8' ed., ExSoaeiî IlaMaeXilMoî, ’ A ftov ’Opoî, 1984, p. 97.
8. N ăsturel, Le M. A., p. 270, înota 2 b is ; Bodogae, op. cit., p. 278.
9. Călătorul rus V. Barskij, călătorind la M. A. între anii 1721— 1723, a văzut
la Grigoriu mai m ulte hrisoave (slave) de la domnii noştri, editând mai apoi
K a tki o c erk o dnoga p u te se s tv ija v c o ro p sku ju T u rciju (Scurtă descriere a unei
călătorii în Turcia europeană), în mai m ulte râ n d u ri: 1778, 1848 1866, 1887 cf.
Bodogae, op. cit., p. 279, nota 3.
10. A nghelakis, op. c it., p. 47—4 8; V lahos, op. cit., p. 299, cf. N ăsturel, Le M.A.
p. 270— 271 şi Bodogae, op. c it., p. 279— 280 ; vezi şi B iserica O rto d o xă Română şi
problem a A th o su lu i în «Ortodoxia», V. 1953, nr. 2, p. 201 şi V. Cândea, M ă rtu rii
R om âneşti p e ste ho ta re. M ică en cic lo ed ie, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991,
p. 480, nr. 853; Gh. M oisescu, C o n trib u ţia rom ânească p e n tru su sţin ere a O rto d o x iei
in cursul v ea cu rilo r, «Ortodoxia», V. 1953, nr. 2, p. 264.
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m ănăstirea G rigoriu a fost re p ara tă de aproxim ativ trei ori : 1497,
1500 şi 1502 când zideşte tu m u l clopotniţei la baza căruia se poate găsi
in s c rip ţia : «Blagocestiv gospodar satvoril Vleato 7010» (Eu m ilostivul
Voievod Ştefan am ridicat aceasta 1502) u .
M ănăstirea trebuie să fi beneficiat de oarecari danii şi din p artea
lui Neagoe Basarab, când toţi
ierarhii şi egum enii prezenţi au plecat
cu daruri. D ar faptul nu este
ate sta t în m od expres de un docum ent.
Ştefăniţă, fiul lui Ştefan, dă şi el u n hrisov la 1520, iar A lexan
dru L ăpuşneanu, la 21 sept. 1553, face la fel, acordând m ănăstirii 3.000
a s p r i12. De aici, până la 1760 nu m ai avem date concrete p rivitoare la
aceste m ile rom âneşti către m ănăstirea Grigoriu, dar nu înseam nă că
ele n-a u existat. L egăturile nu s-au în treru p t, şi asta o dovedeşte exis
ten ţa unor m anuscrise sau cărţi rom âneşti şi greceşti 'din sec. XVII şi
începutul secolului XVIII
P en tru perioada de la 1760 la secularizare, perioada care ne in tere
sează cu precădere, dovezile legăturilor rom ano-athonite abundă. Ele
sunt constituite din hrisoave de danii în bani sau produse, c ă tre m ănă
stirea în cauză, închinări de m ănăstiri către ea, reparaţii făcute m ănăsti
rii cu bani rom âneşti, schim buri de carte ş.a. De la această dată se poate
vorbi de o nouă refacere a m ănăstirii, datorată călugărului Ioachim de
Acarnania, un fel de C hesarie D aponte al G rigoriului. E ra schevofilaxul
m ănăstirii, in tra t foarte de tân ă r în ea 14, a văzut arderea ei de la 1761,
care a distrus m are parte din docum ente (poate că aşa se explică lipsa
lor pen tru perioada anterioară., iar ceea ce se cunoaşte se datorează
celor citaţi la note), scăpând de la dezastru num ai P irgosul, ceva din
partea de ră sărit a m ănăstirii şi, ca prin m inune, a scăpat icoana donată
de M aria Paleologhina. A tunci m ănăstirea deveni idioritm ică, fapt pen
tru care n-a mai fost locuită de nici un călugăr. A flându-se în pericol
de desfiinţare, Ioachim a plecat ou voia Protosului la C onstantinopol.
Acolo l-a cunoscut pe sultan, care — se spune — im presionat de în fă
ţişarea sa, i-a d at 25.000 aspri m.
Se pare că tot acolo l-a în tâln it pe dom nitorul A lexandru Ghica ce
voia să-şi recapete domnia. Ioachim l-a îm prum utat pe domn, răscum părând şi m ulţi boieri ce se aflau ostatici în urm a războiului ruso-turc,
11. Bodogae, op. cit., p. 280; M oisescu, op. cit., p. 264.
12. Se găsesc copiate la Barskij, op .cit-, p. 361, cf. Cândea, op. cit., nr. 855 şi
856, Năsturel, Le M. A ., p. 271.
13. Este un «Nomocanon» scris de Constantin la m ănăstirea H lincea din
M oldova la 1675, cu cheltuiala lui Cosma egum enul, având text grec (mss. 80),
cu o în sem nare a copistului la f. 362 (6 oct. 1675), cf. Spiridon Lambros. Ki-riXofoc tun
ev Tatî PipXio0i]/.ai4 xoo 'A^îou ’Opouî eXXijvixmv xcoSixojv
Cambridge, 1895— 1900,
p. 53, nr. 627; «A ntologhion» circa 1730— 1740 scris de Panaiotachi Protopsaltul
Hcilatzoglu (notaţie psaltică, limba greacă) — Barbu Bucur Sebastian, Iova şc u
V la h u l,
P rotopsaltu l cu rţii U n g rovlah iei în m a n u scrisele p sa lte de la
M u n tele
A th o s, în «Muzica Antiqua» VII, Acta scientifica, Bydgoszcz, 1985, Polska,
Supplementum, p. 16, «A ntologhion», 1747, cu notaţie psaltică, text grec (V. ib id em ,
p.11) şi enum erările
pot continua (V. la Cândea, op. cit., p. 482— 483).
14. A nghelakis, op. cit., p. 9 9; v e zi cod 34, f. 8— 13 ce se află în mănăstire,
la Bodogae, op. cit., p. 281.
15.
Ibidem : Ioanis M amalakis, To
AO 8i i neaou xuv
unde spune că a prim it 25 XP°” vouia^axa (nom ism e de aur).

aitovcov,

1971,p.
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cu condiţia că, venind în ţările rom âne, să i se restituie banii ca să
poată a ju ta m ănăstirea din care p ro v e n e a 16. Acest lu cru s-a întâm plat
cu adevărat şi o dovedesc docum entele, d ar despre aceasta p u ţin m ai jos.
P ână atunci, putem spune că pe la 1761 m itropolitul m untean,
Grigore II Socoteanu (1760— 1787) a pus să se refacă m ănăstirea G rigoriu, în u rm a incendiului care o devastase 17, iar la 7 iun. 1765 m ănă
stirea m ai prim eşte o m ilă de bani de la Ştefan R acoviţă (26 ian. 1764
— 18 aug. 1765), adică 6.000 a s p r i18.
Legat de călugărul Ioachim şi de acţiunile sale p en tru salvarea
m ănăstirii G rigoriu, istoriografia rom ânească a în reg istra t Ga fa p t în 
chinarea unei m ănăstiri din ţin u tu l P utnei — Focşani. Este vorba de
mânăstire<a V iza n tea18 bls închinată, conform unor is to ric i19, la 15
ian. 1769 de către G rigorie III A lexandru Ghica, ca u rm are a aju to ru 
lui p rim it odată de la Ioachim p en tru a-şi recăpăta tronul. Şi, u n act
de închinare cu aeeastă dată n u există pentru că, aşa cum vom vedea,
de fapt, închinarea nu s-a făcut atunci, ci m ai târziu, la 15 ian. 1777 de
către G rigorie III A lexandru Ghica (1774 — oct. 1777), în a-III-a sa
d o m n ie 19 bis. A ceasta n u avea cum s-o închine la 1769, când nici nu
era domn. El avusese anterior alte două dom nii şi anum e în tre 18 m ar
tie 1764—23 ian. 1767, în M oldova, în tre 17 oct. 1768 — 5 nov. 1769, în
Ţ ara R om ânească şi probabil că după această dată se afla la C onstan
tinopol p en tru a negocia cu sultanul cea de-a treia dom nie în Moldova,
între 28 sept. 1774 — loct. 1777 (la această dată a şi m urit). Astfel,
este constatat că la 1769 nu dom nea el în Moldova, ci G rigore Calimachi
(23 ian. 1767 — 3 iun. 1769), despre care însă nu poate fi v o rb a 20.
16. N. Iorga, D o cu m en te p rivito a re Ia istoria ro m â n ilo r c u lese d e E u d o xiu
H u rm uzaki, v o i. XIV, 2, nr. 1197; se pare că cele relatate se în tâm plau după
războiul ruso-turc, în ch eiat la 1774 aşa cum vom vedea (în continuare cităm
Hurmuzaki).
17. Idem, M u n tele A th o s In leg ă tu ră cu ţă rile n o a stre , extras din «Anuarul
A cadem iei Române seria II tom XXXVI, Men. sect. ist.», Bucureşti 1914, p. 53.
18. A rh iv ele Statului, Bucureşti, M ăn ă strea Spirea d in Deal, orig. pergament.
III / 1, cop. rom. gr. mss. 316, t. 4, (a se consulta V asile Gh. Ion, A c te le se c ţie i b u 
nuri p ublice — B u cu reşti, M ă n ă stirile Slo b o zia lu i E nache şi A p o sto la c h e, S n a g o v,
Spirea din Deal, SI. Spirid o n N o u şi Sp irid o n V ec h i. D irecţia generală a A rhivelor
Statului, Indice cronologic nr. 20, Bucureşti 1954, p. 95— 110); pentru aici vezi
Ind. 20, p. 95, nr. 10.
18 bis. V. şi Gh. M oisescu, op. cit., p. 264; m ănăstirea Sf. Cruce datează, cf
docum entelor, de la Petru Şchiopul, iar după pom elnic de la Iereania M ovilă (DIR,
XVII, voi. 3, p. 63). 22 iun. 1646 — ctitorul, călugărul Ioan Brostoc, o închinase
M ănăstirii Pângăraţi (A ca d e m ia R. S. R., C C L X X V lll / 144), 22 iun. 1662 şi 11
apr.
1664 — M ănăstirea Pângăraţi dăduse lui Eustatie Dabija «un m etoh sau mânăstioară anume V izantea cu to t venitul» (ASB. M ăn ă stirea P ângăraţi, III / 92 şi Mdnăstirea Ta zlă u , V IU 124). Biserica nouă e zidită de ierom onah V isarion (1850— 54),
cf. N. Stoicescu, R ep e rto riu l b ib lio g ra lic al lo ca lită ţilo r şi m o n u m en te lo r m ed iev a le
ale M old o ve i, Bucureşti, 1974, p. 41<1.
19. Bodogae, op. cit., p. 2©1— 2.
19 bis. Cândea, op. cit., p. 463, nr. 862 citează aici pe Bodogae şi pe Porfir
Uspenskij, U ka za tel a k to v k ra n ia scih sia v o b ietelia h sv . goru A io n sk o ] (Catalogul
celor mai im portante acte din arhivele A thosului) Sankt Petersburg, 1847, p. 73— 74;
Hurmuzaki, XIV, 2, nr. 1188 j Gh. M oisescu, op. cit., p. 264.
20. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria rom ânilor d in cele m ai
v e c h i tim p u ri până astăzi, ed. II, Bucureşti, 1975, p. 905 şi 911.
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Grigore A lexandru G hica III fusese aju tat de Ioachim cu bani şi,
în plus, acesta din urm ă răscum părase pe boierii care căzuseră ostatici
la turci în urm a războiului ru so -tu rc încheiat în 1774 (K uciuk—Kainargi),
cum de altfel ne înfăţişează şi adevăratul act de la 15 ian. 1777, precizându-se că închinarea m ănăstirii V izantea s-a făcut p e n tru că m ănă
stirea Grigoriu nu beneficia în P rincipate de nici u n fel de ajutor,
precum toate celelalte m ănăstiri a th o n ite 21. M ănăstirea rom ânească era
supusă de acum părinţilor athoniţl care aveau dreptul să trim ită de
acolo egum en şi se închina cu toate bun u rile ei (mobile şi imobile). In
schim b, dom nul cerea ca aceştia să se roage p en tru sănătatea şi
iertarea păcatelor fam iliei sale şi cerea celor care vor urm a la tro n să-i
urm eze, confirm ând prezentul act şi să aju te m ănăstirea p en tru veşnica
pom enire. Mai exirtă o precizare : actul este dat în al treilea an al celei
de-a doua domnii, evident în Moldova, p en tru că dacă s-ar calcula şi
cu cea din Ţ ara Rom ânească ar fi a-III-a aceasta, adică la 1777 cum
de altfel s-a consem nat de către logofătul D im itrie V îrn a v 22.
O însem nare pe o carte veche — un Penticostar tip ă rit la Bucu
reşti, 1768 — ce aparţinea m ănăstirii Vizantea întăreşte faptul că ea
a fost închinată la 1777. însem narea sună a itfe l : «Această sfântă şi
dum nezeiască carte cu toată osârdia sfinţiei sale p ărintelui (num ele
rupt), a sfinţiei sale părin te lu i chir C onstandie ierom onahul proegum enul exarsiei de la S fânta m onastire G rigorie Sveta Gora, învrednicindu-se a câştiga m itoc pe sfânta m ănăstire Vizantea din ţin u tu l P utna
şi văzând-o lipsită de sfânta ca rte ca aceasta am dat-o ca să fie de
s lujba sfintei m ănăstiri V izantii în zilele S finţiei sale p ărintelui egum en
S piridon Sendrea şi cine s-ar ispiti s-o înstrăineze de la aceasta Sf.
m ănăstirea V izantea, unul ca acela să fie sub blestem ul D om nului nostru
Iisus Hristos cum şi cel ce ar afla-o în străin ată şi n -a r adeveri-o, 7285
aprilie 15 (1777)» 23.
Tot p rin aceeaşi perioadă se m ai închină m ănăstirii G rigoriu o
m ănăstire din B ucureşti, care se num ea Sf. S piridon cel Nou sau S pirea
din Deal după num ele ctitorului, S pirea Doctorul. E ra clădită pe moşia
acestui S pirea H ristofi pe la ju m ătatea sec. XVIII, iar la 28 iun. 1762 a
fost închinată la M itropolie de către rudele ctitorului, care şi desăvâr
şiseră lucrările 2'1.
Şi aici se ridică o problem ă, o dilem ă cu p rivire la data închinări:
C onform unora, S pirea V eche a fost închinată la 15 m ai 1776 şi. din
nou este red at greşit num ele dom nitorului Grigorie III A lexandru
21. E claircissm en ts sur la q u e stio n d e m o n a ste res G recs situ es
d a m Jei ? :.rc ip a u tes d a n ubien n es, Paris, oct. 1667 ; D. P. Bogdan, op.
cit., p. 28.
22. Ibidem .
23. Ioana C ristache Panait, C irculaţia în M o ld o va a cârt:: Ir. L s iix : z - z ~ i
tipărită în sec. X V III, în MMS, XLVIII, 1972, nr.5—6 p. 431.
24. ASB, M itro p o lia Ţă rii R o m â n eşti, CCCXL 2. 3. vez^ si A r h r .a
M
liei Ţării R om ân eşti (1365— 1890), voL II. Indice cronologic nr. 1, Dir. gen. a ASB.
1961. In ce priveşte biserica Spirea V eche, a se vedea bibliografia de ’.a N . Stoicescu, R eperto riu l b ibliografic al m o n u m en te lo r feu d ale diri B ucureşti. Bucureşti
1961, p. 305.
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G h ic a 25. Este greşit p en tru că în acel an el dom nea p e n tru a IlI-a
oară în Moldova, aşa cum am şi arătat mai sus. Or, un dom n m ol
dovean nu p u tea închina o m ănăstire din Ţ ara Românească.
D in tr-u n docum ent de la 31 oct. 1777, considerat de alţii ca hrisov
de în c h in a re 26 se pot desprinde câteva date care vin în ajutorul eluci
dării problem ei ce ne stă în faţă. în prim ul rând, docum entul în cauză
este emis de A lexandru Ioan Ipsilanti V oievod26 bis şi, după ce
face o introducere adresată de acum cunoscutului Ioachim , m ulţum indu-i pen tru fa p tu l de a fi răscum părat de la tu rci pe boierii căzuţi
în robie (din act m ai reiese că Ioachim era ex a rh al sfintelor m ănăstiri
din M untele Athos), dom nul expune apoi m otivele închinării, context
din care reiese că ea fusese m ai înainte închinată M itropoliei, iar apoi
la ce rerea lui Ioachim a fost închinată şi M untelui TUhos cu încuviin
ţarea M itropolitului de atunci, G rigorie III Socoteanu, cu toate ale ei
«ce i s-au dat p rin catastihu în m âna cuvioşiei sale ca să aibă deap u ru rea locaş, atâ t cuvioşia sa, cât şi părinţii care se vor trim ite după
vrem i de cuvioşia sa de la num ita m onastirea sa ori p en tru deosebita
trebuinţă a m -rii sale sau p en tru obştea m ănăstirilor de la S fântul
M unte A th o s . . . orânduind prea sfinţia sa p ărintele M itropolit şi
h otarul locului bisericii care pe larg se arată şi această afieroseală şi
sem nele hotarului în cartea p re a sfinţiei sale p ărintelui M itropolitu,
ce au dat la m âna cuvioşiei sale cu l e a t . .. iscălită şi în tărită cu iscă
litu ra şi pecetea prea sfinţiei sale . . . văzând dom nia m ea că această
afierom ă s-au făcut cu cale şi cu toată dre p ta tea cuviosului chir
Ioachim şi sfintei sale m ănăstiri Sf. A g o ra . . . şi dom nia m ea am în tărit
prin acest cinstit şi bine închipuit hrisov al Dom niei m ele această afi
erom ă a bisericii cu locul şi cum părătoarea viei, ca să fie bine întem e
iată, nesm intită şi n eclătită nici odinioară în veci şi să n u se poată
lua de nim eni . . . ».
Aşadar, reiese foarte bine din tex tu l em is de cancelaria domnească
faptul că m ănăstirea fusese deja închinată de m itropolit m ănăstirii G ri
goriu, iar actul de fa ţă era num ai în tărire a dom nească. Tocmai de aceea
s-a şi considerat că acesta ar fi actul de închinare, deoarece el era emis
de domn. însă aici se im pune o precizare : nu num ai dom nii închinau
m ănăstirile la M untele Athos, ci o puteau face şi boierii, episcopii sau
chiar ctitorii, aşa cum de altfel o făcuseră, închinând-o la M itropolie în
1762. De obicei era cerută confirm area dom nească ca m ăsură de protec
ţie, ea apărând ca u n elem ent al autorităţii dom neşti asupra instituţiilor.
Vom constata că foarte m ulte din m ănăstirile închinate n u erau exclusiv
ctitorii dom neşti dar, aproape întotdeauna, actul închinării ne este
atestat de un hrisov domnesc, prin aceasta exprim ându-se ideea con
25. Bodogae, op. cit., p. 282, face această afirmaţie pentru a justifica faptul
că această închinare veinea ca răsplată
în urma ajutorului pe care Ioachim îl dăduse
domnului, dar, din păcate, nu se justifică log ic şi cro n o log ic; D. P. Bogdan, op. cit.,
p.28 ; Gh. M oisescu, op. cit., p. 463, nr. 863.
26. ASB, S c h itu l S pirea, 1 1 /2 } III / 7 şi 12 cf. N. Stoicescu, R ep e rto riu l B u cu 
reşti, p. 305; actul se găseşte la V. A. U rechia, Istoria rom ânilor, tom. IV al seriei
1786— 1800 sau al V l-lea al seriei 1774— 1800, Bucureşti, 1893, p. 115— 117.
26 bis. Cf. şi M amalakis, op. cit., p. 312.
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tin u ării unei trad iţii m ai vechi a îm păraţilor, pe care o putem in te r
preta ca fiind bizantină 27. în felul acesta se pot îm păca cele două opinii
care dau date diferite asupra închinării m ănăstirii Sf. Spiridon : ca
u rm are a fost închinată de m itropolit la 15 m ai 1776 şi în tărită de
dom nul în scaun la 31 oct. 1777.
în sprijinul acestei afirm aţii m ai venim eu un act de confirm are
a închinării em is de A lexandru C onstantin M oruzi la 5 m ai 1793, act
în care spune că m itropolitul a dat prim ul m ănăstirea lui Ioachim la 15 mai
17 7 6 27 bis j se confirm ă toate averile închinate şi se m ai dădea o m o
şie — Stăneasca — cu vad de m oară în apa Dâmboviţei, de la Popeştisud, Ilfov. Şi explica că această moşie, care avea şi biserica pe ea,
aparţinea unui Costache Popescu, care din cauza părăginirii ei a închi
nat-o (moşia îm preună cu biserica) la Sf. Spiridon, închinare în tărită
şi ea acum de dom nitor. F ixa apoi, p en tru aceia care prim iseră toate
acestea ca obligaţii, să se roage p en tru fam ilia lor la toate slujbele pentru
ierta rea păcatelor. încheia rugând şi pe dom nii ce v or urm a să întărească
şi ei această închinare. în acest act nu apare, dar se pare că în acela
al m itropolitului s-a făcut m ănăstirii o danie anuală de 1.100 t a l e r i 28.
Dom nitorul A lexandru Ipsilanti a m ai făcut o în tărire m ănăstirii la
30 ian. 1778 29 şi o înnoire de m ile către G rigoriu to t în acelaşi a n 30,
iar la 4 ian. 1779 i se dădea spre în chiriere m ănăstirii Spirea u n loc
din partea m ănăstirii R adu V o d ă31. Toate acestea ca şi altele pe care
le vom cita au constituit ajutoare substanţiale p en tru m ănăstirea Grigoriu.
La 12 m artie 1780, M ăria Iuliana dăruieşte Schitului Spirea
1.100 stânjeni din m oşia C rem enea din ţin u tu l R âm nicului, pen tru
pom enirea răposaţilor ei părinţi şi a tot neam ului ei. A ctul ce se află
în arhiva m ănăstirii G rig o riu 32 e ra înm ânat lui chir C onstandin Iero
m onahul, egum enul m ănăstirii Sf. Spiridon ca «orice se va agonisi de
pe această m oşie să fie părinţilor călugări, ce se vor afla la acest sfânt
schit de h ra n ă şi de chiverniseală . . . iar părinţii şi călugării câţi se
vor afla la acest sfânt schit să aibă datorie a pom eni to t neam ul m eu
27. Gheorghe Cronţ, D rep tu l de ctito rie în Ţara R om âneacă şi în M o ld o va .
C ostituirea în n atura ju rid ică a fu n d a ţiilo r din E vu l M ed iu , «Studii şi m ateriale
de istorie vech e», IV, 1960, p. 77— 116.
27 bis. Urechia, op. c it., p. 58—60.
28. Bodogae, op. cit., p. 282; Cândea, op. c it., p. 463, nr. 863; Gh. M oisescu,
op. cit., p. 264.
29.
ASB, m ă n ă stirea S p irea d in Deal, cop. rom. gr. mss. 316, f. 9— 11 (vezi
şi Ind. 20, p. 96, nr. 10) ; D. P. Bogdan, op. c it-, p. 28.
30. Ibidem . Orig. perg. III / 3, cop. rom. gr. m ss. 316, f. 5— 6 — A lexandru
Ipsilanti confirmă dania de 1.100 ta ler i; D. P. Bogdan, op. cit., p. 28 (50 groşi).
V Langlois, op. cit., p. 6 8 ; Bodogae, op. cit., p. 282; U spenski, op. cit., p. 73, nr. 75.
31.
ASB, m ă n ă stirea Sp irea din Deal, orig. g r e c , V / 30 ; cop. grec., nr. 316, f. 38.
32.
PaulM ihailovici, M ă rtu rii ro m â n eşti d in B ulgaria şi G recia (1468— 1856),
Chişimău, 1933, p. 76— 77, nr. X X I; v e zi aici şi nr. XVII, în legătură cu acest act
(actul este în română).
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la sfintele liturghii şi rugăciuni». Şi preciza autoarea daniei : «această
danie s-a făcut de pe orânduielile pravilii şi după obiceiul păm ântului,
cu ştirea prea sfinţiei sale p ărintelui m itropolitul arhiereul locului
(Filaret al M irelor — ante 3 m art. 1780 — 6 sept. 1792, devenit m itro
polit al Ţării Rom âneşti) 33 şi din însăşi voia m ea am afierosit-o nesilită
şi neîndem nată de n im e n i. . . ».
In oct. 1782 Nicolae Caragea (4 ian. 1782 — 6 iul. 1783) reconfirm a
închinarea m ănăstirii Spirea la G rigoriu şi îi înnoieşte m ilele ce le avea,
probabil cei 1.100 ta l e r i 3''*.
P este un an, la 22 oct. 1783, M ihai Ş uţu (6iulie 1783 — m art. 1786
— dec. 1792) confirm a şi el închinarea S pirii la G rigoriu, înnoind şi
m ilele către această m ă n ă stire 35, odată în prim a dom nie deci, iar a
Il-a oară în a doua la 1 febr. 1792, după cum găsim m enţiunea în actul
lui C onstantin M oruzi de la 5 m ai 1793 36 şi la 21 sept. 1792 potrivit
unui act de-al lui A lexandru C onstantin M oruzi din 1 sept. 1793:5<ibis.
Din 31 m ai 1792 datează o plângere găsită în arh iv a G rigoriului a
lu i Pană, fiul preotului C onstantin din B ucureşti că tre M ihail C onstantin
Ş uţu p rin care revendica nişte m oaşte pe care tatăl său le lăsase m ănăs
tirii Spirea, iar p rin testam ent — zicea el — atunci când se va întoarce
(probabil fusese în străinătate) şi se va căsători să ia m oaştele acelea
înapoi. M itropolitul răspunde la plângere, adresând o petiţie to t către
dom n în care spunea că a făcut cercetare şi a ceru t diata preotesei în
care s-ar preciza cele spuse anterior, d ar s-a constatat că nu este
adevărat. Ea lasă, ca şi soţul ei preotul, acele m oaşte sfintei m ănăstiri,
căci era şi ctitoră acolo, ba au fost chem aţi şi m artorii care asistaseră
la întocm irea testam entului şi un u l d in tre ei, popa Tudorache, duhov
nicul preotesei, l-a su sţin u t pe fiul acesteia, d ar în cele din urm ă a
cedat speriindu-se de blestem ul cu care se încheia testam entul. Aşa
că m oaştele urm au să răm ână m ănăstirii. R ăspunsul era d in 18 mai
1792. Pe 23 iun. 1792, dom nul dădea re z o lu ţia 37.
Toate aceste date dovedesc că m ănăstirea S pirea şi, n u în ultim ul
rând G rigoriu, au beneficiat încă de m ile şi din parte a altor oam eni. In
cazul acesta preotul C onstantin şi soţia sa. Este evident că îndem nul de
altădată al lui A lexandru Ipsilanti că tre urm aşii săi, acela de a reînnoi
şi ei închinarea, e ra respectat cu sfinţenie.
O înnoire de m ile c ă tre G rigoriu apare în acte şi la 3 aug. 1790 38
când pe teritoriul Ţ ării R om âneşti se aflau tru p ele austriece, datorită
războiului ruso-austriaco-turc. Nu ştim din păcate cui să atribuim
33. Pr. Prof. Dr. M ircea Păcurariu, Istoria B isericii O rto d o x e R om âne,
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 510.
34. ASB, m ă n ă stirea S p irea d in Deal, ms. 316, f. 12— 13, pac. III/ 4
nr. 31 şi 32).
3o. Ibidem , ms. 316, f. 7— 8 ; f. 13— 14 şi pac. I I I /5 (ind 20, nr. 33 şi
36. Urechia, op. cit., VI, p. 5 9 ; Langlois, op. c it-, p. 68 ; Bodogae,
p. 282.
36 bis. Urechia, op. cit., V, p. 252.
37. P. M ihailovici, op. c it., p. 78— 79, nr. XXIII.
38. Cândea, op. cit., p. 482— 3.

voi. III,
(ind.

20

34).
op. cit.,
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această danie pen tru că tocm ai îşi încheiase dom nia Nicolae M avrogheni (26 m art. 1786 — 8 iun.. 1790), iar viitorul dom n, M ihai Ş uţu
avea să fie instalat abia în m artie 1791.
U rm ătorul dom n A lexandru M oruzi (dec. 1792 — 17 aug. 1796 ;
30 ian. 1799 — 8 oct. 1801) în prim a sa dom nie, consecvent vechilor
principii, reconfirm a închinarea S pirii la Grigoriu în data de 5 m ai
1793 39 p en tru ca la 1 sept. să-i înnoiască m ile le 40.
P en tru că despre actul de la 5 m ai am m ai vorbit înainte, nu o să
m ai m enţionăm decât faptul că dom nul îi m ai dăruia m ănăstirii S pirea
două sălaşe de ţigani şi o scutea de oierit p en tru 200 de oi, iar prin cel
de la 1 septem brie dom nul constatând că «neavând vreun venit din care
să poată m ănăstirea şi călugării ce locuiesc în tr-â n sa să se hrănească,
după datoria ce avem, dăm şi m iluim această sfântă m ănăstire ca să
aibă acest hrisov al Dom niei mele. A lua pe tot anul taleri 500 cu
pecetluitu de la ocne, să ia vinăriciu din dealul Scheilor sud Saacu la
care deal are să ia m ănăstirea Sf. Apostoli (era închinată la Stavronichita) câte doi bani de vadră cu parparu l, iar din ceilalţi câte tre i bani
de vadră hotărâm să ia m -rea G rigoriu câte doi bani de vadră, iar la
vrem ea vinăriciului să aibă a-şi trim ite om oare să scrie şi să m ăsoare
drept vinăriciurile după obiceiul domnesc, cu cotul dom nesc pecetluit
şi din 5 bani de vadră să ia m ănăstirea G rigoriu 2 bani şi Sf. Apostoli
2 bani . . . ». Şi această m ilă, spunea în continuare dom nul, o avea
m ănăstirea G rigoriu de la ceilalţi domni, A lexandru Ipsilanti (1778) şi
de la Mihai Ş uţu (22 oct. 1783 şi 21 sopt. 1792). încheia, ca altădată A le
xandru Ipsilanti, rugându-şi urm aşii să întărească şi ei m ilele acestea.
Tot A lexandru M oruzi a m ai dat
a-şi încheia dom nia cea dintâi, adică
o danie de la ocne către m ănăstirea
C onstantin H angerli (22 nov. 1797 —
tor la Grigoriu V1.

u n hrisov cu puţin înainte de
la 12 apr. 1796 p rin care făcea
Grigoriu
Ia r la 22 iulie 1798,
30 ian. 1799) devenea şi el dona

A jutoarele au continuat şi în sec. XIX, până la 1860 chiar, dar
ne vom opri p en tru m om ent spre a arăta că din ceea ce a strâns în
aceşti ani, din donaţiile de bani şi odoare, el a reuşit să refacă m ănăs
tirea integral în tre 1775— 1783. S -au clădit trapeza şi unele paraclise,
chiliile din nord (1776) 43, pictura k a to lic o n u lu i(1 7 7 9 )c h iliile sudice
(1783) «.
Să ne am intim că Ioachim era n um it în actele citate an te rio r exarh
al m ănăstirilor de la M untele A th o s 46. El fusese num it în această funcţie
39. ASB, m ănăstirea Spirea d in Deal, pac. I V / 6 ; Urechia op. cit., p. 58— 60
40. Ibidem , pac. III / 7,8; U rechia, op. cit., p. 251— 252.
41. ASB, m ănăstirea Spirea din Deal, pac. I V / 9.
42. Ibidem , pac. III /1 9 .
43. G. M illet, R ec h erch e s au M A in «Bulletin de correspondance hellenique»
XXIX, Athena, 1Q05, nr. 515.
44. M illet, Pargoire, Petit, op. cit., nr. 496.
45. Bodogae, op. cit., p. 282.
46. A nghelakis, op. cit., p. 158— 60.
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la 4 m artie 1775, îm preună cu Dionisie de la Lavra şi Ş tefan de la H ilandar. D intre ei Ioachim a răm as cel m ai m ult. S-a m ai clădit un paraclis
al Sf. Ilie de către un postelnic, C onstantin Zolociar (?), iar Ioachim
m ai ridica unul cu hram ul Sf. Ioan B otezătorul la 8 m artie 1792 şi
acesta din ajutoarele trim ise de «robii lui D um nezeu Ion, Bălaşa, Elena
şi Nicolae» 47. Azi, aceasta n u m ai există.
Tot datorită influenţei lui Ioachim , probabil R aliţa G hica şi soţul
ei, protospătarul M anuil din C onstantinopol, au zidit în iunie 1775 p ara
clisul A nastasia R om ana, ale cărei m oaşte se aflau la G rigoriu 48.
P rin m oartea lui Ioachim (în ju r de 1815) se încheie u n a
cele m ai frum oase epoci p en tru m ănăstirea Grigoriu.

d intre

La 12 dec. 1797 se şi făcuse de altfel u n catastif al averilor m iş
cătoare şi nem işcătoare ale schitului Sf .Spiridon : cărţi, odoare, icoane,
hrisoave, haine, alim ente, m oşii (două) şi vii (două) 49.
C hiar la începutul secolului, m ai precis pe 25 iul. 1803, C onstantin
Ipsilanti (18 aug.1802 — 12 aug. 1806 ; 3 oct. 1806 —• 19 m ai 1807 ;
27 iul. — 16 aug. 1807), deci în p rim a sa dom nie confirm a, ca şi cei de
dinaintea lui, închinarea Spirei la G rig o riu 50, apoi la 13 sept. îi înnoia
vechile danii plus altele noi de o c n e 51, iar în m artie 1806 scutea
m ănăstirea de vinărici 52.
D in tr-u n act din 5 iun. 1818 aflăm de o nouă m oşie a m ănăstirii
S pirea ce se afla în ţin u tu l Rîm nicului, pe num e B uzeşti sau J o i ţa 53. Şi,
la 24 iul. 1819, m ănăstirea capătă o nouă în tărire de danii de la Nicolae
A lexandru Ş uţu (2o iun. — 12 aug. 1802 caimacam, 12 aug. 1806 — 1
oct. 1806; 4 nov. 1818 — 19 ian. 1821) 54 şi ultim a din acest şir al dom 
niilor fanariote, căci la 1821 a izbucnit revoluţia condusă de T udor
V ladim irescu care a av u t ca rezulat reinstalarea dom niilor păm ântene,
după cum bine se ştie. La m ănăstirea Spirea m ai există u n in v en tar din
1860 55.
In acest secol avem m ai m ulte date privitoare la relaţiile m ănăs
tirii G rigoriu cu V izantea, m ănăstirea m oldoveană ce-i fusese închi
n ată la 1777, îm preună cu m oşiile ei şi cu opt pogoane de vie care
aduceau pe la 1820 u n ven it în d e s tu lă to r56.
In ce priveşte m ănăstirea Spirea, nu m ai există ca până acum do
vezi ale legăturii cu G rigoriu şi asta datorită fap tu lu i că revoluţia a
afectat toate aceste aşezăm inte, a tâ t pe cele m untene cât şi pe cele
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
V iste ria

Ibid em , p. 3 5 ; cod. Vatop. 1038, f. 233, cf. Bodogae, op .cit., p. 282.
Ibid em , p. 202.
P. M ihailovici, op. cit., p. 80— 85.
ASB, m ă n ă stirea Spirea din Deal, ms. 316, f. 29— 30.
Ibid em , III / 10.
Ibid em , III/W .
P. M ihailovici. op. cit., p. 89— 91.
ASB, m ă n ă stirea S pirea, III / 12.
P. M ihailovici, op. cit., p. 99.
Hurmuzaki, voi. V. supl. I ; A nghelakis, op. cit., p. 152— 7 ; G. Zanea,
M o ld o ve i, în «Cercetări istorice», Iaşi, IV, p. 18.
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athonite. Ş tim că re presaliile turcilor au fost pe m ăsură spre a des
curaja orice îm potrivire. A u avut de suferit şi m ănăstirile m untene şi
cele athonite, dar m ai pu ţin cele m oldovene.
Tocmai de aceea V izantea încă va m ai putea să în treţin ă legături
cu G rigoriu şi acestea atestate de docum ente. D atorită ajutoarelor de
la Vizantea, d ar probabil şi acelora ruseşti, G rigoriu se reface repede.
In acele vrem u ri erau egum eni acolo un Neofit, tot protosinghel la
C onstantinopol şi apoi Grigorie. D atorită lor şi unei scrisori a p a tria rh u 
lui C onstantin din 20 sept. 1830 «spre a învăţa bine din cele ce am
păţit», m -rea G rigoriu redevine la 1841 chinoviu 57.
In arhiva m ănăstirii G rigoriu m ai există acte privitoare la re la
ţiile ei cu Vizantea. De pildă, la 20 febr. 1843 dom nitorul M ihail G ri
gorie Sturdza (1834 — 1849) al Moldovei, poruncea isprăvniciei ţin u 
tului P u tn a să ducă la îndeplinire hotărârea judecăţii în tre m ănăstirea
V izantea şi răzeşii de pe m oşia G ă u rile 58. A jungerea un u i asem enea act
în arh iv a m ănăstirii G rigoriu a fost posibilă pen tru că m ănăstirea athonită avea dre p tu l de a o adm inistra, şi atunci actele adm inistrative folo
seau exarhilor de acolo care le şi duceau în arhiva m ănăstirii. Tot aşa a
ajuns probabil şi catastiful cărţilor şi hrisoavelor, făcut la 15 m ai 1850
de arhim andritul Germ anos. C atastiful cuprindea de fa p t şi celelalte
averi pe care le avea V izantea, averi dăruite de dom ni şi boieri — te 
renuri, livezi, vii, anim ale, folosite de-a lungul tim pului de călu
gării athoniţi 59.
în toată această perioadă, m ai precis 1842— 52, a fost egum en
peloponezianul Visarion, care cât a s tat la Vizantea a adunat o avere
fabuloasă, potrivit testam entului său, avere ce se ridica la 20 m ilioane lei.
Din aceşti bani o parte a dat-o spitalului din A tena, m ănăstirii G rigoriu
a lăsat 39.000 groşi, iar kinotitei aproxim ativ 20.000 g ro ş i60.
Nu ştim cine a u rm at im ediat la egum enie, dar ştim că la 2 m artie
1855 Grigorie A lexandru Ghica (1849 — 1853 ; 1854 — 1856) îm preună
cu m itropolitul Sofronie num eau ca egum en pe ierom onahul Sofronie
de la G rigoriu «sub îndatorirea de a ţine biserica după cea m ai bu n ă şi
canonică regulă bisericească ; a te conform a cu totul rânduielilor bise
ricii acestui P rincipat şi a păzi fă ră abatere instrucţiunile ce s-a r da de
M itropolia ţării, iar în adm inistrarea averilor acestui sfânt lăcaş să te
conform i nea b ătu t după Legile P rin cip atu lu i» 61. A ctul se află în arhiva
m ănăstirii Grigoriu, ca şi cel al m itropolitului din 3 m artie care stipula
aceleaşi obligaţii şi, în plus, aceea de a săvârşi pom enirile după cum au
lăsat cuvânt ctitorii 62.
57. A nghelakis, op. cit., p. 61— 64.
58. P. M ihailovici, op. cit., p. 93.
59. Ibidem , p. 93— 96.
60 A nghelakis, op. cit., p. 73— 8 3 ; cf. Bodogae, op. cit., p. 283 ; B iserica O rto
doxă R om ână şi pro b lem a M u n te lu i A th o s, p. 202.
61!. P. M ihailovici, op. cit., p. 96.
62. Ibidem , p. 97.
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La 1863, în Ţările Române, guvernul Cuza — K ogălniceanu a secu
larizat averile tu tu ro r m -rilor, închinate sau neînchinate, fa p t care a
făcut ca m ănăstirile athonite, inclusiv Grigoriu, să răm ână fără spri
jinul obişnuit de atâtea secole. D in fe ricire p e n tru m ănăstirea Grigo
riu, în tre 1861 — 1905 a fost păstorită de egum enul Sim eon A nghelidis din Tripoli, care, foarte gospodar fiind, a ştiu t să m enţină
asprim ea necesară m uncii, încât a re u şit să şi re p are m ă n ă stire a 63.
La ora aceasta se p ot găsi în m ănăstirea G rigoriu o serie de obiecte
de artă provenite fie de la Spirea, fie de la Vizantea, fie donate, pur
şi simplu, de particulari, obiecte care au îm bogăţit arhiva, biblioteca
sau m uzeul. Se pot găsi icoane, cruci, cronici, cărţi tip ărite în P rinci
pate în cinstea unor d o m n ito ri64, toate dovedind cu prisosinţă că legă
turile rom âno-grigoriote au fost continue şi au fost rodul dragostei
ortodoxe pe care dom nii, ierarhii, boierii sau alte persoane au m anifestat-o faţă de locurile sfinte.
Aşadar, m ănăstirea a cunoscut trei epoci de înflorire la care ajutorul
rom ânesc şi-a avut contribuţia lui. O prim ă epocă a fost aceea a lui
Ştefan cel Mare, a u rm at perioada în care lui Ioachim i se poate datora
m ult din p artea m ănăstirii şi o a IlI-a epocă, fixată în p rim a jum ă
tate a sec. XIX.

ABREVIERI
A O — "Afiov ’Opoî (Sfântul Munte)
A OA — 'A ftov ’Opoî "ABtovoC (Sf. M unte al Athosului)
ASB — A rh ivele Statului Bucureşti
MA - M untele A thos sau M ont A thos

63. A nghelakis, op. cit., p. 101, cf. Bodogae, op. cit., p. 284.
64. V. Cândea, op. cit., p. 462— 465, nr. 878— 923. Există aici două Evan
ghelii îm brăcate în argint şi pietre scum pe donate de A lexandru Ghica, mai m ulte
cruci, u n ele aduse de Ioachim — v. Bodogae, op. cit., p. 284.

♦pftRTen m a n i a LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI
S um arul şed in ţei de lu cru din 4 februarie 1995
P otrivit prevederilor art. 22 şi 30 din S ta tu tu l p en tru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe R om âne şi a rt. 5 şi 59 din R egu
lam entul O rganelor C en tra le din P atriarh ia R om ână, P rea F ericitul
P ărin te P atriarh T eoctist a em is co n v o c are a nr. 101/8 ia n u a rie 1995,
în baza căreia, pe de o parte, m em brii S fântului Sinod, iar pe de altă
parte, m em brii clerici şi m em brii m ireni delegaţi ai celor 21 de eparhii
din cuprinsul P atriarh ie i Române, s-au în tru n it la B ucureşti, la reşe
dinţa p atriarhală în ziua de 4 fe b ru arie 1995 pentru a participa la şedinţa
de lucru ordinară a A dunării Naţionale Bisericeşti.
La ora 8,30 s-a oficiat TE-D EUM -ul p en tru deschiderea A dunării
N aţionale Bisericeşti în C atedrala P atriarh ală, în prezenţa Prea Feri
citului Părinte Patriarh, a celorlalţi m em bri ai S fântului Sinod şi a
delegaţilor eparhiilor, de că tre un sobor de preoţi şi diaconi în fru n te
cu P. S. A rhiereu-V icar Irineu S lătineanul al Episcopiei R âm nicului.
După săvârşirea TE-D EUM -ului, m em brii A dunării N aţionale Bise
riceşti au trec u t în sala de şedinţe, iar la orele 9,00 Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de I I P P SS M itropoliţi au in tra t in
sală ocupând locurile cuvenite.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, P reşedintele
Adunării N aţionale B isericeşti, po triv it prevederilor regulam entare bise
riceşti, a procedat la co nstituirea S ecretariatului acestui for bisericesc,
invitând pe secretarii aleşi să ia loc la biroul S ecretariatului, după cian
urm ează :
— Pr. A lexandru H otăran, Episcopia A radului — S ecretar ce reral.
— Dl. Av. Ioan M orariu, A rhiepiscopia Sibiului — S ecretar
— Dl. Av. M ihai Sălcuţan, Episcopia B uzăului — Secretar.
La invitarea P rea F ericitului P ărin te Preşedinte.
y - — Gene
ral al A dunării, Pr. A lexandru H otăran face apelul nocur^al, in urm a
căruia rezultă că absentează m otivat un nunsâr de 10 —
i
C onstatându-se p rezenţa legală a membrilor. Pr=a F ericitul Părutte
P reşedinte declară deschisă şedinţa de lucru a A d u lă rii Naţionale Bi
sericeşti.
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In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist rosteşte
cuvântul de deschidere a A dunării N aţionale B isericeşti.
Adresându-se m em brilor A dunării N aţionale Bisericeşti, P rea F eri
cirea Sa m archează coincidenţa fericită a în tru n irii acestui for central
bisericesc cu m om entul deschiderii anului aniversar al Bisericii O rto
doxe R om âne în cursul căruia se vor com emora 110 ani de la dobândirea
Autocefaliei şi 70 de ani de la ridicarea Bisericii n oastre la rangul de
P atriarhie.
în acelaşi tim p, P rea F ericirea Sa apreciază că această şedinţă a
A dunării N aţionale Bisericeşti are şi m enirea de a analiza lucrarea
Bisericii noastre d esfăşurată sub toate aspectele în cursul anului 1994,
«când s-au îm plinit cinci ani de când glasul lui Dum nezeu s-a auzit
prin cele ale m artirilo r eroi şi lum ina D uhului S fânt a strălucit în ini
m ile tinerilor şi vârstnicilor care s-au ridicat în decem brie 1989 şi au
zdrobit com unism ul, eliberându-ne astfel de sub apăsarea dăunătoare
a îngrădirilor religioase im puse tim p de peste p a tru decenii». De aceea,
Prea F ericirea Sa propune A dunării ca «în am intirea vredniciei eroilor
din decem brie 1989, în tru cinstirea num elor, chipurilor şi faptelor lor
atât de im presionante în istorie când, doar cu credinţă şi entuziasm au
dărâm at o d ictatu ră care se credea stăpână în această ţară p en tru m ulţi
ani, să păstrăm u n pios m om ent de recunoştinţă şi reculegere».
întreaga A dunare se ridică în picioare şi, după un m om ent de
reculegere, rosteşte creştinescul «Dum nezeu să-i ierte !».
C ontinuându-şi cuvântul, P ărintele P atriarh apreciază şedinţa de
lucru a A dunării N aţionale Bisericeşti ca pe un simbol al întoarcerii
noastre în istorie, evocând «originea apostolică a creştinism ului rom â
nesc izvorâtă din predica Sf. Apostol Andrei, care a prins puternice
rădăcini pe acest păm ânt străbun, la străm oşii noştri daco-rom ani şi
care s-a dezvoltat p rin înţelepciunea străm oşilor şi înaintaşilor care au
ştiu t să dea strălucire Bisericii şi creştinism ului nostru ortodox, ridicându-se până la s tatu ra sub care le cunoaştem şi le trăim astăzi.
Evlavia şi statornicia slujitorilor şi fiilor ei i-au aşezat pe fru n te co
roana cea m ai preţioasă a Ortodoxiei — rangul de P atriarhie, care
astăzi îm plineşte 70 de ani».
M arcând trep tele istorice care au jalonat evoluţia organizării Bise
ricii noastre, în cuvânt au fost prezentate apoi m om entele m ai im por
tante care «atestă că necontenit B iserica O rtodoxă, m am a spirituală
a poporului rom ân, şi-a desfăşurat lucrarea în strânsă legătură cu istoria
ţării în care fiinţa, ceea ce a făcut ca unele fapte din trec u tu l rom ânilor
să fie u rm ate de schim bări la fel de im portante atâ t în organizarea sa
cât şi în îm plinirea m isiunii sale pastorale în sânul poporului rom ân
dreptcredincios». în acest context este relevată im portanţa actului do
bândirii şi proclam ării Autocefaliei de către Biserica n oastră în anul
1885, ca o recunoaştere a situaţiei existente în fapt, d ar neconfirm ată
până atunci potrivit rânduielilor canonice ortodoxe.
A m intind etapele istorice cele m ai im portante care au condus la
desăvârşirea organizării noastre bisericeşti ce a atins m om entul de vârf
prin ridicarea Bisericii Ortodoxe R om âne la rangul de P atriarh at, Prea
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Fericitul Părinte Patriarh Teoctist subliniază că «acest act este pe de
o parte, consecinţa firească a desăvârşirii statu lu i naţional u n ita r rom ân,
în anul 1918 când, provinciile rom âneşti aflate sub vrem elnică stă
pânire străină, au revenit la P atria-M am ă, iar pe de altă parte, rezul
tatu l prestigiului de care Biserica Ortodoxă A utocefală Rom ână se
bucura în rândul celorlalte Biserici surori din lum e. A ctul S fântului
Sinod de la 4 fe b ru arie 1925, p rin care, cu m are însufleţire, acum
70 de ani s-a h o tărâ t înfiinţarea P atriarh ie i Rom âne şi ridicarea scau
nului de M itropolit P rim a t al R om âniei la scaun patriarhal, desăvârşit
la 1 noiem brie 1925, prin întronizarea prim ului p atria rh al Bisericii
O rtodoxe A utocefale R om âne, a constituit ecoul îndreptăţitelor şi stă
ruitoarelor cereri ale clerului şi credincioşilor Bisericii noastre ex p ri
m ate de-a lungul m ultor ani, dar şi o m ărtu rie a recunoaşterii de către
S tatul Român suveran a caracterului naţional al Bisericii Ortodoxe
Române».
Subliniind, apoi, «vredniciile care îm podobesc chipurile celor p atru
m ari p atriarhi, adevăraţi stâlpi ai O rtodoxiei rom âneşti», P rea Fericitul
P ărin te P atriarh a evocat contribuţia fiecăruia d intre ei, în epoci isto
rice distincte, devotam entul, dragostea şi priceperea cu care au păstorit
în tru propăşirea Bisericii Ortodoxe Române, pentru consolidarea vieţii
religioase a poporului rom ân.
în continuare, P rea F ericirea Sa arată că «de-a lungul celor
70 de ani de P atria rh a t au fost înscrise în istoria Bisericii noastre
pagini m em orabile care au m arcat viaţa religioasă, dar şi socială a
poporului nostru şi au fost de asemenea, situaţii când B iserica şi-a des
făşurat activitatea în condiţii vitrege care, adesea, au pus în pericol
existenţa Bisericii noastre. Aşa s-a întâm plat în ultim ii 45 de ani când
suferinţele pricinuite Bisericii n oastre străbune de că tre d ictatu ra com unist-atee au atins m om ente dram atice punând în pericol însăşi fiinţa
şi spiritualitatea poporului rom ân dreptcredincios şi a Bisericii Ortodoxe
Române. Cu toate aceste m ari dureri, prin dragostea şi înţelepciunea
ierarhilor, clerului şi credincioşilor, B iserica O rtodoxă R om ână a rezistat
ca o adevărată cetate zidită pe stâncă, nu s-a m ulţum it să su p ra
vieţuiască oricum , ci a avut realizări deosebite care au înscris-o în
rândul celorlalte Biserici Ortodoxe, ca pe o Biserică vie, lucrătoare,
despre care au dat m ărtu rie m ari personalităţi religioase şi civile din
întreaga lume, care au avut prilejul să se îm părtăşească din bogăţia
spiritualităţii O rtodoxiei Rom âneşti. Astfel, în perioada anilor 1948—
1994, în cuprinsul P atriarhiei Române, au fost ridicate din tem elie
peste 1200 de locaşuri de cult la care s-a executat şi pictură biseri
cească, au fost în şantiere de reconstrucţie, reparaţii, p ictare sau rep ictare şi de re sta u rare circa 9.000 de locaşuri de cult, d in tre rare
aproape 2.500 de m onum ente istorice, de a rtă şi arh ite ctu ră religioasă,
valori ale patrim oniului cultural-naţional rom ânesc, adevărate cărţi âe
vizită ale Bisericii noastre străbune. V iaţa m onahală care a fes* crunt
lovită prin decretul 410/1959, în urm a căruia au fost desfiinţate foarte
m ulte m ănăstiri şi schituri, iar num eroşi v ieţuitori au fost ahm saţi in
lum e, deşi la un nivel redus ca num ăr, a continuat să existe şi să ducă
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m ai departe trad iţia m onahală ortodoxă şi rom ânească. Şi dacă în
anul 1966 existau doar 95 de aşezăm inte m onahale cu aproape 2.000 de
vieţuitori, după 1989, prin p u rtarea de grijă a S fântului Sinod şi a
fiecărui iera rh în parte, viaţa m onahală s-a revigorat trep ta t, rein trân d
pe făgaşul firesc al existenţei ei şi al redescoperirii valorilor proprii
potrivit S fintelor canoane şi tradiţiei ortodoxe, astfel că la sfârşitul
anului 1994, existau în cuprinsul P atriarh ie i Rom âne 351 aşezăm inte
m onahale cu aproape 6200 de vieţuitori. A sistenţa religioasă a credin
cioşilor a fost asigurată perm anent şi deşi num ai cu două F acultăţi de
Teologie şi şase Sem inarii teologice, Biserica a dat parohiilor în ultim ii
45 de ani peste 7.600 de noi preoţi, acoperind, astfel, cerinţele credin
cioşilor de pe întreg cuprinsul ţării, cât şi din diaspora».
Făcând această succintă evaluare a progresului în reg istra t in viaţa
Bisericii n oastre cu toate greutăţile îndurate, m ai ales în ultim ii 45
de ani, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist subliniază că «toate
acestea s-au realizat sub sem nul P roniei Dum nezeieşti şi al H arului
D uhului Sfânt, care a dat înţelepciunea şi destoinicia necesară vred n i
cilor înaintaşi de care nu ne putem desprinde, aşa cum nu ne putem
desprinde noi înşine de îndatoririle noastre ca m em bri ai Sfântului
Sinod, ai A dunării N aţionale Bisericeşti, dar m ai ales ca slujitori ai
Sfintelor A ltare ale Bisericii noastre dreptm ăritoare. P retu tin d en i tre 
buie să păstrăm acest fir de legătură cu înaintaşii noştri, care ne va da
viaţă şi ne va lum ina în calea şi lucrarea noastră, a celor de astăzi».
încheind evocarea acestor m ari m om ente aniversare din istoria B ise
ricii noastre şi a poporului rom ân, P rea F ericitul P ărin te P atriarh re 
am inteşte p articipanţilor că A dunarea N aţională B isericească îşi des
făşoară lucrările în această şedinţă sub pavăza înnoirii adusă prin
alegerile pen tru organele bisericeşti deliberative şi executive care au
avut loc în anul 1994 şi chem ând pu tere a sfinţitoare şi călăuzitoare a
harului dum nezeiesc, declară deschise lucrările şedinţei A dunării N a
ţionale Bisericeşti.
In continuare, P rea F ericitul P ărin te P reşedinte dispune să se dea
citire com ponenţei Comisiilor P erm anente de lucru ale A dunării, apro
bate potrivit prevederilor statu tare bisericeşti, în sesiunea de constituire
a acestui for bisericesc din iulie 1994, urm ând ca fiecare m em bru să
participe la lucrările com isiei de specialitate în care a fost desem nat.
Se procedează apoi la repartizarea lucrărilor prezentate de Sectoa
rele A dm inistraţiei P atriarhale.
D eoarece la Comisia de V alidări şi P etiţiuni şi la Comisia O rgani
zatoare nu au fost înscrise lucrări de com petenţa acestora, P rea Fericitul
P ărinte P reşedinte a in v ita t pe m em brii celor două Comisii să participe
la lucrările celorlalte pen tru cunoaşterea com plexităţii problem elor
vieţii n oastre bisericeşti, după care a suspendat şedinţa, în vederea exa
m inării de către comisie a lucrărilor date în com petenţă şi pentru
întocm irea rapoartelor.
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La orele 10,30, la reluarea lucrărilor în plen, P rea F ericitul P ărin te
P reşe d in te a in v ita t pe raportori să p rezinte deliberării A dunării N a
ţionale Bisericeşti rapoartele Comisiilor P erm anente după cum urm ează :
COM ISIA BISERICEASCĂ
1.
P. C. P reot Ene Ionel, protoiereu Focşani, prezintă ra p o rtu l co
m isiei privind Darea de Seam ă a Sectorului I — Cancelaria S fâ n tu lu i
Sinod pe anul 1994, în care în m od succint a fost relevată activitatea
sub toate aspectele a acestui sector, ca re zu ltat al efortului com un al
tu tu ro r m em brilor S fântului Sinod şi al O rganelor C entrale B isericeşti
având în fru n te pe P rea F ericitul P ărin te P a tria rh TEOCTIST care a
în d ru m at C ancelaria S fântului Sinod ca organ de execuţie.
în cuprinsul ra p o rtu lu i au fost relevate o serie de evenim ente care
au m arcat viaţa bisericească în cursul anului 1994, în tre care au fost
am in tite : Alegerea şi constituirea noilor organe bisericeşti deliberative
şi executive, la nivelul tu tu ro r u n ităţilo r b is e ric e ş ti; înfiinţarea Episco
piei Covasnei şi H arghitei şi înfiinţarea Episcopiei C ara n seb eşu lu i;
validarea alegerii P. S. Episcop V icar SERAFIM FĂGĂRĂŞANUL ca
M itropolit al G erm aniei şi Europei C entrale ; alegerea, v alidarea şi in 
s talarea de noi episcopi eparhioţi : P. S. Nifon ca Episcop al Sloboziei
şi C ălăraşilor, P. S. Casian ca Episcop al D unării de Jos, P. S. Ioan
ca Episcop al Covasnei şi H arghitei ; P. S. Em ilian ca Episcop al C aran
sebeşului ; alegerea de noi Episcopi Vicari şi A rhierei-V icari : P. S. V incenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar P atriarh al, P. S. Teodosie Snagoveanul, Episcop V icar al A rhiepiscopiei B ucureştilor şi P. S. J u s tin
S igheteanul, A rhiereu V icar al Episcopiei M aram ureşului şi S ătm arului.
A fost subliniată apoi activitatea organelor centrale Bisericeşti
.{Sfântul Sinod, A dunarea N aţională B isericească şi C onsiliul N aţional
Bisericesc) şi im portanţa ho tărâ rilo r aduse în cursul anului 1994 în cele
peste 200 de problem e exam inate, privitoare la prom ovarea vieţii re li
gioase a clerului şi credincioşilor, la lucrarea pastoral-m isionară a Bise
ricii, a vieţii m onahale, a învăţăm ântului religios şi teologic şi în alte
dom enii ale vieţii bisericeşti.
Un capitol aparte, l-a constituit prezentarea lucrării pastorale şi
m isionare a clerului şi credincioşilor în diferitele ei form e de organizare
s ta tu ta re bisericeşti, p articiparea la activitatea de asistenţă social-caritativ ă şi religioasă, punct la care s-a sem nalat prezenţa a 169 de preoţi
în spitale, 33 de preoţi în penitenciare, 65 de preoţi în azile şi orfelinate,
alţi 106 preoţi în alte diferite aşezăm inte specializate precum şi orga
nizarea la P atriarh ia Rom ână a Sectorului «Diaconia» a cărui activitate
a beneficiat de sprijinul generos al u nor Biserici şi A sociaţii din ţa ră şi
■străinătate.
S -a am intit apoi aportul unor asociaţii şi organizaţii religioase şi în
m od special al celor de tin e re t creştin care, cu binecuvântarea Bisericii
şi a C entrelor eparhiale, au desfăşurat susţinute activităţi m isionar-educative, culturale şi social-caritative în diferitele dom enii ale vieţii
sociale.
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în scopul prom ovării şi susţinerii activităţii clerului şi credincioşi
lor p en tru apărarea dreptei credinţe, sunt am intite valoroasele contri
buţii ale celor 33 de publicaţii religioase centrale şi eparhiale precum
şi activitatea editorială în general.
R eferitor la predarea religiei în învăţăm ântul public, la clasele
I—VIII se am inteşte că aceasta se consolidează continuu, dovadă fiind
cele aproxim ativ 11.100 cadre didactice (7.500 preoţi şi 3.600 laici)
angrenate în acest proces educativ-religios, în cuprinsul P atriarh ie i
Române.
In legătură cu organizarea adm inistrativă a Bisericii noastre în
cursul anului 1994, se am inteşte despre cele 21 de eparhii, care cuprind
132 de protopopiate, având în subordine 12.014 parohii şi filii, deservite
de un nu m ăr de aproape 8.800 de preoţi, care-şi desfăşoară activitatea
în spiritul canonic şi tradiţional ortodox.
în scopul asigurării asistenţei religioase din un ităţile parohiale, în
cursul anului 1994, u n n u m ăr de 462 tineri licenţiaţi în teologie sau
absolvenţi de S em inar teologic au prim it harul preoţiei.
în legătură cu viaţa m onahală s-a relevat u n spor spiritual duhov
nicesc şi adm inistrativ organizatoric al acestora, p rin refacerea, re 
înfiinţarea sau înfiinţarea unor aşezăm inte, astfel că în cursul anu
lui 1994, în cele 351 aşezăm inte m onahale (m ănăstiri şi schituri) vieţuiau 6.181 călugări şi călugăriţe, dintre care 275 m onahii şi rasoforeîşi întregesc pregătirea teologică în cele 2 sem inarii teologice m onahale
de la M ănăstirile Prislop şi Agapia, alt personal m onahal deservind cele
89 de colecţii m uzeale şi de artă bisericească din incinta acestor aşeză
m inte m onahale.
G rija m em brilor S fântului Sinod şi a un ităţilo r bisericeşti p en tru
locaşurile de cult, restaurarea celor care sunt m onum ente istorice, con
struirea de noi biserici, repararea, întreţinerea şi pictarea acestora a
fost relevată prin accentuarea faptului că în 1994 s-a pus p iatra d e
tem elie la 74 de noi biserici, au continuat lucrările la 479 biserici
începute în anii anteriori, au fost term inate de construit 43 de biserici
noi, dintre care 22 au fost târnosite, ia r la alte 163 de locaşuri de cult
se execută lucrări de pictură sau re sta u rare a acestora.
în p artea de ra p o rt privitoare la învăţăm ântul teologic au fost
enum erate cele 12 şcoli de cântăreţi bisericeşti, 28 de sem inarii teo
logice liceale precum şi cele 14 centre universitare în care funcţionează
urm ătoarele specializări teologice : în 9 centre — Teologie Pastorală,,
în 13 centre — Teologie-Litere, în 9 centre — Teologie A sistenţă So
cială şi în câte unul Teologie P atrim oniu C ultural şi Teologie A rheologie
creştină. în aceste in stitu ţii de învăţăm ânt teologic, în anul 1994 erau
şcolarizaţi 4951 elevi la în v ăţăm ân tu l preu n iv ersitar şi 5638 studenţi
şi studente la în văţăm ântul u n iv ersitar dintre care 2938 studenţi ca re
se pregătesc p en tru preoţie.
în parte a u ltim ă a ra p o rtu lu i se relevă activitatea Cancelariei S fâ n 
tu lu i Sinod şi a C abinetului Patriarhal în cursul anului 1994 sub m ul
tiplele ei aspecte.
—
Comisia B isericească a A dunării N aţionale B isericeşti în ra 
portul său consideră că îm plinirile anului 1994, reflectate în D area d e
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Seam ă a C ancelariei S fântului Sinod, zugrăvesc im aginea vie a Bisericii
noastre străbune angrenată în lucrarea tradiţională pe care a desfăşu
rat-o dintotdeauna, m enită prosperităţii spirituale a tu tu ro r fiilor bise
ricii şi a întregului popor rom ân şi ca urm are, supune ra p o rtu l apro
bării plenului acestui for bisericesc.
2. P. C. P reo t Ene Ionel, protoiereu Focşani, prezintă ra p o rtu l co
misiei privind Darea de Seam ă a Sectorului III — Relaţii E xterne
B isericeşti; Presă şi C om unicaţii pe anul 1994, din care s-a p u tu t
constata că activitatea pe plan ex te rn desfăşurată în anul 1994 de
către B iserica O rtodoxă Rom ână a contribuit la în tărire a u n ităţii pan
ortodoxe şi la afirm area m esajului Evanghelic pe care O rtodoxia do
reşte să-l prezinte lum ii de astăzi.
— Comisia bisericească a A dunării N aţionale Bisericeşti, în ra 
portul său, consideră că Biserica O rtodoxă Română, îm preună cu cele
lalte Biserici Ortodoxe surori, este p ăstră to are a m esajului autentic al
Bisericii celei adevărate, reafirm ându-şi totodată disponibilitatea p e n tru
dialog cu alte Biserici creştine, după exem plul pilduitor al P rea F eri
citului P ărin te P a tria rh TEOCTIST care, reafirm ând u n itatea şi solida
ritatea Ortodoxiei în tr-o lum e plină de frăm ântări, cu dragoste p ărin 
tească a prom ovat spiritul u n ităţii creştine în dialogul cu alte Biserici
creştine şi religii şi ca urm are, supune ra p o rtu l aprobării plenului
A dunării Naţionale Bisericeşti.
3. P. C. P reo t Corneliu Irod, protoiereu O lteniţa, p rezintă rap o rtu l
comisiei privind Darea de seamă a Sectorului IV — C om unităţi Orto
doxe Române E xterne şi Schim bul de burse de studii pe anul 1994, în
care su n t relevate m u ltiplele străduinţe ale Bisericii O rtodoxe R om âne
p en tru ca fiilor săi, vieţuind dincolo de fru n ta riile ţării, în cele m ai
îndepărtate colţuri ale lum ii, p rin g rija stăruitoare a P rea F ericitului
P ărin te P atriarh, a m em brilor S fântului Sinod şi p rin slujirea şi lu 
crarea preoţilor ortodocşi rom âni să li se îm plinească cerinţele spiri
tuale şi sufleteşti.
— Comisia B isericească a A dunării N aţionale B isericeşti în ra p o r
tul său, consideră că B iserica O rtodoxă R om ână, prin toţi reprezentanţii
săi n u a precupeţit nici u n efort p en tru m enţinerea la sânul Bisericii
m am e a fiilor săi vieţuind în diferite s tru ctu ri diasporale rom âneşti,
asigurând cu m ari eforturi personalul bisericesc, pregătirea tinerilor in
instituţiile de învăţăm ânt teologic din ţară şi m ulte alte form e de a ju 
torare, p en tru afirm area un ităţii Bisericii O rtodoxe Rom âne în lum e
şi ca urm are, supune ra p o rtu l în cauză deliberării plenului A dunării
N aţionale Bisericeşti.
COM ISIA CULTURALĂ
4. P. C. P reo t Lector Univ. M arin S tam ate. prezintă ra p o rtu l co
m isiei privind Darea de seamă asupra activităţii Institutului B iblic şi
de M isiune Ortodoxă (Editură, Tipografie, A teliere) pe anul 1994, în
cuprinsul căreia sunt evidenţiate activităţile specifice ale acestor sec
toare, având ca scop im prim area de carte teologică, de cult şi de zidire
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duhovnicească, confecţionarea obiectelor de cu lt necesare unităţilor
bisericeşti din ţară şi străin ătate, în scopul desfăşurării norm ale a
vieţii religioase a clerului şi credincioşilor.
— Comisia C ulturală a A dunării N aţionale B isericeşti în rap o rtu l
său, consideră că, depăşind toate greutăţile de ordin financiar şi m ate
rial întâm pinate, E ditura Tipografică şi A telierele In s titu tu lu i Biblic
a u re u şit să-şi aducă aportul specific la prom ovarea vieţii bisericeşti,
sub oblăduirea P rea F ericitului P ărin te P atriarh TEOCTIST şi cu spri
jin u l C entrelor eparhiale şi al un ităţilo r bisericeşti, p rin care se difu
zează produsele In stitu tu lu i Biblic şi ca urm are supune ra p o rtu l său
d eliberării plenului A dunării N aţionale Bisericeşti.
COM ISIA ECONOM ICO-FINANCIARĂ
5. P. C. P reo t A lexandru H otăran, protoiereu Deva, prezintă ra 
p ortul com isiei privind C ontul de execuţie bugetară şi bilanţul pe
anul 1994 al A dm inistraţiei Patriarhale (Sectorul II Tipografie şi A te 
liere) în care sunt am intite sursele de realizare a veniturilor de la Ad
m inistraţia P atriarh ală precum şi destinaţia acestor sum e, p rin cheltu
ielile înscrise în bugetul aprobat de A dunarea N aţională Bisericească
pe anul 1994.
în cuprinsul re feratu lu i sunt precizate rezultatele financiare ale
A dm inistraţiei P atriarh ale şi Institu ţiilo r anexe pe anul 1994, apreciindu-se că p rin m ăsurile lu ate (economii la com ponentele pre ţu rilo r de
cost, m anoperă, la consum urile de m ateriale şi m aterii prim e, la con
sum urile de energie, la cheltuielile de regie etc.) s-a p u tu t realiza un
bilanţ pozitiv.
— Comisia econom ico-financiară a A dunării N aţionale Bisericeşti,
supunând d eliberarării acestui fo r ra p o rtu l întocm it constată că m odul
de adm inistrare a bugetului A dm inistraţiei P atriarh ale şi Instituţiilor
anexe în cursul anului 1994 a fost echilibrat ceea ce a favorizat un
bilanţ pozitiv şi că acţiunile în trep rin se au vizat cheltuieli şi plăţi cu
caracter socio-um anitar şi cultural, de aju to ra re a celor nevoiaşi, de
sprijinire a un ităţilo r bisericeşti, având biserici în construcţie sau m o
num ente istorice în curs de re sta u rare sau pictare precum şi acordarea
de ajutoare în cărţi şi obiecte de cult un ităţilo r bisericeşti din M itropolia
B asarabiei sau din celelalte u n ităţi diasporale ortodoxe rom âneşti. în
acelaşi tim p s-a evidenţiat necesitatea găsirii u n o r noi resurse de re ali
zare a v eniturilor.
COM ISIA BUGETARĂ
6. P. C. P r. Ioan Dâm bu, protoiereu de Năsăud, prezintă raportul
comisiei privind P roiectul bugetului de v enituri şi cheltuieli al A dm i
n istraţiei P atriarh ale şi In stitu ţiilo r anexe pe anul 1995 care relevă
g rija C entrului P atria rh a l din B ucureşti, a P rea F ericitului P ărin te
P a tria rh p en tru asigurarea resurselor financiare necesare în scopul sp ri
jin irii activităţii sectoarelor A dm inistraţiei P atriarh ale cu specială p ri
v ire asupra acţiunilor social-culturale şi um anitare, de sp rijin ire a
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construirii şi pictării de noi biserici, de re sta u rare a m onum entelor
istorice şi de artă bisericească, de sprijinire a com unităţilor ortodoxe
rom âne de peste hotare, p en tru finalizarea unor proiecte şi investiţii
începute în anii anteriori.
—
Comisia bugetară a A dunării N aţionale Bisericeşti, constatând
că bugetul de v en itu ri şi cheltuieli al A dm inistraţiei P atriarh ale pe anul
1995 s-a întocm it avându-se în vedere posibilităţile şi re sursele de re a
lizare a veniturilor, iar cheltuielile p en tru activităţile prevăzute
au
fost lim itate la cerinţele reale, corespunzătoare bunei funcţionări a A d
m inistraţiei P atriarh ale şi In stitu ţiilo r anexe în această perioadă de pu
ternică recesiune economică, supune ra p o rtu l său îm preună cu pro
iectul bugetului de v en itu ri şi cheltuieli al A dm inistraţiei P atriarh ale
şi Instituţiilor anexe, pe anul 1995, deliberării A dunării N aţionale Bi
sericeşti.
După prezentarea rapoartelor în plenul A dunării N aţionale Bise
riceşti, la in v ita rea P rea F ericitului P ărin te P reşedinte num eroşi p a r
ticipanţi au lu at cuvântul pe m arginea acestora :
Preot Ioan Pocium p — A rhiepiscopia Tim işoarei, în cuvântul său
exprim ă m ulţum irea sufletească p en tru com plexa activitate care s-a
desfăşurat în cursul anului 1994 în cuprinsul Bisericii Ortodoxe Ro
m âne.
Sem nalând necesitatea redresării situaţiei economice şi financiare
a unităţilor bisericeşti apreciază că trebuie să se continue dem ersurile
pen tru a obţine aprobarea ca un ităţile bisericeşti să plătească consu
m ul de energie electrică la p re ţu l p en tru populaţie, lu cru reuşit în tr-o
prim ă etapă p en tru locuinţele personalului m onahal.
Dom nul Dr. Sorin Costina — Episcopia A radului, subliniază im por
tan ta lucrare pastorală şi m isionară d esfăşurată de că tre clerul şi cre
dincioşii Bisericii n oastre în anul 1994 şi sem nalează u tilitatea re p u 
nerii în d re p tu ri a cântării bisericeşti ortodoxe tradiţionale, ca m ijloc
de prom ovare şi susţinere a în v ăţătu rii de credinţă şi a lucrării m isio
nare a Bisericii din ce în ce m ai asaltată de tot felul de curente prozelitiste străine de neam ul şi credinţa străbună.
în cuvântul său, adresează rugăm intea m em brilor cu răspunderi so
ciale în A dunare, să tran sm ită forurilor de s ta t abilitate, dorinţa Bise
ricii p en tru sporirea preocupărilor şi a grijii faţă de p ro teja rea m onu
m entelor istorice şi de a rtă bisericească, p rin m ăsuri legislative şi fi
n anciare adecvate.
l.P.S. M itropoilt Serafim al G ermaniei şi Europei Centrale, în cu
v ântul rostit, face o descriere a situaţiei actuale din cuprinsul M itro
poliei G erm aniei şi Europei C entrale pe care o păstoreşte, am intind
atâ t greutăţile pe care le întâm pină sub aspect financiar-econom ic, al
lipsei unui sediu, al divizării rom ânilor pe diferite opţiuni politice, dar
şi bucuriile pe care le oferă parohiile bine constituite, în care preoţii
se îngrijesc şi oferă o bu n ă apreciere de care se bucură noua M itropo
lie a G erm aniei şi Europei C entrale, atâ t în rândul credincioşilor d ar şi
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în rândul celorlalte Biserici din ţările unde îşi extinde jurisdicţia ca
nonică.
D om nul Prof. U niv. Dr. A drian Rădulescu — A rhiepiscopia T om isului, este bucuros şi surprins să constate acurateţea şi în altu l nivel al
lucrărilor desfăşurate în cadrul acestui for central bisericesc, spre binele
Bisericii n oastre străm oşeşti.
Subliniind im portanţa aniversării a 110 ani de autocefalie şi
70 de ani de P atria rh a t ai B isericii Ortodoxe R om âne, evocă persona
litatea P rea F ericitului P ă rin te P a tria rh TEOCTIST la aniversarea a
80 de ani de viaţă, am inteşte curajul, calmul, înţelepciunea şi destoinicia
cu care P rea F ericirea Sa conduce corabia B isericii noastre, văzând în
chipul blând şi lum inos al P rea F ericirii Sale toată su ita de ierarhi
rom âni care au păstorit Biserica străb u n ă de la S fântul Apostol A ndrei
şi până astăzi.
Dom nul A cadem ician Prof. Univ. Dr. Virgil Cândea — A rh i
episcopia Bucureştilor, în in terv e n ţie am inteşte că, în fapt, A utocefalia
şi P atriarh ia su n t trep te ale afirm ării identităţii B isericii Ortodoxe
R om âne ca B iserică N aţională a m ajorităţii poporului rom ân şi evocând
im portanţa istorică a acestor m om ente aniversare, evidenţiază rolul
Bisericii n oastre în păstra rea identităţii profunde a poporului rom ân,
apreciind că în tim purile cele m ai tu lb u ri din istoria sa, B iserica O rto
doxă a fost singura in stitu ţie naţională care a făcut educaţie religioasă
în România, opunându-se ateism ului.
Sem nalând asupra procesului de secularizare şi laicizare, care m a r
chează societatea rom ânească sub diferite form e, D om nia Sa afirm ă că
m isiunea Bisericii Ortodoxe Rom âne astăzi este aceea de a fi la post,
la cârm a spirituală a poporului nostru, pen tru că rolul B isericii nu a
încetat, ci dim potrivă treb u ie afirm at şi susţinut. B iserica O rtodoxă
trebuie să facă fa ţă astăzi num eroaselor pericole care o am eninţă, tre 
când la ofensivă în du h creştin, m ai ales în rân d u l tin ere tu lu i, care
este cel m ai expus. în încheiere, Dom nia Sa, p rin cuvinte calde, adre
sează P rea F ericitului P ărin te P atriarh , la aceste m om ente aniversare
sentim ente de p re ţu ire şi cinstire p e n tru înţelepciunea şi grija cu care
conduce destinele B isericii n oastre în aceste tim puri de profunde
schim bări.
D om nul Prof. Univ. Dr. Paul Blidaru — A rhiepiscopia B ucu
reştilor, în cuvântul său face elogiul acestei în treite sărbători a Bise
ricii O rtodoxe R om âne : Autocefalie, P atria rh a t şi 80 de ani de viaţă
a P rea F ericitului P ărin te P a tria rh TEOCTIST, m arcând im portanţa
fiecărui m om ent p e n tru v iaţa şi lucrarea Bisericii n oastre în trec u t şi
m ai ales astăzi.
Î.P.S. P etru, locţiitor de M itropolit al Basarabiei, în cuvântul său,
ţin e să aducă în prim ul râ n d m ulţum iri P rea F ericitului P ărin te P a 
tria rh TEOCTIST p en tru g rija fa ţă de rom ânii d in tre P ru t şi N istru
aflaţi în ascultarea canonică a I.P.S. Sale precum şi p en tru num eroasele
ajutoare prim ite de la P atriarh ia R om ână, de la M itropolia Moldovei
şi de la alţi iera rh i p e n tru sp rijin irea vieţii bisericeşti în R epublica
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Moldova. A m intind atitudinea neprietenoasă a u nor p ărţi din R epublica
M oldova faţă de M itropolia B asarabiei, l.P.S. Sa arată că, fă ră sprijinul
p rim it din R om ânia de la B iserica M am ă n u ar p utea supravieţui.
încheind, adresează P rea F ericitului P ărin te P a tria rh alese gânduri
de recunoştinţă şi m ulţum ire, ca spre p ărintele re n aşterii M itropoliei
B asarabiei şi al unităţii rom âneşti.
I.P.S. M itropolit N estor al Olteniei, evocă în cuvinte pline de în 
sufleţire, figurile de iera rh i
şi clerici care, prin contribuţia lor excep
ţională, au c tito rit A utocefalia şi P atriarh ia Bisericii Ortodoxe Române.
A m intind num eroase m om ente legate de istoria M itropoliei B asarabiei
d u p ă ridicarea Bisericii n oastre la rangul de P atriarh ie , în a lt P rea
S finţia Sa, face u n călduros elogiu la adresa P rea F ericitului P ărin te
P atriarh TEOCTIST pe care-1 consideră ca un adevărat ctitor al Mi
tropoliei B asarabiei.
D om nul Prof. Univ. Dr. Mihai Iacobescu — A rhiepiscopia Sucevei
şi Rădăuţilor, îşi exprim ă bucuria p en tru am pla lucrare a Bisericii
noastre prom ovată p rin preoţii şi credincioşii ei. în continuare, Dom nia
Sa îşi m anifestă m âhnirea faţă de fa p tu l că m ulţi rom âni din diasporă
se aşază sub alte ju risdicţii decât cea a Bisericii Mame, deşi aceasta
îi îm brăţişează pe toţi cu aceeaşi părintească dragoste şi evidenţiază
m arile privaţiuni la care sunt supuşi rom ânii din B ucovina care trebuie
sprijiniţi.
D om nul Prof. Univ. Dr. D um itru Rădăuceanu — A rhiepiscopia
Iaşilor în cuvinte alese, exprim ă sim ţăm intele sale de p reţuire la adresa
P re a F ericitului P ărin te P a tria rh şi în acest context apreciază că cele
trei m ari m om ente pe care B iserica le serbează în 1995 constituie o
re ală şi binefăcătoare relansare în p rim ul plan al vieţii societăţii noastre,
a Bisericii noastre şi a Instituţiei P atriarh u lu i, care treb u ie respectate
ca sim boluri ale unităţii şi coeziunii de credinţă şi neam a rom ânilor.
D om nul Prof. Univ. Dr. Teodor Maghiar — Rectorul U niversităţii
din Oradea, în cuvinte simple, dar pline de căldură sufletească, face
elogiul personalităţii şi contribuţiei P rea F ericitului P ărin te P a tria rh
la prom ovarea şi susţinerea vieţii bisericeşti, care se sim te p ână la cele
m ai îndepărtate colţuri ale ţării şi care dau tu tu ro r rom ânilor ortodocşi
certitudine şi g aranţie p en tru lucrarea lor în folosul Bisericii O rtodoxe
Române.
Ca expresie a acestor sentim ente şi a prestigiului de care P rea
F ericitul P ărin te P a tria rh TEOCTIST se bucură în T ransilvania şi în
m od special în zona nord-vest a ţării, Dom nul R ector Teodor M aghiar
an u n ţă în faţa A dunării N aţionale Bisericeşti că S enatul U niversităţii
din Oradea, în unanim itate a acordat titlu l academic de <Doctor Honoris
Causa» Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist dând citire Diplom ei
de «Doctor Honoris Causa».
în
aplauzele
asistenţei,
P rea
F ericitului
P ărin te
P a tria rh
TEOCTIST i se înm ânează de către D om nul Prof. Univ. Dr. Teodor
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M aghiar, R ectorul U niversităţii din Oradea, D iplom a de «DOCTOR
HONORIS CAUSA» scrisă în latină şi sigilată cu S igiliul U niversităţii
din O radea, cu care prilej, P rea F ericirea Sa este in v ita t la Oradea a
participa la cerem onialul academ ic ce are loc în astfel de îm p reju ră ri.
în cuvântul rostit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist m ă rtu 
riseşte surprinderea faţă de ho tărâ re a S enatului U niversităţii din O radea
de a-i acorda înaltul titlu academic de «DOCTOR HONORIS CAUSA»,
că «niciodată nu am râ v n it lucrul a c e s ta ; nebănuind însă că B unul
D um nezeu îmi va înm ulţi în tr-a tâ t anii şi p uterea lor, care sunt încă
un sem n al d arurilor Sale prea sfinte care s-au re v ărsa t peste pu ţin ă
tatea puterilor m ele om eneşti». în continuare, P rea F ericirea Sa arată
că a ven it şi această zi «îm preună cu darul pe care l-aţi adus care m ă
onorează deosebit şi p rin M ine B iserica noastră străbună, cu a tâ t m ai
m ult cu cât este darul unei U niversităţi de S tat, aceea din Oradea, unde,,
în colaborare cu Episcopia O radiei aţi sădit o frum oasă bisericuţă din
lemn, locaş de rugăciune p e n tru tinerii studenţi, cadrele didactice ale
acestei cetăţi universitare».
P rea F ericirea Sa evocă apoi anul în care a păstorit acea E parhie
cât tim p a fost vacantă,
subliniind că «acest titlu academic este u n sem n
al rugăciunilor vrednicilor păstori ai acelei eparhii, Episcopii N icolae
Popovici şi VasUe Coman pe care acum le înalţă către P ărin tele Ceresc
din locul lor de veşnică odihnă».
M ulţum ind p en tru titlu l de
«Doctor H onoris Causa» ce i-a fost
acordat, P rea F ericirea Sa încredinţează pe m em brii A dunării N aţionale
B isericeşti, că «acesta este u n sem n de respect faţă de B iserica
noastră străbună, faţă de însăşi spiritualitatea rom ânească şi am de
p lina bucurie de a îm părţi această deosebită cinste cu ceilalţi m em bri
ai S fântului Sinod, cu toţi preoţii şi credincioşii şi cu toţi cei de faţă,,
care îm preună slujim lui Dum nezeu».
A rătând că, «nu am d orit sub nici un chip ca această sărb ăto are
personală să fie serbată ca u n al treilea evenim ent din viaţa Bisericii
alături de im portantele m om ente ale dobândirii A utocefaliei acum
110 ani şi a ridicării la rangul de P atriarh ie acum 70 de ani, treb u ie să
subliniez din nou m eritele S fântului Sinod, ale preoţim ii, ale m ăn ă stirilo r
şi ale credincioşilor p en tru toate îm plinirile care au fost prezentate în
faţa acestei distinse A dunări».
încheindu-şi vorbirea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist ad re
sează m ulţum iri tu tu ro r celor care au lu at cuvântul în plenul A dunării
şi înalţă rugăciune B unului Dum nezeu de m ulţum ire p en tru to ată lu 
crarea arătată şi de în tărire a tu tu ro r pen tru păzirea Bisericii n oastre
dreptm ăritoare şi a unităţii ei dată de D om nul Iisus Hristos.
Ca urm are a rapoartelor prezentate în plenul A dunării N aţionale
B isericeşti, a sugestiilor form ulate în cadrul discuţiilor p u rtate care
răm ân în atenţia Sectoarelor A dm inistraţiei P atriarhale,
La propunerea P rea F ericitulu i P ărin te P a tria rh TEOCTIST făcută
în conform itate cu prevederile art. 20 din S ta tu tu l p en tru organizarea

PA RTEA O FICIALĂ

29T

şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne şi art. 59 şi 120 din R egu
lam entul O rganelor C entrale Bisericeşti, A dunarea N aţională B iseri
cească hotărăşte :
— Ia act de activitatea Bisericii O rtodoxe Rom âne desfăşurată în
cursul anului 1994, prezentată în Dările de seamă ale Sectoa
relor A dm inistraţiei Patriarhale şi Instituţiilor anexe şi îşi
exprim ă acordul cu propunerile form ulate p entru buna desfă
şurare a activităţii în cursul anului 1995 la fiecare sector.
— Exprim ă m u lţu m iri tu tu ro r organelor executive bisericeşti şi
tu tu ro r m em brilor S fâ n tu lu i Sinod şi Sectoarelor A dm inistraţiei
Patriarhale pen tru m odul în care s-au im plicat personal şi au
acţionat în vederea soluţionării în cursul anului 1994 a m u lti
plelor problem e şi aspecte ale vieţii bisericeşti.
— în m od special m em brii A dunării Naţionale Bisericeşti aduc
m u lţu m iri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru,
întreaga activitate desfăşurată şi-i fac respectuoase urări cu pri
lejul îm plinirii vârstei patriarhilor biblici.
P reşedintele A dunării N aţionale Bisericeşti, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist m ulţum eşte din nou p en tru aprobarea propunerilor,
p e n tru modul în care au decurs lucrările, precum şi p en tru u ră rile făcuteşi invită pe S ecretarul general al A dunării N aţionale B isericeşti să dea
citire com ponenţei Comisiei p en tru verificarea şi sem narea ProcesuluiVerbal al şedinţei A dunării Naţionale Bisericeşti, aprobată în şedinţa
de constituire a acestui for central bisericesc din iulie 1994, după cum
urm ează : P. C. Prof. Univ. C onstantin G aleriu, P. C. P rotoiereu C orneliu Irod, Dl. Academ ician Prof. Univ. Dr. Virgil C ândea şi Dl. Prof.
Univ. Dr. P aul Blidaru.
E puizându-se problem ele înscrise pe O rdinea de zi, Prea F e r i c i i
Părinte Patriarh T eoctist aduce m ulţum iri celor prezenţi p e n tru m odul
în care şi-au adus contribuţia pe comisii, sau în plen, la s e lu ţc c ^ rs a
problem elor respective şi declară închisă şedinţa de lu cru o rd in a ri 3
A dunării Naţionale Bisericeşti.
Se rosteşte rugăciunea : «Cuvine-se cu adevărat !».
Şedinţa se ridică la orele 14,30.

Preşedintele Adunării Xaţionale Bisericeşti
t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICI ORTODOXE ROMANZ

Secreiar de şedinţă
PR. AUGUSTIX RUSU
SECRETARUL CA N CELARIEI SFÂNTULUI SINOD

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Şedinţa de lucru din 6 februarie 1995
P o triv it convocării Prea F ericitului Părinte Patriarh T eoctist, făcută
în conform itate cu p re v e d e rile . art. 12 din S ta tu tu l p en tru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, S fântul Sinod plenar s-a
în tru n it în şedinţă de lu cru în ziua de luni 6 fe b ru arie 1995, la reşedinţa
patria rh ală din B ucureşti.
Şedinţa S inodală a fost precedată de lucrările A dunării N aţionale
Bisericeşti, desfăşurate sâm bătă 4 februarie, prilej cu care s-a oficiat
TE-D EUM -ul de deschidere a tâ t a lucrărilor A dunării N aţionale B ise
riceşti, cât şi ale S fântului Sinod.
D um inică 5 februarie, în Biserica S fântul Spiridon din C apitală,
s-a săvârşit S fânta L iturghie arhierească cu participarea tu tu ro r m em 
brilor S fântului Sinod în fru n te cu P rea F ericitul P ărin te P atriarh ,
drept m ulţum ită lui Dum nezeu p en tru aniversarea a 70 de ani de la
ridicarea Bisericii O rtodoxe R om âne la rangul de P atriarh ie şi p en tru
îm plinirea a 110 ani de la recunoaşterea autocefaliei sale, m om ente
m arcând festivităţile ce se vor derula pe parcursul întregului an 1995.
Evenim entele aniversate au fost evocate în cuvântul festiv rostit
de Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist în cadrul şedinţei de lucru
a A dunării N aţionale B isericeşti din ziua de 4 februarie 1995 cu care
prilej a subliniat im portanţa lor istorică, naţională şi religioasă.
De asem enea Î.P.S. M itropolit D aniel al Moldovei şi Bucovinei, în
•cuvântul de în v ăţătu ră ro stit în cadrul Sfintei L iturghii solem ne în
Biserica S fântul Spiridon N ou în ziua de dum inică, 5 februarie 1995,
a reliefat im portanţa acestor aniversări, ca arcuri peste tim p, p en tru
sp iritu alita te a ortodoxă rom ânească. Toate aceste m om ente sărbătoreşti
care au avut loc în zilele de 4 şi 5 februarie au fost consem nate în
A ctul Sinodal sem nat în Biserica S fântul Spiridon de către toţi m em brii
S fântului Sinod.
Luni, 6 fe b ru arie au avut loc lucrările S fântului Sinod care au
început la orele 10,00 sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist.
Se ro steşte rugăciunea «îm părate Ceresc».
La in v ita rea P rea F ericitului P ărin te P reşedinte se dă citire ape
lului nom inal, de că tre P. S. Episcop Vicar P atriarh al Teofan S inaitul,
S ecretaru l S fântului Sinod, în u rm a căruia este absent doar P. S. Episcop
V icar Teodosie Snagoveanul, plecat în m isiune peste hotare.
C onstatându-se p rezenţa statu tară , P rea F ericitul P ărin te P atriarh
declară deschisă sesiunea S fântului Sinod pe anul 1995.
La propunerea P rea F ericitului P ărin te P atriarh , S fântul Sinod
aprobă com ponenţa Comisiilor Sinodale p en tru sesiunea sinodală a an u 
lui 1995 precum şi ordinea de zi, lucrările fiind rep artiza te fiecărei
-comisii p o triv it specificului lor.
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După adoptarea O rdinei de zi şi repartizarea lucrărilor, P rea
F ericitu l P ărin te P a tria rh suspendă şedinţa p en tru studierea acestora
în com isiile sinodale şi p en tru întocm irea re feratelor, anunţând re 
deschiderea şedinţei după ce se va încheia exam inarea tu tu ro r proble
m elo r pe comisii.
La reluarea lucrărilor S fântului Sinod în plen, P rea F ericitul
P ărin te P reşedinte in v ită pe P. S. Episcop A ndrei al Alba Iuliei să
p rezinte referatele Comisiei p e n tru doctrină, viaţă religioasă şi p en tru
m ănăstiri, al cărei ra p o rto r este, după cum urm ează :
1.
T em ei nr. 77A/1995 — R eferat privind itin e raru l pastoral al
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi itinerariile pastorale ale
m em brilor S fântului Sinod şi D ările de seam ă privind activitatea de
te re n pastoral-m isionară, pe anul 1994.
în urm a exam inării am plei activităţi desfăşurată de Prea Fericitul
Părinte Patriarh T eoctist la C entrul P atriarh al ca In tâistătă to r al Bise
ricii O rtodoxe Române, ca M itropolit şi ca Arhiepiscop al B ucureştilor,
p recum şi de că tre ceilalţi m em bri ai S fântului Sinod în eparhiile
respective şi în cadrul organelor bisericeşti centrale şi locale sub aspect
învăţătoresc, sacram ental, m isionar-pastoral, caritativ-social şi adm inistrativ-gospodăresc, pe m ultiple plan u ri şi a rezultatelor frum oase
•obţinute în cadrul acestor lucrări ;
La propunerea Comisiei p en tru doctrină, viaţă religioasă şi pen tru
m ănăstiri, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act cu m u lţu m iri de bogata activitate desfăşurată de Prea
Fericitul Părinte Patriarh şi de către î î PP S S M itropoliţi şi A r h i
episcopi şi de PP S S Episcopi, Episcopi-Vicari şi Arhierei-V icari, '
m em bri ai S fâ n tu lu i Sinod, consemnată în itinerariile p a storale;
De asem enea, ia act cu aprobare de Dările de seamă privind
activitatea pastoral-misionară şi de te r e n ;
Centrele eparhiale să fie rugate să analizeze sub toate aspec
tele activităţile pastoral-misionare, caritativ-sociale şi grija pentru
locaşurile de cult, pen tru a găsi cele m ai eficiente căi şi mijloace
de preîntâm pinare a prozelitism ului, de păstrare a unităţii de cre
dinţă în condiţiile «agresivităţii» sectelor care profită de starea
materială precară a m arii m ajorităţi a credincioşilor;
Să se studieze găsirea unor m ijloace adecvate p en tru im pli
carea m ai directă a m irenilor în activitatea caritativ-filantropică
pentru a contrabalansa activitatea filantropică cu scop de prozeli
tism , atât în ţară, cât şi din afara graniţelor ;
C entrele eparhiale su n t rugate a depune în continuare eforturi
pentru îndrum area activităţii asociaţiei «Oastea D om nului» şi a
celorlalte asociaţii religioase care activează cu binecuvântarea
B isericii;
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De asemenea, C entrele eparhiale sunt rugate să m anifeste aceeaşi deschidere către dialog cu reprezentanţii Biserici Catolice
Orientale de R it B izantin pentru soluţionarea stărilor de tensiunef
acolo unde se ivesc sau există între credincioşii ortodocşi şi catolicii
orientali de rit bizantin.
2.
Tem ei nr. 173. 629/1995 — A pelul S enatului R om âniei privind
dialogul dintre B iserica O rtodoxă Rom ână şi Biserica Catolică O rientală
de R it B izantin din R om ânia şi Scrisoarea Î.P.S. Lucian Mureşan*
M itropolit al Bisericii Catolice O rientale de R it Bizantin.
Comisia p en tru doctrină, viaţă religioasă şi p en tru m ănăstiri, exa
m inând docum entele de m ai sus, constată m ai în tâi că problem a re la 
ţiilor Bisericii Ortodoxe R om âne eu B iserica O rientală de R it B izantin
s-a aflat perm anent în atenţia şi exam inarea O rganelor C entrale B ise
riceşti, u ltim a dată la 8—9 decem brie 1994, când S fântul Sinod a fost
inform at şi a lu at act de stadiul privind iniţiativele legislative şi acţiu
nile juridice ale Biserici Catolice O rientale de R it B izantin făcute la
Senat, Cam era D eputaţilor şi C urtea C onstituţională în problem a res
titu irii locaşurilor de cult precum şi de rezultatele acestor iniţiative,
prilej cu care S fântul Sinod a ru g a t din nou pe m em brii săi «a ră m â n e
deschişi dialogului în cazurile în care Comisiile de dialog locale vor fi
solicitate p en tru trata tiv e le d in tre părţi, privind locaşurile de cult».
în acelaşi scop, m em brii S fântului Sinod au fost inform aţi că la
solicitarea B iroului P erm an e n t al S enatului vor trebui să-şi exprim e
fiecare punctul de vedere privind oportunitatea prom ovării in iţiativei
legislative propusă de senatorul M atei Boilă.
Totodată, Comisia p e n tru doctrină, v iaţă religioasă şi p en tru
m ănăstiri, exam inând docum entele m enţionate, a constatat că B iserica
O rtodoxă Rom ână în cei cinci ani de la em iterea D ecretului nr. 9 din
31 dec. 1989, care a recunoscut Biserica Catolică O rientală de R it
Bizantin şi până astăzi, B iserica O rtodoxă R om ână a făcut re p etate
apeluri la dialog în problem a reglem entării re stitu irii locaşurilor de
cult, care au răm as fă ră nici u n răspuns, un ităţile Bisericii Catolice
O rientale de R it B izantin, adresându-se direct justiţiei sau procedând'
la ocuparea cu fo rţa a locaşurilor de cult.
De asemenea, Comisia constată că D eclaraţia Apel adoptată d e
S enatul R om âniei la 29 decem brie 1994 (publicată în M onitorul Oficial
nr. 2/VII. 10 ianuarie 1995) exprim ă punctul de vedere al S enatului
referito r la dialogul prevăzut de art. 3 al D ecretului nr. 126/1990 şi că
Î.P.S. M itropolit Lucian al Bisericii Catolice O rientale de R it B izantin
cu scrisoarea din 18 ianuarie 1995 se adresează P atriarh ie i R om âne
solicitând o în trevedere p en tru a discuta urm ările D eclaraţiei A pel a
S enatului României.
în urm a analizării docum entaţiei, Comisia p en tru doctrină, viaţă
religioasă şi p en tru m ănăstiri, propune P lenului S fântului Sinod să se
ia în considerare, în vederea răspunsurilor ce se vor trim ite S enatului
şi Î.P.S. M itropolit Lucian M ureşan, urm ătoarele :
1.
B iserica O rtodoxă Rom ână a fost şi răm âne deschisă p e n tru
dialog. S fântul Sinod apreciază şi salută faptul că după cinci ani de la
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prim ele contacte dintre cele două Biserici şi de la re p etatele apeluri ale
B isericii O rtodoxe Rom âne răm ase fără răspuns, B iserica Catolică
O rientală de R it B izantin s-a h o tărâ t să accepte dialogul.
2. P en tru pregătirea atm osferei spirituale de respect reciproc şi
fraţietate în care urm ează să se desfăşoare dialogul sunt totuşi necesare
în m om entul de faţă schim bări de atitudine, acte prealabile m enite să
■diminueze şi să stingă stările de tensiune şi anum e : re n u n ţa re a la ac
ţiu n ile judecătoreşti deschise de B iserica Catolică O rientală de R it
B izantin îm potriva unor parohii ortodoxe, la ocuparea p rin abuz a bise
ricilor, la calom niile din presă etc.
3. B iserica O rtodoxă Rom ână socoteşte că actuala legislaţie a ţării
{Decretul-Lege nr. 126/1990 şi D ecretul-Lege nr. 177/1948 — actuala
Lege a Cultelor) precum şi rezultatele dialogului teologic d in tre Biserica
O rtodoxă şi B iserica R om ano-C atolică oferă cadrul dialogului nostru
b ilatera l în România, p en tru care Biserica O rtodoxă Rom ână încă din
an u l 1990 şi-a m anifestat disponibilitatea înfiinţând com isii locale şi
o comisie centrală p en tru acest dialog, pornind de la prem ise realiste :
n u m ăru l credincioşilor, voinţa lor, nevoile pastorale r e a l e , dialogul
internaţional.
4. Eparhiile din T ransilvania vor alcătui un m aterial docum entar
la zi, privind situaţia locală a ra p o rtu lu i cu catolicii orientali de rit
bizantin, pe care îl vor trim ite C ancelariei S fântului Sinod în cel m ai
scurt timp, p e n tru a se cunoaşte realităţile locale şi a se p u rta dialog
în funcţie de acestea.
5. Comisia propune să se dea răspuns S enatului în sensul celor de
m ai sus, iar în ce p riveşte răspunsul care se va d a M itropolitului
Lucian M ureşan să se găsească tonul cel m ai potrivit, subliniindu-se
fa p tu l că problem a s-a com plicat faţă de cea din prim ăvara anului 1990,
prin ocuparea abuzivă de biserici, prin acţiuni denigratoare în presă etc.,
d a r că reluarea dialogului este dorinţa n oastră a tu tu ro r.
în urm a am plelor discuţii care au avut loc şi a opiniilor care s-au
ex p rim a t de că tre Î.P.S. M itropolit D aniel al M oldovei şi Bucovinei,
Î.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, Î.P.S. M itropolit Serafim al
G erm aniei şi Europei C entrale, Î.P.S. Arhiepiscop B artolom eu al C lu
jului, P. S. Episcop Ioan al Oradiei, P. S. Episcop Ioan al Covasnei şi
H arghitei, P. S. Episcop-V icar Dam aschin Severineanul şi a recom an
d ărilo r P rea F ericitului P ărin te P atriarh , la propunerea Comisiei pen tru
doctrină, viaţă religioasă şi p e n tru m ănăstiri, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă ca în scrisoarea de răspuns către Senatul Rom âniei
cu privire la D eclaraţia-Apel din 29 decembrie 1994, publicată în
M onitorul Oficial din 10 ianuarie 1995 precum şi în Scrisoarea de
răspuns către Î.P.S. M itropolit Lucian M ureşan, adresată Patriarhiei
R om âne la 18 ianuarie 1995, cu privire la dialogul dintre cele două
Biserici, să se exprim e urm ătoarele puncte de vedere :
1. Biserica Ortodoxă Română a fost şi rămâne deschisă pentru
dialog. Sfâ n tu l Sinod apreciază şi salută faptul că după cinci ani
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de la prim ele contacte dintre cele două biserici şi de la repe
tatele apeluri ale Bisericii O rtodoxe Rom âne rămase fără răs
puns, Biserica Catolică Orientală de R it B izantin s-a hotărât să
accepte dialogul.
2. P entru pregătirea atm osferei spirituale de respect reciproc şi de
fraţietate în care urm ează să se desfăşoare dialogul sunt to tu şi
necesare în m om entul de faţă schimbări de atitudine, acte pre
alabile m enite să dim inueze şi să stingă stările de tensiune şi
anum e : renunţarea la acţiunile judecătoreşti deschise de Bise
rica Catolică Orientală de R it B izantin îm potriva unor parohii
ortodoxe, la ocuparea prin abuz a bisericilor, la calomniile din
presă etc.
3. Biserica O rtodoxă Rom ână socoteşte că actuala legislaţie a ţării
(D ecretul-Lege nr. 126/1990 şi D ecretul-Lege nr. 177/1948 —
actuala Lege a Cultelor) precum şi rezultatele dialogului teologic
dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică oferă ca
drul dialogului nostru bilateral în România, p en tru care Biserica
Ortodoxă Română încă din anul 1990 şi-a m anifestat disponibi
litatea înfiinţând com isii locale şi o com isie centrală pentru
acest dialog, pornind de la prem ise realiste : num ărul credicioşilor, voinţa lor, nevoile pastorale reale, dialogul internaţional.
4. Eparhiile din Transilvania vor alcătui u n m aterial docum entar
la zi, privind situaţia locală a raportului cu catolicii orientali de
rit bizantin pe care îl vo r trim ite Cancelariei S fâ n tu lu i Sinod
în cel m ai scurt tim p, pentru a se cunoaşte realităţile locale
şi a se purta dialog cu acestea.
3.
Tem ei nr. 444/1995 — R eferatul S ectorului II al A dm inistraţiei
PatriarH ale" îrTTegătură cu unele problem e actuale privind Comisia de
pictură bisericească.
Din docum entaţia asupra problem ei, Comisia p en tru doctrină, v iaţă
religioasă şi p en tru m ănăstiri a re ţin u t u rm ătoarele :
— In şedinţa S fântului Sinod din 13— 14 iulie 1994 s-a aprobat
dizolvarea vechii Comisii de P ic tu ră Bisericească spre a se constitui o
nouă Comisie, form ată din pictori bisericeşti şi clerici cu cunoştinţe de
pictură, care să fie aprobată de P rea F ericitul P ărin te P atriarh , p rin
Decizie P atriarh ală ;
— La d ata de 15 septem brie 1994, prin Decizia P atriarh ală nr. 62,
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh a aprobat constituirea şi com ponenţa
noii Comisii de P ic tu ră B isericească a cărei activitate a început la
14 noiem brie 1994 ;
— Unii pictori bisericeşti interesaţi, in terp retân d tendenţios h o tă
râ rea sinodală de înnoire a Comisiei de P ictură Bisericească, au lansat
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în rândul pictorilor bisericeşti şi al redacţiei unor ziare ideea că P a
tria rh ia R om ână a desfiinţat Comisia de P ic tu ră B isericească;
— în baza acestei ştiri false, la data de 7 septem brie 1994, în ca
dru l U niunii A rtiştilor Plastici din Rom ânia, a lu at fiinţă aşa zisa «Co
m isie N aţională de A rtă P lastică Religioasă» fără consultarea şi acor
dul prealabil al P atriarh ie i Rom âne ;
— La data de 29 octom brie 1994, în m od independent faţă de pa
triarh ia Română, a fost convocată A dunarea G enerală a pictorilor bi
sericeşti, unde s-a discutat pre lu a re a şi integrarea acestora în U niunea
A rtiştilor Plastici din Rom ânia, care să rezolve toate problem ele leg ate
de pictura bisericească.
De asemenea, Comisia p en tru doctrină, viaţă religioasă şi p e n tru
m ănăstiri a re ţin u t că la solicitarea U niunii A rtiştilor P lastici din Ro
m ânia, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh TEOCTIST a acordat, în ziua
de 17 noiem brie 1994, reprezentanţilor acesteia o audienţă, prilej cu
care P rea F ericirea Sa a precizat cu claritate u rm ătoarele :
— P atriarh ia Rom ână are Comisia de P ictură B isericească proprie,
care, ca organism de specialitate, funcţionează continuu de pe vrem ea
prim ului p aria rh şi până astăzi. B iserica a înnoit com ponenţa acestei
comisii şi n u recunoaşte «Comisia N aţională de A rtă P lastică R eligi
oasă», care s-a autoînfiinţat fă ră acordul P atriarh ie i Rom âne ;
—
B iserica Ortodoxă R om ână, potrivit Sfintelor Canoane şi legiui
rilo r proprii are dre p tu l p rin S fântul Sinod şi organele sale să se în 
grijească de p atrim oniul său sp iritu al care include şi p ictu ra bisericească ;
— Comisia de P ic tu ră B isericească a P atriarh ie i R om âne, in sti
tu ită de S fântul Sinod şi alcătuită din pictori bisericeşti şi profesori de
teologie şi artă bisericească este singura ab ilitată să decidă în toate pro
blem ele legate de pictura bisericească.
A vând în vedere că, U niunea A rtiştilor Plastici din R om ânia, du p ă
p rim irea acestor lăm uriri, a p ublicat u n com unicat care este în n eccncordanţă cu discuţiile p u rtate la P atriarh ia R om ână, iar pe de altă
p arte, faptul că la P atriarh ia R om ână s-a prim it u n R egulam ent de or
ganizare şi funcţionare a Comisiei N aţionale de A rtă P lastică R eligioasă
care, prin prevederile conţinute uzurpă drepturile B isericii O rtodcxe
Rom âne de a decide în problem ele privind arta decorativă bisericească
şi că această Comisie s-a autoconstituit fără acordul P atriarh ie i
Rom âne ;
Luând în considerare prevederile legislaţiei bisericeşti proprii şi a
S fintelor Canoane, şi a altor reglem entări în vigoare cu p riv ire la pic
tu ra bisericească,
Ţinând seam a de prevederile a r t 10, lite ra «t» din S ta tu tu l p e n tru
organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe R om âne, ale articolu
lui 7, lite ra «t» din R egulam entul O rganelor C entrale din P a tria rh ia
Rom ână privin d atribuţiile S fântului Sinod în legătură cu supravegherea
şi controlul lucrărilor ce se efectuează la bisericile din cuprinsul P a
triarh ie i Române, inclusiv p ictu ra bisericească,
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în urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă religioasă şi p e n tru m ănăstiri, S fântul Sinod
-hotărăşte :
Dezaprobă constituirea aşa-zisei Comisii Naţionale de A rtă
Plastică Religioasă din cadrul U niunii A rtiştilor Plastici din
Rom ânia care, prin regulam entul său de organizare şi funcţionare
uzurpă drepturile S fâ n tu lu i Sinod de supraveghere şi control asu
pra lucrărilor de pictură bisericească, prevăzute de art. 10 Ut. «t»
din S ta tu tu l pen tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
R om âne;
C entrele eparhiale vor fi inform ate asupra acestei acţiuni de
uzurpare a drepturilor Patriarhiei Române şi a S fâ n tu lu i Sinod
asupra lucrărilor de pictură bisericească ;
Centrele eparhiale sunt îndatorate a nu da urm are apelurilor
făcute de Comisia N aţională de A rtă Plastică Religioasă, întrucât
C omisia de P ictură Bisericească din cadrul A d m inistraţiei Patriar
hale este singura abilitată să decidă în problem ele legate de cali
ficarea şi prom ovarea pictorilor bisericeşti, aprobarea docum enta
ţiilor de pictură şi angajarea acestora num ai de către pictori
autorizaţi de Patriarhia Română, precum şi supravegherea şi con
trolul lucrărilor de pictură bisericească;
Preoţii care nu vor respecta prezenta hotărâre sinodală şi vor
încheia contracte cu Comisia Naţională de A rtă Plastică Religioasă
sau cu alte organe de pictură neautorizate de Patriarhia Română,
vor fi sancţionaţi potrivit prevederilor legale bisericeşti în vigoare.
4. T em ei nr. 304/1995 — S ituaţia Asociaţiei «Oastea Dom nului».
^Examinând re feratu l şi docum entaţia însoţitoare privitoare la
situ a ţia asociaţiei «Oastea Dom nului», Comisia p e n tru doctrină, v iaţă
religioasă şi p en tru m ănăstiri a re ţin u t u rm ătoarele :
— în sânul asociaţiei «Oastea Dom nului» s-au ivit două grupări
■dizidente, unul la Sim eria şi altu l la C luj-N apoca ;
— P e n tru aplanarea divergenţelor d intre aceste grupări dizidente şi
Sfatul F răţesc pe ţa ră au av u t ioc m ai m ulte în tru n iri ale Comisiei
sinodale speciale cu reprezentanţii acestora (Sim eria—Arad, 11 noiem 
b rie 1993 ; C luj-Napoca, 19 ianuarie 1994 ; S im eria—Arad, 27 iulie 1994
ş i Cluj-Napoca, 16 noiem brie 1995).
Ca urm are, după în tru n irea de la Cluj-Napoca, din 16 noiem brie
1994, po triv it concluziilor m aterialului elaborat de P. S. Episcop Calinic
a l A rgeşului, s-a consem nat că :
— R eprezentanţii celor două grupări dizidente de la Sim eria şi
C luj-N apoca se m anifestă în m od sectar şi continuă să com prom ită p rin
lucrarea lor a tâ t asociaţia «Oastea Dom nului» cât şi B iserica O rtodoxă
H om ână ;
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— P en tru Sfatul Frăţesc pe ţară al «Oastei Dom nului» este clar
că grupările dizidente de la Sim eria şi Cluj-Napoca n u m ai pot fi
recuperate nici p en tru «Oastea Dom nului» şi nici p en tru Biserica
Ortodoxă R om ână, solicitându-se excluderea din Biserică a liderilor
acestor grupări dizidente ;
— Cele două grupări dizidente caută să ţină legătura cu Biserica
Ortodoxă R om ână num ai p en tru a avea o recunoaştere oficială şi num ai
p en tru a avea o acoperire a acţiunilor prozelitiste finanţate din
străinătate ;
— Este necesară o delim itare clară a «Oastei Dom nului» de liderii
acestor grupări dizidente şi de acţiunile lor ;
— Sfatul Frăţesc solicită ca S fântul Sinod să interzică oficial celor
două grupări dizidente de a m ai folosi o blăduirea Bisericii O rtodoxe
Române şi num ele asociaţiei «Oastea Domnului».
Toate aceste aspecte au fost exam inate de către S fântul Sinod în
şedinţa sa de lucru din 8—9 decem brie când s-a apreciat că este
necesar ca P. S. Episcop Calinic al Argeşului, încredinţat prin hotărârea
S fântului Sinod nr. 740/22 m artie 1984 cu îndrum area activităţii aso
ciaţiei «Oastea Dom nului», să com pleteze docum entaţia despre activi
tatea asociaţiei cu noi date.
Comisia p en tru doctrină, viaţă religioasă şi p en tru m ănăstiri, ana
lizând docum entaţia existentă a constatat că m aterialele suplim entare
prezentate de P. S. Episcop C alinic al A rgeşului, dovedesc tendinţa
sectară a grupărilor dizidente de la S im eria şi Cluj-Napoca, relaţiile
liderilor acestor grupări dizidente cu A lianţa Evanghelică din România
cât şi orientările vădit sectante şi neoprotestante ale acestor lideri.
De asemenea, Comisia a analizat cele 9 propuneri form ulate de
P. S. Episcop Calinic al A rgeşului în docum entarul elaborat, pe care
le-a supus exam inării.
în urm a discuţiilor am ple p u rtate pe m arginea situaţiei asociaţie;
«Oastea Dom nului», la care au participat : îî P P SS M itropoliţi Daniel
al Moldovei şi Bucovinei, A ntonie al A rdealului, Nicolae al B anatulu:.
Serafim al G erm aniei şi Europei C entrale, Î.P.S. A rhiepiscop B artclcm eu
al Clujului, P. S. Episcop Tim otei al A radului, discuţii concluzia r_a:e
de P rea F ericitul P ărin te P atriarh TEOCTIST, şi considerându-îe
propunerile form ulate de P. S. Episcop Calinic ăl A rgeşului, pe baza
cărora s-au p u rta t discuţiile, sunt judicioase, acestea conţirJind si ho
tărâ re a C onsfătuirii de la C luj-N apoca din 16 noiem brie prin care s-s
considerat că cei doi lideri dizidenţi şi adepţii lor s-au a u :c e rd -js
S upunându-se votului propunerile P. S. Episcop Calinic al A rge
şului şi C om unicatul din 16 noiem brie 1994 de la Cluj-Napoca.
C onstatându-se că s-a exprim at acordul m ajoritar asupra ceîcr
două docum ente, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de propunerile P. S. Episcop Calinic al A rg e şu l» pri
vind situaţia actuală şi de perspectivă a asociaţiei e Oastea Domnit,
lui», cu precizarea că excluderea liderilor grupărilor dizidente de
la Sim eria şi Cluj-Napoca este o problemă internă, de com petenţa
S fatului Frăţesc pe Ţară şi a Congresului «Castei Domnului» a
cărui convocare este necesară.
B. O. R. — 20

30 6

B ISER ICA O R T O D O X A R O M A N A

Sfâ n tu l Sinod îşi exprim ă speranţa că prin continuarea m i
siunii încredinţată Prea S fin ţitu lu i Episcop Galinic al A rgeşului
se va ajunge la liniştea dorită în sânul asociaţiei «Oastea D om 
nului» .
M em brii Sfâ n tu lu i Sinod sunt rugaţi ca, fiecare în eparhia sa,
să acorde o atenţie sporită activităţii asociaţiei «Oastea D om nu
lui», în vederea m enţinerii acesteia în vatra credinţei străbune,
îndrum ând pe preoţi să m anifeste deschidere şi bunăvoinţă pentru
antrenarea ostaşilor în lucrarea misionară şi sociăl-caritativă a
parohiei.
5.
Tem ei nr. 197/1995 — R eferatul Comisiei speciale privind SooietateaTBTBTîcă Intere<5nfesională din România.
E xam inând docum entaţia aflată la Cancelaria S fântului Sinod, au
fost re ţin u te urm ătoarele în legătură cu Societatea Biblică In terconfesională din R om ânia :
—■ P rin ho tărâ re a S fântului Sinod nr. 7311/1990 s-a aprobat în
principiu înfiinţarea Societăţii Biblice R om âneşti, care urm a a fi afiliată
la A lianţa M ondială a S ocietăţii Biblice U nite, iar la 25—28 septem 
brie 1990, tot cu aprobarea S fântului Sinod s-a constituit Comisia
Biblică Sinodală alcătuită din P. S. Episcop-V icar D am aschin Severi
neanul, Pr. Cons. S abin Verzan, P r. Prof. Univ. C onstantin Corniţescu, P r. Prof. Univ. Vasile Mihoc şi P r. Prof. Univ. D um itru Abrudan.
— Din p artea P atriarh ie i Române, P. S. Episcop-V icar D am aschin
Severineanul şi P r. Cons. Sabin Verzan au fost delegaţi să facă parte
din C om itetul provizoriu de conducere al Societăţii, după care, în luna
ianuarie 1992 S fântul Sinod a lu at act de constituirea Societăţii Biblice
din R om ânia şi de S ta tu tu l acesteia care, la constituire a lu at denu
m irea de Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) prin
participarea a 10 culte religioase. P. S. Episcop-V icar D am aschin
Severineanul a fost ales ca V icepreşedinte al Societăţii, iar
Pr. Cons. Sabin Verzan ca S ecretar general al S.B.I.R.
— în tre activităţile acestui organism biblic interconfesional se n u 
m ără şi S em inarul traducătorilor biblici, ţin u t la B ucureşti în tre
14— 18 iunie 1993, cu tem a «O traducere interconfesională a Bibliei
în limba română». S fântul Sinod în şedinţa de lucru din 6—8 iulie 1993,
exam inând lucrările acestui sem inar şi considerând că problem a tr a 
ducerii interconfesionale a Bibliei în România nu este de actualitate,
a am ânat-o pentru, studiere şi aprofundare.
A rhiepiscopia C lujului a inform at P atriarh ia Rom ână că, datorită
unor confuzii apărute în relaţiile d intre reprezentanţii S ocietăţii Biblice
Interconfesionale din Rom ânia cu unii sponsori din G erm ania, nu a
p u tu t obţine sprijin p en tru procurarea hârtiei necesare tip ăririi unei
C ărţi de R ugăciuni şi ca urm are, a cerut ca problem a să fie supusă
exam inării S fântului Sinod, p en tru a se stabili ra p o rtu rile d in tre In sti
tu tu l Biblic şi de M isiune Ortodoxă şi Societatea B iblică Interconfesională din România.
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Dând curs solicitării A rhiepiscopiei C lujului, problem a a fost în
credinţată de P rea F ericitul P ărin te P a tria rh TEOCTIST spre studiere
şi propuneri unei comisii care a elaborat u n Proces V erbal ce a fost
supus dezbaterii plenului S fântului Sinod.
C onsiderându-se că problem a n u a p u tu t fi în tru to tu l aprofundată
de către comisia respectivă şi că este nevoie ca S ta tu tu l Societăţii Bi
blice Interconfesionale din R om ânia să fie cunoscut de către m em brii
Sfântului Sinod p en tru a se putea pronunţa cu p rivire la relaţiile dintre
aceasta şi In stitu tu l Biblic şi de M isiune al Bisericii Ortodoxe Rom âne ;
în urm a discuţiilor p u rtate şi a opiniilor exprim ate de către
II. PP. SS. M itropoliţi A ntonie al A rdealului, N estor al Olteniei,
Î.P.S. A rhiepiscop B artolom eu al C lujului şi a recom andărilor P rea
Fericitului P ărin te P atriarh , S fântul Sinod h otărăşte :
Problema Societăţii Biblice Interconfesionale din România se
amână pentru studiere şi aprofundarea aspectelor care privesc re
laţiile sale cu In s titu tu l Biblic şi de M isiune al Bisericii Ortodoxe
Române.
S ta tu tu l pentru organizarea şi funcţionarea acestei societăţi
se va trim ite tuturor m em brilor Sfâ n tu lu i Sinod pentru a-l cu
noaşte şi a-şi exprim a opiniile.
Dosarul se va restitui comisiei, pentru a fi studiat şi apro
fundat şi a se face propuneri precise la obiecţiile form ulate de
Arhiepiscopia C lujului.
6 .T e rn e i nr. 144/1995 — R eferatul C ancelariei S fântului Sinod
privind condiţiile canonice şi de vârstă pen tru in trarea în viaţa m ona
hală, în special p en tru tin ere tu l adolescent.
C onstatând că la baza re feratu lu i a stat sesizarea cetăţeanului
Enachi I. C onstantin din B ucureşti privind plecarea fiicei acestuia, în
vârstă de 13 ani, de la dom iciliul părintesc, fără ştirea şi învoirea pă
rinţilor spre a in tra în tr-o m ănăstire.
Exam inând cazul în speţă, Comisia p en tru doctrină, viaţă religioasă
şi pentru m ănăstiri a sesizat că acest caz nu este singular şi a constatat
că R egulam entul p en tru organizarea vieţii m onahale în vigoare, nu
conţine prevederi exprese cu privire la vârsta de prim ire a tinerilor
în m onahism , în tim p ce R egulam entul anterior (din anul 1953) era m ai
am plu în această privinţă.
L uând act de cele prezentate în referatul C ancelariei Sf. Sinod şi
de constatările făcute în legătură cu prevederile regulam entare biseri
ceşti privind v ârsta de prim ire a tinerilor în viaţa m onahală.
Ca urm are a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
p en tru doctrină, viaţă religioasă şi pen tru m ănăstiri. S fântul Sinod
h otărăşte :
Ia act de cazul prezentat, urm ând ca Biroul de sesizări şi
scrisori al Cancelariei S f. Sinod să precizeze fam iliei respective
legislaţia Bisericii O rtodoxe Rom âne cu privire la intrarea in viata
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monahală, în special a tineretului (minorilor), com unicându-se
fam iliei că se vor face dem ersuri corespunzătoare în vederea spri
jinirii pe linia celor solicitate.
Până la revizuirea «R egulam entului p entru organizarea vieţii
monahale», în vigoare, eparhiile vor com unica aşezăm intelor m o 
nahale că, prim irile în m onahism se fac po triv it prevederilor ca
nonice şi regulam entare, în acord cu practica tradiţională m ona
hală a Bisericii Ortodoxe Române.
La alcătuirea noului R egulam ent se va preciza că, în cazul
m inorilor e nevoie de acordul părinţilor la prim irea în m onahism .
In continuare, P rea F ericitul P ărin te P atriarh , invită
pe
P. S. Episcop Calinic al A rgeşului, raportorul Comisiei C anonice J u ri
dice şi p en tru D isciplină să prezinte referatele com isiei privind :
7. Tem ei nr. 890/1995 •— H otărârea A dunării Eparhiale a A rhi
episcopiei T ârgoviştei privind ridicarea la rangul de M itropolie.
C onstatând din exam inarea docum entaţiei care a stat la baza acelei
h otărâri m otivele de ordin istoric şi cultural aduse ca argum ent,
A vând în vedere că din cercetarea propunerii, Comisia canonică,
juridică şi p en tru disciplină a constatat că aceasta nu este în acord cu
principiile şi rânduielile canonice şi bisericeşti în vigoare în P atriarh ia
Română,
Ţ inând seam ă că M itropolia Ţării R om âneşti, fostă cu sediul la
Târgovişte, nu s-a desfiinţat, ci a continuat să existe cu sediul în noua
capitală a Ţării R om âneşti,
Luând în considerare că solicitarea A rhiepiscopiei Târgoviştei tre 
buie corelată şi cu solicitările sim ilare ale altor eparhii, lucrare care
priveşte analizarea în ansam blu a îm p ărţirii adm inistrativ-teritoriale a
P atriarhiei Române,
Ca urm are a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
canonică, juridică şi p en tru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
întrucât fosta M itropolie cu sediul la Târgovişte nu s-a des
fiinţat, ci a continuat şi continuă să existe până astăzi, cu sediul
la Bucureşti — Capitala Ţării — solicitarea A rhiepiscopiei Tărgoviştei nu poate fi luată în considerare, deoarece nu îndeplineşte
condiţiile legale şi canonice.
8. T em ei nr. 4854/1994— H otărârea A dunării Eparhiale a Episco
piei A lba Iuliei privind ridicarea acelei Eparhii la rangul de A rhi
episcopie.
C onstatând din exam inarea docum entaţiei care a s tat la baza ho
tărârii respective, că p en tru susţinerea ei au fost invocate o serie de
m otive istorice, naţionale şi culturale, adm inistrativ-bisericeşti şi pastoral-m isionare,
L uând act că din am plele discuţii p u rtate s-a desprins necesitatea
ca problem a să fie studiată şi aprofundată în cadrul S inodului M itro
politan al M itropoliei A rdealului, punct de vedere cu care C hiriarhul
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şi-a

exprim at

acordul,

P ropunerea A dunării Eparhiale a Episcopiei A lba Iuliei de
ridicare a acelei Eparhii la rangul de A rhiepiscopie se amână pen
tru studiere în Sinodid M itropolitan al M itropoliei A rdealului.
9^~Xemei_nr.,. 443/l995 — H otărârea A dunării Eparhiale a Episcopiei
Ortodoxe R om âne a M aram ureşului şi S ătm arului privind ridicarea
Eparhiei la rangul de Arhiepiscopie.
în urm a exam inării docum entaţiei care a sta t la baza hotărârii
A dunării E parhiale, în care se exprim a dorinţa clerului şi a credincioşi
lor acelei eparhii,
Ţinând seam a de lăm uririle aduse de C hiriarhul
locului,
P. S. Episcop J u stin ia n al M aram ureşului şiS ătm arului şi a discuţiilor
care au avut loc,
Având în vedere opiniile exprim ate p otrivit cărora, problem a ridi
cării la rangul de A rhiepiscopie a Episcopiei M aram ureşului şi S ătm a
ru lu i trebuie studiată şi aprofundată sub aspect canonic şi legal, S fântul
Sinod a h o tărâ t :
A m ână soluţionarea problem ei ridicării Episcopiei M aram ure
şului şi Sătm arului la rang de Arhiepiscopie pentru studiul canonic-juridic bisericesc şi istoric în Sinodul M itropolitan al M itro
poliei Ardealului.
10. TemgL-.-nr.-- 733/1995 — Adresa
A rhiepiscopiei
Craiovei
nr. 168/1995 cu propunerea de reînfiinţare a M ănăstirii «Sf. Prooroc
Ilie» M răcunea, din localitatea D ubova-Plavişeviţa, judeţul M ehedinţi,
cu destinaţie p en tru călugări.
A vând în vedere vechim ea m ănăstirii care urcă până în secolul XII,
că aceasta a fost dem olată în anul 1967, când s-a form at lacul de acu
m ulare Porţile de F ie r şi că p rin re în fiin ţa rea ei s-ar aduce o reparaţie
m orală vieţii m onahale din acea parte a ţării,
Ţinând seam a de dorinţa credincioşilor de a sprijini refacerea
acestei m ănăstiri p en tru sporirea vieţii duhovniceşti şi religioase.
Luând act de avizul în a lt P rea S finţitului M itropolit N estor al
O lteniei şi în conform itate cu prevederile art. 8 din R egulam entul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române,
La propunerea Comisiei canonică, juridică şi p en tru disciplină.
S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă reînfiinţarea M ănăstirii *Sf. Prooroc flie» — Mrăcunea-Plavişeviţa, jud. M ehedinţi, cu destinaţia pentru m onahi, ur
mând a se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale
bisericeşti.
li-. Tem ei- nr. 888/1995 — A dresa A rhiepiscopiei Târgoviştei
nr. 293/1995 cu propunerile de înfiinţare şi de re în fiin ţa re a unor
m ănăstiri în cuprinsul acelei eparhii.
B. o . R. — 21
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A vând în vedere nec esitatea prom ovării vieţii religioase şi duhov
niceşti în rândul credincioşilor locului, rolul pe care îl pot avea în acest
scop aceste centre m onahale şi vechim ea istorică a acestor aşezăm inte
m ănăstireşti,
L uând în considerare recom andarea în alt P rea S finţitului A rhi
episcop Vasile al Târgoviştei şi în tem eiul prevederilor art. 8 din R egu
lam entul p en tru organizarea vieţii m onahale,
La propunerea Comisiei p en tru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
m ănăstiri, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea M ănăstirii «Cota 1000 Moroieni», judeţul
D âmboviţa, cu destinaţie p entru călugări.
Aprobă reînfiinţarea M ănăstirilor Stelea din Târgovişte şi
Bâldana, com. Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, cu destinaţie pentru
călugări, precum şi reînfiinţarea M ănăstirii N ucet, jud. Dâmboviţa,
cu destinaţie p entru călugăriţe.
Toate cele patru Mănăstiri urmează a se organiza şi funcţiona
p o triv it rânduielilor tradiţionale bisericeşti.
12. T em ei nr. 968/1995 — A dresa Episcopiei C aransebeşului
nr. 146/1995 cu propunerea de înfiinţare a M ănăstirii «Sf. Iosif cel Nou
de la P artoş», în incinta S em inarului Teologic Liceal C aransebeş, cu
destinaţie p en tru călugări.
A vând în vedere că Biserica cu hram ul «Sfântul Iosif cel Nou de
la Partoş» se află în incinta reşedinţei eparhiale şi a S em inarului Teo
logic Liceal — Caransebeş, şi că potrivit prevederilor statu tare , bise
ricile eparhiale şi de reşedinţă trebuie să aibe sta tu t de m ănăstire,
Că existenţa acestei m ănăstiri va im prim a u n clim at propice vieţii
duhovniceşti, de rugăciune şi de m uncă atât vieţuitorilor ei, cât şi ele
vilor sem inarişti, care sunt prezenţi în acest locaş zilnic p en tru slujbele
religioase din zilele râ n d u ite şi din sărbători şi dum inici,
Că p rin aceasta s-ar spori num ărul aşezăm intelor m onahale din
B anat eonsolidându-se viaţa m ănăstirească şi v iaţa religioasă a credin
cioşilor din zonă,
A vând în vedere propunerea C hiriarhului locului, P. S. Episcop
Em ilian al C aransebeşului şi pe tem eiul prevederilor art. 8 din R egu
lam entul p en tru organizarea vieţii m onahale şi art. 76 din S ta tu tu l
p en tru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române,
La propunerea Comisiei canonică, juridică şi p en tru disciplină,
S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea M ănăstirii «Sfântul Iosif eel N ou de la
Partoş» ca persoană juridică, în incinta reşedinţei eparhiale şi
Sem inarului teologic liceal Caransebeş, cu destinaţia pentru
călugări.
13. Tem ei nr. 586/1995 — A dresa Episcopiei Sloboziei şi C ălăraşi
lor nr. 78/1995, cu propunerea de înfiinţare a M ănăstirii «Acoperă
m ântul M aicii Dom nului», în localitatea D ridu, ju d eţu l Ialom iţa, cu
destinaţie p en tru călugăriţe.

P A R TE A O F IC IA LĂ

311

A vând în vedere că această m ănăstire este m enită a prom ova viaţa
spirituală şi duhovnicească şi a stim ula dezvoltarea vieţii m onahale în
această nouă eparhie, în tr-o zonă lipsită de aşezăm inte m onahale,
Ţinând seam a că această m ănăstire este singurul aşezăm ânt cu
destinaţie p en tru călugăriţe în cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi C ălă
raşilor,
C onstatând din docum entaţia prezentată, că noua m ânăstire este
am plasată în tr-o cunoscută şi străveche vatră arheologică şi istorică
rom ânească şi că lucrările de construcţie la chilii sunt în fază de fina
lizare, iar la Biserica m ănăstirii lucrările sunt în curs de realizare,
Luând act de propunerea P rea S finţitului Episcop Nifon şi în
tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii O rtodoxe Române,
La propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină.
S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea M ănăstirii «Acoperământul Maicii D om nu
lui», localitatea Dridu, jud. Ialomiţa, cu destinaţia pentru că
lugăriţe, urm ând a se organiza şi funcţiona potrivit rânduieli
lor tradiţionale bisericeşti.
14.
T em ei nr. 886/1995 — A dresa Episcopiei R âm nicului nr. 340/1995
cu propunerea P rea S finţitului Episcop G herasim de a se acorda
P. Cuv. Protos V artolom eu (V aleriu) Androni, slujitor la m ănăstirea
Cozia, jud. Vâlcea, rangul de arhim andrit.
Având în vedere m otivele exprim ate de către C hiriarhul locului
P. S. Episcop G herasim al R âm nicului, în susţinerea propunerii făcute,
vechim ea de aproape 22 ani în m onahism , p regătirea teologică cu doc
to rat în ţară şi peste h otare şi râ v n a p en tru viaţa m onahală.
în conform itate cu prevederile art. 82 din S ta tu tu l p en tru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne şi la propunerea Co
misiei canonică, juridică şi pen tru disciplină, S fântul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. Cuv. Protos. Vartolom eu (Valeriu) A ndroni, slujitor la
Mănăstirea Cozia, judeţul Vâlcea, rangul de A rhim andrit.
15_._jCemei_2ir. 957/2995 — A dresa Episcopiei Alba Iulia nr. 141 1995
cu propunerea P. S. Episcop A ndrei de a se acorda P. Cuv. Protos Ioan
Iovan, slujitor la M ănăstirea Recea, jud. M ureş, rangul de A rhim andrit.
Din recom andarea C hiriarhului locului reiese că P. C. Protos Ioan
Iovan are o v ârstă venerabilă, o activitate m isionară deosebită şi a
su p o rtat ani îndelungaţi rigorile opresiunii regim ului com unist, fiind
întem niţat 9 ani.
Provenind dintr-o fam ilie preoţească din Bihor, după studii liceale
făcute la Oradea, a u rm at teologia la Cluj înscriindu-se şi la dre p t şi
a fost admis ca doctorand la Bucureşti.
In anul 1948 a fost hirotonit ierodiacon la V ladjm ireşti, iar m
anul 1949 jrreot de către Episcopul Nicolae Popovici.
D upă o perioadă de excludere din m onahism în anul 1979, prim eşte
binecuvântarea să re in tre în v iaţa m onahală şi slujire, la Gernica şi
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Plum buita, iar d in 1991 este duhovnicul noii m ănăstiri Recea, la a
cărei edificare fizică şi spirituală are o m are contribuţie, la C răciunul
anului 1994, fiind h irotesit Protosinghel.
A preciindu-se şi reţinându-se necesar ca, in prealabil hirotesiei în
A rhim andrit, P. C. Protos. să condam ne în scris în v ăţătu rile şi practicile
greşite în legătură cu aceste S finte Taine şi să se arate că nu are nim ic
com un cu grupările anarhiste care le propagă şi cutreieră catedralele
şi bisericile în uniform e călugăreşti,
A vând în vedere avizul C hiriarhului locului şi discuţiile care au
avut loc, în cadrul cărora au fost form ulate opinii diferite privind
acordarea acestui rang, pe tem eiul prevederilor art. 82 din S ta tu tu l
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, la pro
p unerea Comisiei canonică, juridică şi p en tru disciplină şi ca urm are
a votării, în urm a căreia s-au înregistrat 3 (trei) voturi îm potrivă,
S fântul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. Cuv. Protos. Ioan Iovan, slujitor la Mănăstirea Recea,
jud. Mureş, rangul de A rhim andrit. In prealabil hirotesiei
P. Cuv. Protos. Ioan Iovan va îndeplini recomandarea S fântului
Sinod reţinută In discuţiile ce au avut loc.
16. Tejppi nr 4/7.Q.Q5 — Hprprpa de recurs a fostului preot Popescu
I. Viorel, de la P arohia Florica, jud. Buzău, adresată S fântului Sinod,
îm potriva sentinţei nr. 5 din 14 noiem brie 1994 a C onsistoriului E par
hial al Episcopiei B uzăului în care i s-a aplicat ca pedeapsă «caterisirea».
Comisia canonică, juridică şi p en tru disciplină exam inând re feratu l
asupra cauzei, întocm it de P. C. Inspector G eneral Bisericesc precum
şi docum entaţia existentă la dosar,
C onstatând că m otivele de recurs sunt n eîntem eiate canonic şi
regulam entar, în conform itate cu prevederile art. 232 din R egulam entul
de procedură bisericească, pe baza discuţiilor care au avut loc şi la
propunerea Comisiei canonică, juridică şi p en tru disciplină S fântul
Sinod P le n ar hotărăşte :
— Respinge cererea de recurs a fostului preot Popescu I. Viorel
de la parohia Florica, judeţul B uzău introdusă îm potriva sen
tinţei nr. 5 din 14 noiem brie 1994 a C onsistoriului eparhial
Buzău, ca neîntem eiată canonic şi regulam entar, rămânând
executorie pedeapsa caterisirii care i s-a aplicat de consistoriul
eparhial.
17. T em ei nr. 25i8/199£„— C ererea fostului preot B urghiu Con
stan tin d e ' la parohia''B onie, M unicipiul Focşani, judeţul V rancea prin
care solicită ierta re de pedeapsa «D epunere din trea p ta preoţiei», apli
cată de C onsistoriul eparhial Buzău, cu sentinţa nr. 4/1991.
Comisia canonică, juridică şi p en tru disciplină constând că fostul
preot B urghiu C onstantin nu a dat dovadă de ascultare şi de căinţă
şi că se află sub vină continuă de recăsătorire, învinuiri care sunt in 
com patibile cu iertarea.
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In urm a discuţiilor care au av u t loc şi la propunerea comisiei cano
nică, juridică şi p en tru disciplină, S fântul Sinod P lenar hotărăşte :
— Respinge cererea de iertare a fostului preot B urghiu Constantin
de la parohia Donie din M unicipiul Focşani, răm ânând execu
torie pedeapsa «D epunere sau pierderea dreptului p entru tot
deauna de a săvârşi vreo lucrare sacră...», aplicată acestuia prin
sentinţa nr. 4/1991 de către Consistoriul eparhial al Episcopiei
Buzău.
18. Tem ei nr. 9173/199.4 ^=_G rupaj tem atic selectiv desprins din sesi
zările ş rsc rîso rile înregistrate la Cancelaria S fântului Sinod din anul 1994.
Luând act de conţinutul sutelor de scrisori care se prim esc la Can
celaria S fântului Sinod referitoare la d iferite aspecte privind : v iaţa re 
ligioasă din parohii, viaţa m onahală, problem e privind num iri de preoţi sau
activitatea acestora, aspecte privind construirea, reconstruirea sau pic
tare a de locaşuri de cult, problem e privind învăţăm ântul religios şi
predarea Religiei în şcolile de stat şi la altele ;
C onstatând că toate sesizările şi scrisorile au p rim it cuvenitul ră s
puns sau au fost în drum ate spre com petentă soluţionare la eparhii, la
S ectoarele A dm inistraţiei P atriarh ale sau la forurile centrale bise
riceşti ;
în urm a discuţiilor oare au a v u t loc şi la propunerea Comisiei ca
nonică, juridică şi p e n tru disciplină, S fântul Sinod a h o tărâ t :
— Ia act de grupajul tem atic desprins din sesizările şi scrisorile
prim ite la Cancelaria S fâ n tu lu i Sinod în anul 1994 şi de m odul
în care s-au soluţionat, contribuindu-se astfel la bunul m ers al
vieţii religioase d in parohii şi eparhii.
La orele 14,00, Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist, dispune sus
pendarea, pfentru pauză a şedinţei de lucru a S fântului Sinod, aceasta
urm ând a fi re lu a tă după am iază.
După am iază, la orele 16,30 se reiau lucrările S fântului Sinod sub
preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care invită pe
Prea S finţitul Episcop C asian al D unării de Jos, raportorul Comisiei
învăţăm ântului p en tru p regătirea personalului bisericesc să prezinte
referatele Comisiei priv in d :
19. Tem ei - n r .—487/1995 - — A dresa M inisterului în văţăm ântului
nr. 45/1994, p rin care se solicită elaborarea program elor analitice p en 
tru disciplina «Religie», clasele I — VIII.
C onstatându-se din re fe ra tu l elaborat că, prin h otărârea S fântului
Sinod nr. 3774/1991 s-a aprobat program a analitică p en tru predarea
Religiei la clasele I—V III, avizată de către M inisterul învăţăm ântului,
după care se predă în p rezent R eligia şi care a sta t la baza întocm irii
m anualelor de Religie p e n tru clasele I—IV.
Luând act că, pe parcurs, a tâ t M inisterul în v ăţăm â n tu lu i cât şi
unele eparhii au sesizat necesitatea ca program a de învăţăm ânt p en tru
Religie să fie revizuită şi am endată de către cultele religioase,
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A vând în vedere că p rin adresa nr. 45017/1994, M inisterul în v ă 
ţăm ântului s-a ad resat S ecretariatului de S tat p en tru C ulte spre a soli
cita cultelor religioase elaborarea program elor şcolare p e n tru disciplina
«Religie» la clasele I—VIII oare, să fie «avizate de S ecretariatul de
S tat p en tru C ulte şi apoi aprobate de M inisterul învăţăm ântului»,
Ţ inând seam a că, în cadrul discuţiilor Comisiei În văţăm ântului p en 
tru p regătirea personalului bisericesc s-a apreciat că pen tru realizarea
celor de m ai sus este nevoie să se constituie o comisie care să re v i
zuiască şi să elaboreze program a în noua form ulare, p en tru clasele I — IV,
aceasta treb u in d să coincidă cu conţinutul m anualelor deja alcătuite şi
tipărite, că p en tru clasele V—VIII program a se va revizui potrivit ce
rinţelor metodologice şi didactice specifice şi că această com isie are
m enirea de a întocm i program a p en tru clasele IX —XII, în perspectiva
extinderii p redării Religiei şi în liceu, începând cu anul de învăţăm ânt
1995— 1996,
Ca urm are a propunerilor şi sugestiilor Comisiei învăţăm ântului
p en tru pregătirea personalului bisericesc şi a discuţiilor p u rtate , S fântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă constituirea urm ătorului C om itet p en tru alcătuirea pro
gramelor analitice pentru predarea Religiei la clasele I—X I I :
— P r. A lexandru A rm ând M unteanu — inspector general bisericesc
Pr. Prof. Stam atoiu Dionisie
— Craiova
P r. O ctavkm Picu
— Cluj-Napoca
Diac. Prof. N icu Octavian
— Bucureşti
Pr. Prof. A lex ie Buzerea
— Craiova (consultant)
Un consultant pentru Lim ba romană şi metodică.

—
—
—
—
—

P entru clasele I —IV , programa analitică va coincide cu cu
prinsul m anualelor deja tipărite şi elaborate ;
La întocm irea programei analitice pentru clasele I X — X II
(X III), în vederea extinderii predării Religiei în liceu, se va ţine
seam a ca aceasta să cuprindă :
1.
2.
3.
4.

La clasele IX —X
Sinteze a tem elor biblice majore.
N oţiuni de Istoria bisericească universală.
N oţiuni de Istoria Bisericii Ortodoxe Române.
C hipuri de sfin ţi din Biserica Ortodoxă Universală şi Biserica
Ortodoxă Română.
La clasele X I—X II (XIII)

1. N oţiuni de filosofie şi pedagogie creştină.
2. Adevărurile fundam entale ale învăţăturii creştine ortodoxe.
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3.
4.
5.
6.

Viaţa creştină in Biserică şi Societate.
Principii fundam entale de morală creştină.
C reştinism ul şi celelalte religii.
Ortodoxia în dialog ecumenic.
Programa analitică va fi alcătuită până la data de 20 m ar
tie 1995.

2(h T em ei nr. 881/1995 şi 902/1995 — R eferatul privind organizarea
de către M inisterul în v ăţăm â n tu lu i a unei consfătuiri cu reprezentanţii
cultelor religioase privind învăţăm ântul religios în şcolile de stat.
Luând act de dorinţa M inisterului în v ăţăm â n tu lu i de a organiza
la 15 februarie 1995, o în tâln ire de lucru cu participarea S ecretariatu
lui de S tat p e n tru Culte, a şefilor de culte, a m em brilor Comisiei Na
ţionale C onsultative de religie, a inspectorilor şcolari teritoriali şi e p a r
hiali p en tru în văţăm ântul religios, având la ordinea d e zi :
1. E valuarea învăţăm ântului religios în şcolile publice (clasele
I—VIII), cu re ferire specială la a n u l şcolar 1993— 1994.
2. M ăsuri privind plan u l de învăţăm ânt, program a analitică şi m a
nualele de religie ed itate până acum şi în perspectivă.
Având în vedere că din re ferat se desprind şi concluziile pe care
cele 4 brigăzi de cadre didactice şi specialişti d in M inisterul în v ăţă
m ântului şi al C ultelor religioase le-au form ulat în u rm a deplasării pe
teren în judeţele P rahova, C luj, Iaşi şi A rad în scopul constatării şi
evaluării sub toate aspectele a învăţăm ântului religios în şcoală, care
să stea la baza unui plan de m ăsuri şi a u nor recom andări p entru
viitor,
Ţinând seam a de convocarea adresată C ultelor religioase de către
M inisterul în văţăm ântului şi S ecretariatul de S ta t p en tru C ulte şi
apreciind că este necesară participarea reprezentanţilor Bisericii n oastre
la consfătuire,
în urm a discuţiilor care au a v u t loc şi la propunerea Comisiei în 
văţăm ântului p en tru pregătirea personalului bisericesc S fântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de convocarea lansată de M inisterul Învăţământului şi
Secretariatul de S ta t p entru Culte a consfătuirii cu reprezen
tanţii cultelor, inspectorii şcolari pentru religie şi cac-ele de
specialitate în scopul evaluării activităţii de predare a învăţă
m ântului religios în şcolile de stat la clasele I— V III m znul
şcolar 1993— 1994.
— Delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne care va participa la această
consfătuire va fi condusă de I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei
şi Bucovinei şi va avea ca m em bri pe P. S. Episcop Casian al
Dunării de Jos, P. C. Pr. C onstantin Părvu, Vicar A dm inistrativ,
P. C. Pr. A rm ând A lexandru M unteanu, Inspector General
Bisericesc şi P. C. Pr. Prof. .Wicu Octavian.
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— Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române vor solicita sprijinul
M inisterului învăţăm ântului în publicarea m anualelor de religie,
dar şi a celorlalte manuale pentru învăţăm ântul sem inarial şi
teologic.
— Se va solicita în scris şi verbal la M inisterul învăţăm ântului e x 
tinderea învăţăm ântului religios şi la clasele I X — X II ( X I I I )
p en tru următoarele m otive :
a) învăţăm ântul religios la clasele I— V III este in s u fic ie n t;
b) Formarea unei culturi generale cât m ai com plete implică
cunoaşterea creştinism ului în general şi a celui românesc în
sp ec ia l;
c) Liceul este vârsta marilor întrebări ca şi a nevoii de a intra
în dialog in terd iscip lin a r;
d) Dialogul cu alte confesiuni şi religii este posibil când fiecare
îşi cunoaşte propria identitate religioasă;
— Se va interveni p en tru înlăturarea confuziei creată de sintagm a
«opţional» şi «facultativ», care poate fi înlocuită cu apartenenţa
confesională;
— Se va da urm are m ăsurilor şi recomandărilor care se vor des
prinde din consfătuirea organizată la 15 februarie 1995 la
M inisterul învăţăm ântului privind evaluarea Religiei in şcoală.
21. T em ei^n r. 901/1995 — A dresa Episcopiei A lba Iulia nr. 175/1995
cu propunerea de în fiin ţa re a F acultăţii de Teologie Ortodoxă în cadrul
U niversităţii «1 Decem brie» din A lba Iulia, începând cu anul de învă
ţăm ânt 1995— 1996.
A vând în vedere dosarul de evaluare anexat, im portanţa deosebită
p en tru prom ovarea vieţii religioase ortodoxe rom âneşti în acea zonă a
ţării, explicaţiile date de P. S. Episcop Andrei, în plenul S fântului Sinod
şi discuţiile care a u av u t loc ;
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p en tru p regătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba
Iulia, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 88/1992.
22. Tem ei nr. 967/1995 — A dresa Episcopiei A lba Iulia nr. 173/1995
cu propunerea de înfiinţare a Şcolii Postliceale Teologico-Sanibare în
localitatea Aiud, ju d eţu l Alba, începând cu anul de învăţăm ânt
1995— 1996.
în discuţiile pu rtate , S fântul Sinod a subliniat necesitatea re sp ec
tării cadrului legal privind înfiinţarea unor astfel de şcoli, care, de
regulă funcţionează în ce ntrele unde există personal didactic calificat,
şi condiţii de p ractică sanitară.
În u rm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei în v ăţăm â n tu 
lui p en tru pregătirea personalului bisericesc S fântul Sinod hotărăşte :
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— Aprobă înfiinţarea Şcolii Postliceale Teologico-Sanitare în oraşul
A iud, urm ând a funcţiona în condiţiile legale cu u n efectiv de
40 de eleve repartizate în două clase.
23.2'emei nr. 897/1995 — R eferatul P. S. Episcop Teofan Sinaitul,
"Vicar P atriarh al, în legătură cu posibilitatea organizării unei C onferinţe
teologice interconfesionale.
Luând în exam inare rezultatele în tru n irilo r consultative din lunile
decem brie 1994 şi ianuarie 1995 ale reprezentanţilor B isericilor şi F a
cultăţilor de teologie Ortodoxe, Catolice, R eform ate, L utherane, A rm ene
şi A nglicane din R om ânia, privind organizarea unei C onferinţe teologice
interconfesionale, care au stabilit :
— C onstituirea u n u i com itet de in iţia tiv ă ;
— Cadrul participanţilor la conferinţă şi Bisericile cu sta tu t
m em bru d e p lin ;

de

— T em a co n fe rin ţe i: «Reconcilirea în Hristos şi consecinţele ei
p en tru renaşterea spirituală şi socială a om ului şi societăţii •;
— C onferenţiarii din partea F acultăţilor;
— Data şi locul desfăşurării C o n fe rin ţe i;
— C ondiţiile de găzduire etc.
A preciind în mod pozitiv iniţiativa de re lu a re a C onferinţelor teo
logice interconfesionale, tem a care s-a propus p en tru trata re, precum
şi toate celelalte condiţii care privesc buna desfăşurare a viitoarei Con
ferinţe Teologice interconfesionale ;
în urm a discuţiilor care au a v u t loc şi la propunerea Comisiei în
văţăm ântului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod
a h otărât :
— Ia act de întrunirile consultative din luna decem brie 15S4 şi
19 ianuarie 1995 ale reprezentanţilor Bisericilor şi Faculzîţucfr
de Teologie O rtodoxe, Catolice, Reform ate, Lutherane, A ~m ete
şi A nglicane din România privind organizarea unei Conferi-.ze
Teologice interconfesionale, care au s ta b ilit:
— Constituirea un u i com itet de in iţia tiv ă ;
— Cadrul participanţilor şi Bisericile cu sta tu t de m em bru
d e p lin ;
— Tem a co n fe rin ţei;
— C onferenţiarii din partea F acultăţilor;
— Data şi locul desfăşurării;
— Condiţiile de găzduire etc.
— Această C onferinţă Teologică InterconjesiorMlă să fie socotită ca
o contribuţie a Bisericilor din România în vederea pregătirii
pentru a Il-a A dunare Ecum enică Europeană din anul 1997.
B. O. R. — 22
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— Este de acord, în principiu, ca această C onferinţă Teologică Interconfesională să aibă loc în zilele de 30 iunie — 1 iulie 1995
şi să fie găzduită de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Iaşi.
— In privinţa finanţării acestei conferinţe Teologice Interconfesionale este necesară o cooperare între Bisericile participante şi
Facultăţile acestora şi A ID ROM, ca instituţie organizatoare.
£4. Ternei nr. 992/1995 — R eferatul P. S. Episcop C asian al D unării
de Jos în leg ă tu ră cu activitatea unor ed itu ri p articulare patro n a te de
preoţi sau d e m em brii fam iliilor acestora.
A vând în vedere că d in conţinutul re feratu lu i re zu ltă că atâ t edi
torii p articulari c â t şi preoţi sau m em brii de fam ilie ai acestora p atro 
nează edituri p artic u la re în care publică lite ratu ră teologică, periodice
b isericeşti, cărţi de a r tă bisericească şi chiar că rţi de cu lt sau oare au
legătură cu cultul, încălcându-se prevederile Legii nr. 103/1992 şi aducându-se prejudicii Bisericii şi eparhiilor în d re p tu rile lor,
Consta tându-se că deşi Legea n r. 103/1992 stabileşte d re p tu l ex 
clusiv al cultelor religioase în producerea obiectelor de cu lt şi a publi
caţiilor bisericeşti, există m u lte ed itu ri p artic u la re sau chiar clerici şi
m em bri ai fam iliilor acestora care continuă să se îndeletnicească cu
activităţi care in tră sub incidenţa Legii m ai sus am intite, obţinând pe
căi lăturalnice autorizaţii şi p lătind im pozite spre a nu fi socotiţi evazionişti fiscali, d ar încălcând legea,
Ţ inând seam a de dorinţele exprim ate de m em brii S fântului Sinod
de a se interveni cu ferm itate la au torităţile com petente solicitându-se
sprijinul p en tru aplicarea cu ferm itate a sancţiunilor prevăzute pen tru
încălcarea Legii nr. 103/1992,
L uând act că este necesar ca preoţii care patronează sau exercită
activităţi ce in tră sub incidenţa Legii respective să fie sancţionaţi pe
linie bisericească şi deferiţi autorităţilor.
în urm a discuţiilor care au avut loc, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de sesizarea produsă de Prea S fin ţitu l Episcop Casian
al D unării de Jos.
Se va interveni la forurile în drept cerându-se aplicarea cu fer
m itate a prevederilor Legii nr. 103/1992.
Preoţii sau m em brii fam iliilor acestora care se îndeletnicesc sau
patronează activităţi care intră sub incidenţa Legii nr. 103/1992,
vor fi acţionaţi în judecata bisericească, iar m em brii lor de fam ilie
vor fi deferiţi ju stiţiei şi organelor legale com petente.
în continuare, la invitarea P rea F ericitului P ărin te P reşedinte, P rea
S finţitul Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, ra p o rto ru l Comisiei
A facerilor E xterne Bisericeşti, p rezintă referatele asupra problem elor
înscrise pe ordinea de zi la această comisie, după cum urm ează :
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SECTORUL COM UNITĂŢI EXTERNE ŞI BURSE
25. Ternei nr. 693/1995 — D ările de seam ă ale în a lt P rea S finţitului
M itropolit Nicolae al B anatului şi P. S. Episcop Tim otei al A radului,
privind activitatea bisericească d esfăşurată în cursul anului 1994, în
cadrul V icariatului Ortodox R om ân din B anatul Iugoslav şi respectiv
V icariatul O rtodox R om ân din U ngaria.
In darea de seam ă Î.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului precizează
că Arhiepiscopia Tim işoarei s-a preocupat şi în anul 1994 de bun u l m ers
al vieţii religioase a credincioşilor d in V icariatul O rtodox R om ân din
B anatul Iugoslav, p rin acţiuni care au constat în :
— contacte a tâ t cu V icarul Moise Ianeş, cât şi cu preoţii care vin
periodic la Tim işoara, de fiecare dată analizându-se diferitele aspecte
ale vieţii bisericeşti de la parohiile rom âneşti din B anatul sârbesc ;
— trim ite rea P astoralei de C răciun şi Paşti, expedierea periodică
a foii eparhiale «învierea», a revistei «A ltarul B anatului», a alm anahu
lui, a unor obiecte de cu lt şi cărţi de ritu al sau m ateriale de colportaj.;
— com pletarea parohiilor vacante cum s-a procedat la Toracul
M are din cadrul V icariatului de la V ârşeţ p rin tran sfera rea la această
parohie a preotului P e tru D răghicescu, deşi răm ân în continuare vacante
unele parohii din lipsă de p r e o ţi ;
— târnosire de biserici aşa cum a av u t loc în parohia Toracul
M are, în ziua de dum inică din 20 noiem brie 1994, p rilej cu care preotul
şi enoriaşii parohiei au exprim at ataşam entul faţă de B iserica M am ă ;
— participarea la m anifestări culturale ca cele organizate la paro
hia Coştei în zilele de 10— 11 decem brie 1994, consacrate îm plinirii a
125 de ani de la înfiinţarea corului bisericesc şi 75 de ani de la apa
riţia buletinului parohial, la care a lu at p arte P rea S finţitul Em ilian,
Episcopul C a ra n seb eşu lu i;
— organizarea u nor sim pozioane în genul celui organizat la Tim i
şoara de Asociaţia «A stra rom ână», cu tem a «Identitatea culturală a
tu tu ro r rom ânilor» în scopul sp rijin irii aspiraţiilor rom âneşti şi ortodoxe
a rom ânilor din B anatul Jugoslav.
Din darea de seam ă a Î.P.S. M itropolit Nicolae rezultă că situaţia
bisericească din cadrul celor două vicariate, de la V ârşeţ din Serbia
şi G yula din U ngaria, precum şi a rom ânilor din Valea Tim ocului, s-a r
îm bunătăţi p rin înfiinţarea unei Episcopii la V ârşeţ p en tru rom ânii din
aceste zone, lucru consem nat în presa locală din B anatul Iugoslav.
Din darea de seam ă a P. S. Episcop Tim otei al A radului, rezultă
că p en tru V icariatul O rtodox Rom ân de la Gyula, U ngaria, u n m om ent
de prim ă im portanţă şi m axim ă tră ire rom ânească şi ortodoxă l-a con
stitu it vizita P rea F ericitului P ărin te P a tria rh TEOCTIST în U ngaria,
prilej cu care s-a târn o sit biserica din M icherechiu şi s-a sfinţit biserica
din Gyula. De asem enea s-au p u rta t discuţii cu personalităţi m arcante
ale vieţii de sta t şi bisericeşti din acea ţară, şi anum e : Dl. Ianoş W olfart,
S ecretar de S ta t la Oficiul M inorităţilor N aţionale şi Etnice, Dl. Fodor
Gabor, M inistrul C ulturii şi învăţăm ântului, Dl. A rpad Gonez, P reşedin
tele R epublicii U ngaria, P. S. Episcop Romano-Catolic, T erm ak Csaba,
re p rezentantul C ardinalului H osok Toro etc.
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în cadrul convorbirilor cu oficialităţile de stat ungare Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a abordat şi posibilitatea în fiin ţă rii unei
Episcopii la G yula p e n tru rom ânii ortodocşi din U ngaria, problem ă care
s-a bu cu rat de foarte m ultă bunăvoinţă şi receptivitate din parte a ofi
cialităţilor m aghiare, prom iţându-se sprijin.
De asem enea, P. S. Episcop Tim otei a vizitat, cu diferite ocazii,
parohii din cadrul acelui V icariat, a instalat doi preoţi tin eri şi s-au
trim is pastorale la C răciun şi Sf. P aşti, calendare bisericeşti, cărţi etc.
In contextul acestui re ferat este necesar să m enţionăm că, în urm a
h o tărâ rilo r S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, a vizitei
P rea F ericitului P ărin te P a tria rh TEOCTIST în U ngaria şi a unei p re
ocupări perm anente din p arte a Î.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului
şi P. S. Episcop Tim otei al A radului, se conturează tot m ai m ult opinia
preoţilor şi credincioşilor, necesitatea şi dorinţa înfiinţării unei eparhii
p e n tru cele două V icariate.
în urm a discuţiilor avute în plenul S fântului Sinod, care au relevat
im portanţa sprijinului pe care B iserica O rtodoxă Rom ână treb u ie să-l
aducă în continuare celor două vicariate, precum şi oportunitatea în 
fiinţării, cât m ai curând posibil, a unei episcopii p en tru aceste două
u n ităţi bisericeşti,
La propunerea Comisiei A facerilor E xterne Bisericeşti, S fântul
Sinod hotărăşte :
— Ia act de activitatea desfăşurată de Î.P.S. M itropolit N IC O LAE
al B anatului şi P. S. Episcop TIM O TEI al A radului, în cadrul
celor două vic a ria te ;
— Să se intensifice acţiunile concrete în ceea ce p riveşte organi
zarea unei Eparhii p en tru cele două vicariate, avându-se in v e 
dere atitudinea favorabilă a credincioşilor din cadrul V icariatu
lui de la Vârşeţ, aşa cum a apărut în p r e s ă ;
— Să se continuie activitatea de sprijinire a românilor de pe Valea
Tim ocului şi din cadrul Vicariatelor, prin acordarea unor burse
de studii, trim iterea de cărţi şi obiecte de cult, m ateriale de
colportaj etc.
26- T em ei nr. 691/1995 — D area de seam ă şi itin e rariu l pastoral
a l Î.P.S. M itropolit SERAFIM privind ac tivitatea desfăşurată în cadrul
M itropoliei Ortodoxe R om âne p en tru G erm ania şi Europa C entrală în
cursul anului 1994.
După instalarea în a lt P rea S finţitului SERAFIM ca M itropolit al
rom ânilor ortodocşi din G erm ania, Europa C entrală (5 iunie 1994), în a lt
P rea S finţia Sa a desfăşurat o susţinută activitate m isionar-pastorală,
vizând parohii din G erm ania, A ustria, F ranţa, Anglia, Italia, Elveţia,
Belgia, Olanda, Luxem burg şi participând la diferite în tâln iri ecum enice
din ţările respective.
D in D area de seam ă în ain tată la P atriarh ia R om ână, de către în a lt
P rea S finţitul SERAFIM rezultă că situ a ţia m aterială a M itropoliei
O rtodoxe Rom âne p en tru G erm ania, E uropa C entrală este destul de
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precară neavând nici sediu şi nici personalul adm inistrativ eparhial,
privind găzduirea tem porară la In s titu tu l p en tru B isericile O rientale
din R egensburg, iar
Ca urm are a dem ersurilor la diferite Biserici şi in stitu ţii din G er
m ania, m ajoritatea celor care m anifestă o apropiere faţă de M itropolia
noastră au apreciat că sediul M itropoliei nu poate fi în altă parte decât
la Baden-Baden, unde avem biserică şi clădire corespunzătoare.
în acest context, Consiliul M itropolitan a h o tărâ t la 2 oct. 1994
să adreseze Prea Fericitului Părinte Patriarh TEO C TIST şi în a lt P rea
S finţitului DANIEL, M itropolitul Moldovei şi Bucovinei, de care de
pinde canonic, «Fundaţia Sturza» de la Baden-Baden, rugăm intea ca
P atriarh ia Rom ână şi M itropolia Moldovei să ia în considerare această
posibilitate şi să accepte stabilirea sediului M itropoliei respective, cel
p u ţin provizoriu, la Baden-Baden.
Din docum entaţia existentă se constată că prin contacte perm a
nente cu preoţii şi m em brii parohiilor, cei care au m anifestat în tr-u n
fel reticenţe în ceea ce p riveşte ap arten en ţa lor canonică la «M itropolia
O rtodoxă R om ână p en tru G erm ania şi Europa C entrală», s-au convins
de necesitatea respectării jurisdicţiei actuale.
C onstatând că trebuie căutate, cât m ai curând posibil, căile spre o
rezolvare favorabilă a sediului M itropoliei din G erm ania şi E uropa
C entrală, în p rim ul rând cu sprijinul preoţilor şi credincioşilor ortodocşi
rom âni din M itropolia respectivă,
în urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei A fa
cerilor E xterne Bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— la act, cu m ulţum iri, de activitatea desfăşurată de Î.P.S. M i
tropolit SE R A F IM în cadrul M itropoliei O rtodoxe Rom âne p en 
tru G ermania şi Europa Centrală şi a A rhiepiscopiei Ortodoxe
Române de la P a ris;
— Să se acorde, şi în viitor, sprijin în lim ita posibilităţilor, pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii eparhiilor respective ;
— Să se caute, în continuare, şi alte posibilităţi privind găsirea
unui sediu pen tru C entrul m itropolitan din Germania.
em eL nr. 620/1995 — D area de seam ă a C om itetului N aţional
R om ân UNICEF, privind ac tivitatea desfăşurată în cursul anului 1994.
Luând act de scrisoarea p rin care C om itetul N aţional R om ân
UNICEF adresează P rea F ericitului P ărin te P atriarh , în alţilo r Ierarhi
şi întregului S fânt Sinod călduroase m ulţum iri p e n tru sprijinul ge
neros şi n eîn tre ru p t spre îm plinirea m enirii um anitare, spirituale şi m o
rale a acestei organizaţii,
A vând în vedere că în tre m anifestările m ai im portante realizate
în 1994 de C om itetul N aţional R om ân UNICEF, cu sprijinul Bisericii
O rtodoxe R om âne, su n t m enţionate o serie de acţiuni, cum ar fi cam 
p ania de solidaritate um ană cu copiii — victim e ale conflictelor din
fosta Jugoslavie, inaugurată în ianuarie anul trec u t p rin scrisoarea
adresată de că tre S fântul Sinod credincioşilor, preoţilor şi m onahilor
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care s-a soldat cu im portante fonduri, având astfel posibilitatea de a
se organiza şi conduce convoaie u m anitare p en tru copiii d in Serbia,
Voivodina, K rajna şi alte regiuni ale fostei Jugoslavii, iar în cursul verii
anului 1994, peste 200 de copii d in Serbia, u nii ch iar şi din Bosnia H erţegovina sau alte zone, m ulţi orfani de unul sau chiar am bii părinţi,
au fost aduşi în R om ânia, în d iferite tabere şi fam ilii, să-şi petreacă o
p arte din «vacanţa» lor în d iferite ju d eţe ale României.
A preciind că p rin s p rijin u l B isericii Ortodoxe R om âne, la sărbă
toarea «A dorm irea M aicii D om nului», s-a organizat la C onstanţa, în
fa ţa a peste 50.000 de spectatori, cea de a doua ediţie a Galei UNICEF
«Jertfa Brâncovenilor», iar în decem brie 1994, sub denum irea «Crăciun
şi A n N ou românesc în M aramureş», o suită de trei m anifestări la care
a u participat peste 2000 copii din 26 de judeţe ale ţă rii şi care au fost
transm ise şi p rin T eleviziunea R om ână şi Eurovision, iar pe d ata de
20 noiem brie, în conlucrare cu «Fundaţia Pro-H um anitas», s-a desfă
ş u ra t Colocviul N aţional «D repturile C opilului în tre deziderat şi reali
tate», în care scop, B iserica n oastră a contribuit cu sum a de peste
54 m ilioane lei.
La propunerea Comisiei A facerilor E xterne Bisericeşti, S fântul
Sinod ho tără şte :
— S ă se adreseze fe licitări C om itetului N aţional R om ân «UNICEF»
p en tru activitatea caritabilă pe care o desfăşoară şi p en tru prom ovarea
unor acţiuni şi în sp rijin u l în v ăţătu rii noastre creştin-ortodoxe.
28^-2!fimeL nr. 634/1995 — R eferat inform ativ asupra lucrărilor
S inodului Episcopilor B isericii Ruse, 29 noiem brie — 4 decem brie 1994.
Din re feratu l p re zen ta t s-a lu at act că, în perioada 29 noiem brie —
4 decem brie 1994, au av u t loc la Moscova lucrările Sinodului Episcopi
lor Bisericii O rtodoxe Ruse, la care au participat 128 de episcopi din
eparhiile din R usia, C om unitatea S tatelor Independente, Ţ ările B altice,
E uropa de Vest şi Am erica.
în tre h otărârile im p o rtan te ale S finodului Episcopilor Bisericii
Ortodoxe R use su n t am intite :
— H otărârea p rin care au fost canonizaţi noi sfinţi şi anum e :
M itropolitul F ila ret (Drozdov) al Moscovei şi C o lo m n iei; Noul M ucenic
A lexander K hotovitsky şi S fântul M ucenic Ioan K churov, cei doi preoţi
din urm ă fiind m isionari în A m erica, dar m artirizaţi la întoarcerea lor
în Rusia, în perioada persecuţiei bolşevice ;
— A doptarea lim bajului textelor liturgice şi sacram entale pe în 
ţelesul oam enilor din zilele noastre, în care scop a fost in stitu ită Co
m isia S inodală L iturgică ;
— A doptarea h o tărâ rii p rin care «s-a stabilit independenţa Bise
ricii A postolice O rtodoxe din E stonia şi a B isericilor O rtodoxe d in
Letonia şi M oldova, în ceea ce p riveşte problem ele lor adm inistrative,
educaţionale, econom ice şi civile» ;
— R eiterarea de către S inodul Episcopilor a deciziilor anterioare
de caterisire privind pe fostul preot G. P. Yakunin, ca şi aceea refe
ritoare la fostul M itropolit F ila ret (Denisenko) din Ucraina, hotărându-se
că, în cazul în care cei m ai sus m enţionaţi n u se vor pocăi, vo r fi
a n a te m a tiz a ţi;
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—A fost re ite rată decizia din 1993 a S fântului Sinod, conform
căreia clericii nu treb u ie să participe la alegeri, ca şi candidaţi ai unor
partid e politice ;
— Sinodul Episcopilor şi-a exprim at şi profunda sa n elinişte p ri
vind relaţiile d in tre S ta t şi B iserică în U craina, d ato ra te sprijinului
acordat de că tre S tatul U crainian doar unei anum e gru p ări ortodoxe,
p recum şi B isericilor Romano Catolice şi Greco Catolice, în d etrim entul
re stu lu i ortodocşilor din această ţară. Aceeaşi nelinişte s-a exprim at şi
în ceea ce priveşte scoaterea în afara legii, de către S tatul estonian
a «Bisericii Apostolice Ortodoxe din Estonia».
In contextul transform ărilor sociale din u ltim a vrem e, o h o tărâ re
im portantă o constituie însărcinarea S fântului Sinod cu form area unui
gru p de lucru special, care să se ocupe de ela borarea unei doctrine
sociale a Bisericii.
— în ceea ce priveşte participarea B isericii Ortodoxe R use la M iş
carea Ecum enică, credincioşii ortodocşi ru şi m anifestă o atitudine am 
biguă, fiind necesară analizarea tem einică a im plicării B isericii O rtodoxe
R use în M işcarea Ecum enică, m ai ales în contextul prozelitism ului des
fă şu rat de d iferite gru p ări religioase în R usia şi a lte ţă ri din C.S.I.
— R eferitor la dialogul d in tre B iserica O rtodoxă şi B isericile O rto
doxe O rientale, Sinodul Episcopilor R uşi a concluzionat că docum entele
care recom andă unificarea celor două fam ilii de Biserici treb u ie dez
voltate în detalii..
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Cam isiei A facerilor E x
te rn e Bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— la act de hotărârile S inodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe
Ruse (29 noiem brie — 4 decem brie 1994);
— Întrucât Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse a em is un
act prin care «s-a stabilit independenţa Bisericii Apostolice
O rtodoxe din Estonia şi a Bisericilor Ortodoxe d in Letonia şi
Moldova, în ceea ce priveşte problem ele lor adm inistrative, ed u 
caţionale, economice şi civile» se apreciază oportună reanalizarea situaţiei M itropoliei Basarabiei pe tem eiul u ltim elor ele
m ente cunoscute.
29. T em e±_nr^ 635/4995 — P articip ări ale u nor iera rh i rom âni la
«Săptăm âna de R ugăciune p e n tru U nitatea C reştină», în eparhii din
Italia, 24—27 ian u a rie 1995.
în perioada 23—27 ianuarie a.c. la in v ita ţia u n o r ierarhi din Italia,
P rea S finţitul Episcop C asian al D unării de Jos şi P rea S finţitul A r
hiere u Vicar Ioachim V asluianul au partic ip a t la m anifestările legate
de S ăptăm âna de R ugăciune p en tru U nitatea Creştină, desfăşurată în
două dioceze rom ano catolice.
P rea S finţitul Episcop C asian al D unării de Jos a v izitat Com uni
tatea «S. Egidio», în dioceza Novara şi la Roma, ia r P rea S finţitul
A rhiereu-V icar Ioachim V asluianul a fost oaspetele Mons. A ntonio Mattiazzo Arhiepiscopul Padovei.
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Pe lângă slujbele ecum enice p e n tru u n itate creştină la oare au
participat, cei doi ierarh i rom âni a u a v u t .numeroase în tâln iri cu m onahi
şi m onahii din d iferite m ănăstiri, cu studenţi de la diferite facultăţi,
cu tineri, m em bri ai u nor asociaţii creştine, au v izitat aşezăm inte creş
tine de caritate, în toate aceste locuri bucurându-se de o prim ire deo
sebită şi fiind invitaţi să vorbească celor cu care s-au întâlnit.
Ierarhii rom âni pe parcursul vizitelor au în tâ ln t şi rom âni catolici
şi ortodocşi, rezidenţi în d iferite locuri d in Italia şi au vizitat aşeză
m inte culturale rom âneşti, ca, de exem plu, Academ ia R om ână din Roma.
în cursul şederii în Italia, num eroşi episcopi şi p ersonalităţi ita 
liene şi-au ex p rim a t p re ţu irea p e n tru B iserica O rtodoxă R om ână, p e n tru
ierarhii ortodocşi rom âni şi pentru P rea F ericitu l P ărin te P a tria rh
TEOCTIST, dovedind o bună cunoaştere a realităţilor rom âneşti şi un
interes deosebit p e n tru lu cra re a desfăşurată de B iserica n oastră în te
re n u l propriu m isionar şi p e n tru cea desfăşurată pe planul ecum em sm ului local şi internaţional.
în u rm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei A facerilor
E xterne Bisericeşti, S fântul Sinod P le n ar hotărăşte :
— la act de participările unor ierarhi rom âni la Săptăm âna de
Rugăciune pentru U nitate Creştină, în eparhii din Italia
(24— 27 ianuarie 1995);
— Să se publice în revistele centrale bisericeşti o prezentare a
acestor participări.
3&. Târnei nr. 937/1995 — P articiparea în alt P rea S fin ţitu lu i Mi
tropolit DANIEL al M oldovei şi Bucovinei la lucrările G rupului p re
g ătito r p e n tru cea de a doua A dunare a B isericilor din Europa,
Cham besy, 14— 17 decem brie 1994.
în perioada 14— 17 decem brie 1994, Î.P.S. M itropolit D aniel al
Moldovei şi B ucovinei a p artic ip a t la lucrările G rupului p re g ătito r pen
tru cea de a doua A dunare a B isericilor din Europa, prevăzută a avea
loc în 1997 în oraşul G raz din A ustria şi a cărei tem ă este : «îm pă
carea — d ar al lui D um nezeu şi început de v iaţă nouă».
In cadrul lu cră rilo r acestui g rup alcătuit din teologi ortodocşi,
anglicani şi protestanţi, care reprezintă C onferinţa B isericilor E uropene
(C.B.E.) şi teologi rom ano-catolici, reprezentând Consiliul C onferinţe
lor Episcopale E uropene ;(C.C.E.E.), s-au dezbătut urm ătoarele aspecte
ce privesc pregătirea viitoarei A dunări a B isericilor din E uropa :
a) luări de poziţie a u n o r B iserici europene privitor la respectiva
A dunare ;
b) iniţiativele ex isten te în unele ţă ri privind p re g ătirea A dunării ;
c) stabilirea m odalităţii de elaborare a docum entului de lucru al
A dunării, care va cuprinde urm ătoarele capitole :
1.
Introducere — care va m otiva alegerea ternei «reconcilierii»,
precum şi înţelegerea ei, d in perspectivă globală, cu re ferire specială
la p rim a A dunare a B isericilor din E uropa (Basel, 1989) ;
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2. O p a rte teologică — care v a face exegeza tex telo r biblice p ri
vind «Reconcilierea» precum şi elaborarea unei cerem onii liturgice ecu
menice, având ca tem ă centrală îm păcarea ;
3. E xperienţa îm păcării — care v a p rezenta unele exem ple de cău
tare şi trăire a îm păcării în contexte istorice concrete ;
4. P rincipalele obstacole în calea îm păcării ;
5. M odalităţi şi posibilităţi p en tru îm păcare.
S -a desprins punctul de vedere ortodox potrivit căruia A dunarea
Ecum enică a B isericilor Europene trebuie să revigoreze şi să reconsi
dere sim bolurile şi actele simbolice de reînnoire a creaţiei în duhul
păcii şi al dreptăţii.
U rm ătoarea în tru n ire a G rupului pregătitor v a avea loc în E lveţia,
în zilele de 1— 5 aprilie 1995, ia r o în tâln ire p regătitoare a A dunării
v a avea loc la Assisi, în Italia.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei A facerilor
E x tern e Bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— la act de participarta Î.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei
şi B ucovinei la lucrările G rupului pregătitor pen tru cea de a
doua Adunare a Bisericilor din Europa, C ham besy, 14— 17 d e
cembrie 1994.
— Să se publice în reviste centrale bisericeşti o prezentare a lu 
crărilor m ai sus n u m itei întruniri ecumenice.
E puizându-se exam inarea problem elor înscrise pe O rdinea de zi.
P re a F ericitul P ărin te P a tria rh TEOCTIST adresează m ulţum iri tu tu 
ro r m em brilor S fântului Sinod p e n tru contribuţia adusă la soluţionara
problem elor înscrise pe O rdinea de zi, adresând ru găm intea de a se
u rm ări îndeaproape aducerea la îndeplinire a ho tărârilo r luate.
în încheiere P rea F ericitul P ă rin te P reşedinte declară prorogată
sesiunea sinodală pe anul 1995.
Ş edinţa se încheie la orele 21,30 ou rostirea R ugăciunii «C uvine-se
cu adevărat».
D rept p e n tru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedintele Sfântului Sinod
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

S ecretarul S fântului Sinod,
f EPISCO P

TEOFAN

SINAITUL

V icar patriarhal
Reportaj realizat de Pr. AUGUSTIN RUSU

♦ R 5 C <5 N Z I I ♦

SOPH IA PATOURA, 01 alx^otXcoxot <1)S mapafov-ceC iTrivcoivomaţ v.ai itXTjpocpop'/jovjţ

(4 °s— lOosâi).

«Prizonierii de război ca factori de com unicaţie şi inform aţie (sec. IV— X)».
(Fundaţia N aţională de cercetări ştiinţifice, Centrul de cercetări bizantine). Atena,
1994, 174 p. (în limba greacă şi rezum at în lim ba franceză).
A utoarea, doctor în istorie a U niversităţii din Bucureşti, cu teza : «Relaţiile
culturale între Im periul romano-bizantin şi pop ulaţiile d e la Dunărea d e Jos în
se cole le IV— V», Bucureşti, 1980 (conducător ştiinţific acad. prof. Emil Condurachi),
activează de mai bine de un decen iu în cadrul Centrului de cercetări bizantine de
la Atena, publicând până în prezent mai m ulte studii de istorie romano-bizantină,
m ajoritatea privind legăturile Bizanţului cu populaţiile din regiunea Dunării de Jos.
Lucrarea de faţă, o lărgire cronologică a cadrului preocupărilor ştiin ţifice şi
a tem aticii cu care Sophia Patoura obişnu ise până acum, prezintă un deosebit in 
teres prin conţinutul său. A rătându-se mai întâi Cup rinsu l (p. 7), lucrarea continuă
cu un P rolog (p. 9— 11), o listă de P rescurtări (p. 13— 17) şi o In tro d u c ere (p. 19— 36),
după care urm ează conţinu tu l propriu zis, îm părţit în şase c a p ito le (p. 37—131)»
încheind cu C o n clu zii (p. 133— 161), la care se adaugă o bogată B ibliografie (p. 153—
160), R ezu m a tu l în limba franceză (p. 161— 166) şi un In d ice g e n era l (p. 167— 174).
In P rolog se arată că în cursul seco lelo r IV— X, când raporturile între Im
periul bizantin, ca putere dom inantă şi populaţiile care-1 înconjurau erau în general
ostile, necesita tea com unicării între părţile aflate în conflict era im pusă de e x is
tenţa, de o parte şi de alta, a prizonierilor de război şi d e dorinţa acestora de a-i
elibera sau măcar de a-i face să supravieţuiască.
D eşi deosebit de im portantă, această latură a istoriei raporturilor dintre Bizanţ
şi populaţiile contem porane cu el n-a constituit până acum obiect de studiu sp e
cial, lipsă pe care caută s-o îm plinească prezenta lucrare, pe baza inform aţiilor
izvoarelor scrise.
Intro d u c ere a în cepe cu observaţia că «problema prizonieratului şi soarta pri
zonierilor, ca una din cele mai grave urmări ale neîntreruptelor ciocniri războinice
ale epocii, i-a preocupat atât p e bizantini, cât şi popoarele contem porane cu ei»
(p. 19).
D eoarece atunci nu ex ista o leg isla ţie in ternaţională de protecţie a prizonieri
lor de război, fiecare stat sau so c ieta te aplica în a ceastă privinţă propriile legi
scrise sau orale. In c eea ce p riveşte Bizanţul, despre a cestea aflăm inform aţii în
legislaţia bizantină, în tratatele m ilitare şi în scrierile istoricilor şi a le părinţilor
bisericeşti.
De ceala ltă parte, cu ex cepţia arabilor, pentru care e x istă mărturii în izv o a 
rele arabe, inform aţiile noastre despre leg isla ţia sau o biceiul cu privire la soarta
prizonierilor de război la populaţiile contem porane cu Bizanţul sunt fragm entare şi
provin tot din izvoare bizantine.

R E C E N Z II

327

Prima şi cea mai reprezentativă lucrare de a cest gen din literatura m ilitară
bizantină este S tra teg ik o n - ul lui M auriciu (sfârşitul secolu lu i VI), tradus în limba
română. Informaţii cu privire la prizonierii de război se mai în tâlnesc în Codex
T heod o sia n u s (438), în lucrarea cu caracter strategic T a k tik a , a îm păratului Leon VI
c el în ţelept (886— 913) şi în De a d m in istra n d o im p erio a îm păratului Constantin VII
Porfirogenetul (913— 959).
■In general comportarea bizantinilor fată de prizonierii străini era influenţată
de concepţia creştină despre iu birea de oam eni. Exem ple în acest sens se în tâlnesc
în opera Sf. Ioan Hrisostom (sfârşitul secolu lu i IV) şi a istoricului bizantin Socrate
(sec. V).
Legislaţia islam ică şi în prim ul rând Coranul propuneau pentru prizonierii de
război, după c a z : execuţie, înrobire, iertare sau schim b, ultim ul cuvânt avându-1
califul sau reprezentantul lu i.
Poziţia autorităţilor persane faţă de prizonierii de război creştini era, cu un ele
excepţii, în găduitoare. D espre soarta prizonierilor de război creştini la huni ne
inform ează istoricu l Priscus, cu prilejul am basadei la curtea lu A ttila (448), uncte
cei mai aleşi dintre ei îndeplineau diferite funcţii. M ajoritatea în să erau înrobiţi,
în ch işi sau omorâţi. O soartă asem ănătoare aveau prizonierii «romani» la vandalii
din nordul A fricii, unde a fost reţinut câtva timp şi viitorul îm părat bizantin
M arcian (450— 497).
La slavi, prizonierii de război care nu erau răscumpăraţi, puteau să trăiască
liberi în com unitatea lor. Bulgarii îi străm utau în m asă în diferite regiuni de trnde
pe unii dintre ei îi foloseau ca aliaţi îm potriva «Romeilor».
M ulţi dintre prizonierii de război rămâneau acolo unde erau duşi pelntru timp
în delungat sau chiar toată v ia ţa lor.
Cap. I : P rizonierii d e ră zb o i b iza n tin i şi răspândirea c reştin ism u lu i (p. 36— 49)
arată contribuţia prizonierilor de război bizantini la propagarea creştinism ului în
rândurile populaţiilor păgâne, socotită
tot aşa de
im portantă
ca a m isionarilor şi
negustorilor creştini. Se citează ca exem plu creştinarea goţilor de la Dunărea de
Jos de către prizonierii creştini din p rovin ciile .Asiei M ici Galatia şi Capadocia, care,
rămaşi în captivitate, au contractat căsătorii, din care au rezultat fam ilii m ixte de
religie creştină, printre care şi cea a episcopului Ulfila.
La fel s-a întâm plat în Persia şi apoi în Bulgaria lui Krum, la începutul se co 
lu lui al IX-lea, înainte de creştinarea oficială de sub Boris I — M ihail (864).
Cap. I I : P rizo n ierii d e ră zb o i şi co n tra cta rea d e că să to rii (p. 51— 60) am inteşte
mai întâi de căsătoria lui Onorich fiul reg elu i vandal Gozerich, cu Evdochia, fiica
îm păratului roman de A pus V alentinian III, care îm preună cu mama şi sora ei
fusese dusă în prizonierat la Cartagina, după cucerirea Romei (455). Căsătoria a dus
la îm bunătăţirea relaţiilor dintre V andali şi Bizantini şi la instalarea unui episcopat
«catolic» la Cartagina. După aceea, e ste amintită M avia, o altă «romană» şi creştină,
care, dusă în c aptivitate de saraceni, s-a căsătorit cu regele acestora, contribuind
la strângerea legăturilor între această populaţie şi Bizanţ (p. 54— 55).
Un caz asem ănător e ste c el al bizantinei Eufenia, căsătorită cu C hosroes,
regele Perşilor, despre care p o v esteşte istoricul Procopius (p. 55— 56). Pentru apro
pierea cu bulgării, îm păratului bizantin Roman I Lekapenos şi-a căstorit pe fiica
sa Maria, cu ţarul bulgar Petru (927).
Căsătoriile unui mare număr de prizonieri de război anonim i în ţara cuceri
torilor, m enţionate de izv o a rele scrise pentru se co le le IV— X, au dus în general
la îm bunătăţirea relaţiilor între c e le două părţi adverse, în cazul prizonierilor b i
zantini, e le deducând & la răspândirea creştinism ului şi a unei c ivilizaţii superioare
printre păgâni.
N -au lipsit în să nici cazurile când creştinii îşi pierdeau credinţa lor, îm brăţişând-o p e cea a cuceritorilor, în m ijlocul cărora trăiau.
Cap. III : P rizo n ierii d e război, p u rtă to ri ai c iv iliza ţie i ş i arte i (p. 61—81).
Goţii în secolu l IV şi vand alii în se co lu l V, au în văţat tehnica constru cţiei de na v e
şi practica navigaţiei de la prizonierii de război romani.

328

B ISER IC A O R T O D O X Ă R O M A N A

Cu prilejul ex pediţiei din anul 448 la curtea lui A ttila, din Câmpia Panonică,
istoricul Priscus din Panion p o v esteşte că a întâlnit prizonieri romani folosiţi ca
arhitecţi, iar alţii ca buni organizatori în adm inistraţie şi în a lte dom enii.
Istoricul T eofilact Sim ocatta relatează că în a doua jum ătate a secolu lu i V Ir
un oarecare Buzar, militar bizantin, după nume şi după origine trac, i-a în văţat
pe avari, tehnica m ânuirii m aşinilor de asediat fortăreţe (p. 62— 63).
Arhitecţi, sculptori şi alţi teh nicieni şi sp ecialişti bizantini au lucrat la protobulgari, perşi şi arabi. Pe de altă parte, prizonierii de război arabi, buni tehnicieni
în anum ite m eserii mai puţin cunoscute la Bizanţ, au contribuit prin cunoştin ţele
lor la îm bogăţirea c iv iliza ţiei acestuia.
Prin m ijlocirea prizonierilor de război puteau de asem enea să fie transm ise
cunoştinţe pur ştiin ţifice sau filosofice, cum a fost cazul e levu lu i m arelui filo so f
bizantin Leon M atematicianul, prizonier la arabi.
Cap. IV : M ă rtu rii scrise p erso n a le ale p rizo n ierilo r de ră zb o i (p. 83— 110).
Unii scriitori sau poeţi ajunşi în captivitate au compus opere literare care au ajuns
până la noi. A stfel, Ioan Kam iniates, ajuns prizonier la arabi, a scris C ronica c u ce 
ririi T hesa lo n icu lu i la 904, singurul izvor autentic pentru acest mare evenim ent.
Poetul arab Abii Firâs a compus poem ele R u m iya t («Romeii»), în care descrie c â te
a văzut când a trăit ca prizonier la C onstantinopol (962— 966).
Una din lu crările renum itului scriitor arab Tanukhi (sec. X), cuprinde p o v e s
tirea romanţată a peripeţiilor din captivitatea la Constantinopol a arabului Quabath
bn. Razin (sec. VII—VIII) iar un alt alrab, prizonier la curtea îm păratului bizantin
A lexandru (912— 913), a lăsat o im portantă «Descriere a Constantinopolului».
Cap. V : P rizo n ierii d e ră zb o i ilu ştri (p. 111-— 124) erau, în general, supuşi unui
tratament mai bun atât la bizantini cât şi la c elela lte «neamuri» contem porane
cu ei, dar răscumpărarea lor era mai scumpă. Comportarea în vingătorilor faţă de
prizonierii de război iluştri influenţa de regulă cursul relaţiilor dintre beligeranţi.
Uneori, câte un mare comandant militar, căzut prizonier la inamic, îm brăţişa religia
acestuia din urmă, continuând să fie comandant de frunte în armata adversă. Toate
cazurile aici arătate sunt în registrate de izvoarele scrise bizantine.
Cap. V I: S p io n a j şi p rizo n ieri d e război (p. 125— 131). In pregătirea
şi în
tim pul ostilităţilor un rol deosebit îl jucau prizonierii care făceau spionaj atât
de o parte cât şi de alta a părţilor aflate în conflict. Tratatele m ilitare dau in dicaţii
cum trebuie să fie şi să se poarte un spion, pentru a afla secretele in a m icu lu i;
de asem enea, cum spionii ajunşi în captivitate puteau fi folosiţi îm potriva propriei
lor patrii.
Izvoarele au înregistrat şi cazuri de «falşi» prizonieri, cu m isiunea de a da
informaţii false inamicului. în ainte de a ajunge la folosirea forţei şi a confruntării
militare cu inamicul, bizantinii foloseau orice alt m ijloc pentru evitarea acesteia.
C oncluzii — (p. 133— 161). Izvoarele scrise privind seco le le IV— X, cuprind
sim ple relatări sau am ple inform aţii despre prizonierii de război şi contribuţia lor
la apropierea dintre Bizanţ şi num eroşii săi adversari. De la huni şi de la avari
Bizanţul şi-a răscumpărat prizonierii de război cu daruri preţioase, mărfuri şi a li
m ente care lipseau de pe p ieţele «barbarilor». Istoricul T h eofilact Simocatta amin
teşte şi un caz când neg o cierile dintre avari şi bizantini au avut lo c ca obiect
numai schim bul de prizonieri.
Intre bizantini şi perşi schim bul sau eliberarea de prizonieri era o condiţie
a în cheierii tratatului de pace. M ult mai com plicat era procedeul schim bului de
prizonieri dintre bizantini şi arabi, cu solii sp eciale şi n egocieri de am bele părţi.
O contribuţie în sem nată în această privinţă a avut şi Biserica.
C ăsătoriile m ixte au avut un rol im portant la mai buna cunoaştere şi apro
piere a părţilor aflate în conflict. La fel şi teh nicienii folosiţi dintr-o parte în
cealaltă. Diplomaţia şi civilizaţia bizantină, precum şi ospitalitatea generoasă oferită
unor conducători învinşi, aduşi la Constantinopol, au sporit prestigiul Imperiului
şi au contribuit la răspândirea creştinism ului şi a culturii bizantine în lume
Diac. Prof. Dr. I. BARNEA
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P a u l M ihail — Zam fira M ihail, A cte în lim ba română tipărite în
Basarabia, I (1812— 1830), precedate de Bibliografia tipăriturilor
rom âneşti din Basarabia (— B.T.R.B.), 1812— 1830, E ditura Aca
dem iei Române, B ucureşti, 1993, 411 p.
Rod al unei îndelungate munci de cercetare bibliografică, făcută cu com pe
ten ţa de specialitate, cu pasiunea dăruirii şi cu sentim entul patriotic al dragostei
păm ântului natal băjenit, cei doi erudiţi, -tatăl şi fiica, ne dau prim ul volum de
•«Bibliografie a tipăriturilor în limba română din Basarabia» (B.T.R.B.), care în su 
m ează 193 de titluri, din perioada 1812— 1'830. A nul 1830 are în vedere periodizarea
operată în «Bibliografia rom ânească vech e» de către I. Bianu, ca lim ită pentru
bibliografia cărţii v ech i româneşti, dată acceptată prin consens dar care nu repre
zintă o realitate istorică şi nu are o sem nificaţie specială pentru istoria culturii
româneşti. O prim ă variantă în m anuscris, lucrarea a fost prezentată de părintele
Paul M ihail A cadem iei Române, secţia «Studii şi docum ente», pentru care a prim it
premiul N ăsturel şi aprobarea de a fi publicată în anul 1939 de către A cadem ie.
E venim entele p olitice care au urmat n-au mai îngăduit publicarea, care a trebuit
să aştepte vrem uri mai bune, ca să poată fi tipărită. Intre timp, lucrarea a fost
îm bogăţită, de la 73 de titluri iniţial, la formatul actual, care cuprinde 193 de titluri.
S-au înregistrat cronologic toate tipăriturile din perioada 1812— 1830, pe cât
posibil exhaustiv, fără a se face diferenţa între cărţi şi foi volan te. Pe baza acestei
bibliografii generale, autorii pun la în dem âna cercetătorilor şi a tuturor celor care
■se interesează de izvoarele istorice totalitatea textelor actelor tipărite în limba
Tom ână în Basarabia în perioada 1812—'1830. Prin reproducerea textelor tipărite,
ni se oferă «o istorie a Basarabiei». Im aginea care reiese din docum entele tipărite
«se configurează în perspectiva stăpânitorului, care im punea transmiterea numai a
•dispoziţiilor sale şi, deci, zeci de alte faţete ale realităţii rămân astfel în umbră.
Pentru că, se ştie că cenzura ţaristă a fost una dintre cele mai v ig ilen te şi mai
severe» (p. VIII). Toate tex tele reproduse sunt em ise de factori ai puterii la diferite
n iv ele , «predominând vârful piram idei sociale».
Toate textele sunt republicate pentru prima dată de pe exem plare, în marea
m ajoritate, unicate. Pentru u n ele tex te la care s-au înregistrat variante (nr. 38,
131, 1'36), s-a alcătuit ediţie critică. Este alăturată bibliografia fiecărei publicaţii
şi, în acelaşi timp, o bibliografie se lec tiv ă a lucrărilor şi articolelor referitoare
«la provincia ruptă din trunchiul patriei, cu raportare la acea perioadă».
Prin in form aţiile istorice şi lin g v istice de foarte mare în sem nătate, arată au
torii, ediţia de faţă reprezintă un izvor autentic pentru istoria românilor. Este
atestată tradiţia rom ânească în organizarea instituţiilor, a drepturilor ţăranilor,
-circulaţia aceloraşi instrucţiuni de supraveghere m edicală în tim pul epidem iilor
•ca şi în Principate, formulare id en tice pentru şco lile lan casteriene în limba
română etc. Lucrarea se constituie şi într-un pandant al lucrării lui A . Răduţiu
şi L. Gyemant, R ep e rto riu l a c telo r o ficia le p riv in d T ra n silva n ia , tip ă rite in lim ba
jo m â n ă (1701— 1817), Bucureşti, 1981.
Cu deosebire, a ctele prezentate în lucrare constituie inform aţii şi pentru istoria
dreptului românesc. Pot fi urmărite relaţiile sociale instituite de noua conducere,
politica de deznaţionalizare continuată cu obstinaţie, constrângerile la care era
•supusă societatea românească. Sunt acte indispensabile pentru alcătuirea viitoarei
istorii a Basarabiei din se co lu l al X IX -lea, ca şi pentru istoria culturii româneşti,
în general. V olum ul cuprinde actele din prima perioadă d e după instalarea cotropi
torilor, atunci când puterea v oia încă să dea iluzia dialogului, deşi m onologul îi
aparţinea, pentru că destinatarul robit era redus la tăcere. D ecodificate, a ceste
m esaje şi acte publicate ne vor ajuta, spun editorii, să cunoaştem şi să ne apro
piem de reconstituirea istoriei Basarabiei dintr-o nouă perspectivă.
In ansamblu, lucrarea este concepută să cuprindă acte în limba română din
Basarabia de la 1812 până în 1918, în celela lte volum e urmând să se introducă
atât tipărituri cât şi manuscrise. R estricţiile in troduse de adm inistraţie, referitoare
la folosirea oficială a lim bii române în Basarabia au determinat lim itarea până la
interzicerea tipăririi în limba română a dispoziţiilor cancelariei aulice sau e c le 
z ia stice centrale. De aceea, se vor urmări m anifestările de rezistenţă ale lim bii
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române la im punerea totalitară a unei alte expresii lin gvistice. Tirania lim bii străine,
im puse cu forţa, asupra sufletului poporului e ste un coroziv al identităţii. In acest
scop, editorii pun la în demâna cercetătorilor acest instrum ent de lucru, corpusul
de acte în lim ba română din seco lu l al X lX -lea.
O conjunctură favorabilă a dat câ ştig de cauză, la 16 mai 1812, cotropitorilor,
când Rusia ţaristă şi-a în suşit un teritoriu ce nu i-a aparţinut niciodată şi p e
care şi l-a dorit drept cap de pod în drumul spre alte anexări. Ideea că românii
au constituit un obstacol în dorinţa de expansiune a ruşilor în Balcani a fost
susţinută şi afirmată public de diplom aţii ruşi. A stfel, E. P. Fonton, cel care, a lă 
turi de Italinski, a perfectat
actul din 1812, îşi exprima adversitatea faţă de poporul
ro m â n : «A cest popor — românii — au trăsături distincte şi nu pot să-m i ascund
părerea de rău atunci când privesc harta, că aceşti 8 m ilioane de oam eni, străini
de naţia slavă, sunt aşezaţi aici, pe ferm ecătoarele povârnişuri ale munţilor Carpaţi,
formând parcă o săgeată înfiptă între naţiunile slave, îm piedicându-le unirea lor»
(L. Casso, R usia şi b a zin u l dună rea n , trad. Şt. Berechet, Iaşi, 1949, p. 337— 338).
In m omentul cotropirii provin ciei dintre Prut şi N istru de către Im periul rus,
cei care au reacţionat prim ii au fost ţăranii, care s-au refugiat m ulţi dintre ei în
M oldova, din dreapta Prutului, tem ându-se de robia rusească, mai grea decât cea
turcească. Exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni a trim is o circulară în Basarabia, prin
care ruga pe clericii şi pe toţi creştinii «ca ei să nu creadă că în Basarabia va fi
introdusă iobăgia — starea generală a ţăranului rus, —■ că din înalta îm părătească
m ilostivire av eţi ocârm uirea din naţia voastră şi în limba voastră». Unii au revenit,
în anii următori la ca sele lor, dar alţii au rămas refugiaţi. Iluzia autonom iei pro
v in ciei anexate cu forţa a durat numai până în 1816, când generalul Bahmetev,
num it nam esnic al oblastei, a adus în toate funcţiile de răspundere numai func
ţionari din alte zone ale Imperiului.
S-a opus deznaţionalizării şi a rezistat, prin efectuarea m isiunii sa le în limba
română şi prin tipărituri, cea mai statornică instituţie, Biserica Ortodoxă. Preoţii
din Basarabia, dintre care cei mai m ulţi învăţaseră în seminarul de la Socola din
laşi, constituiau în prima jum ătate a secolu lu i al X lX -lea pătura in telectuală.
Preoţimea făcea nu numai serv iciu l divin în limba poporului, ci şi toată co res
pondenţa bisericească, a ctele, condicile, inventarele, actele stării civile, şi astfel
se înaintau şi conducerii bisericeşti din Chişinău. Cel care a dat B isericii basarabene «o direcţie naţională rom ânească», a fost m itropolitul Gavriil B ănulescuBodoni, originar din Bistriţa-N ăsăud, la vrem ea sa cu în alte studii urmate la Sibiu,
Budapesta, la K iev la A cadem ia Teologică, la Atena, în Grecia, unde a stat trei ani.
Intre 1808 şi 1813 a fost numit exarh al M oldovei şi Ţării Rom âneşti şi apoi num it
m itropolit (al Basarabiei) în nou în fiinţata A rhiepiscopie a Chişinăului şi Hotinului.
N ăscu t în 1746, avea să moară la 30 m artie 1821, şi a fost înmormântat la
m ănăstirea Căpriana. A lăsat o m oştenire care l-a impus conştiin ţei româneşti ca
un mare ierarh.
Pentru pregătirea tinerilor preoţi deschid e la 31 ianuarie 1813, la Chişinău,
un seminar, care va juca un rol însem nat în v iaţa culturală a provin ciei cotropite,
la m enţinerea trează a conştiinţei româneşti. Pentru pregătirea candidaţilor pentru
seminar, în 1823, a deschis o «Şcoală duhovnicească», în care erau prim iţi şi
pregătiţi e lev ii după terminarea cursului şcolar. La in iţiativa sa, luată din 1813,
de a organiza o tipografie în eparhie, se înfiinţează la Chişinău din 1814 tipo
grafia M itropoliei Chişinăului şi Hotinului, denum ită iniţial Tipografia exarh icească,
apoi, din 1822, Tipografia duhovnicească, ce va juca un mare rol în viaţa cultu
rală a provinciei.
De sub teascurile tipografiei arhiepiscopiei aveau să iasă toate publicaţiile
din provincie şi, în prim ul rând, c ele 31 de cărţi de c u lt : L itu rg h ier, P saltire, M in e i,
M olitve n ic, C e a slo v etc., ca şi cele 20 de tipărituri reprezentând P o lih ro n ism o s
sau F orm e de e cte n ie. N um ai trei titluri au apărut la Sankt Petersburg : N o u l T e sta 
m en t, 1817, la Tip. Sf. Sinod, şi B iblia (cu tiraj detaşat N o u l T e sta m e n t), 1819,
la Tip. N. Greci.
M itropolitul Gavriil a fost un mare cărturar preocupat atât de răspândirea
cuvântului scris, cât şi de îm bunătăţirea textelor pe care le dădea la lumină.
Prima lucrare b isericească tipărită în noua tipografie, în august, 181'5, a fost un
Liturghier, care reprezenta o ediţie îm bunătăţită faţă de ediţiile anterioare. La
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fel a procedat şi cu celela lte tipărituri de cult, cu M o leb n icul, în ISI'5, cu C ea slo v u l
în 1817, cu Psaltirea, în 1818. Pentru tipărirea B ibliei, în 1019, la Sankt Petersburg,
recomandă Biblia tipărită de Sam uil Mi cu la Blaj, în 1795, şi nu Biblia din 1688,
a lui Şerban Cantacuzino, ca un ataşam ent faţă de provincia sa natală. In 1819
apare la Tipografia exarh icească un M in ei d e o b şte, tradus de G a v r iil; în 11320,
a apărut un M o litv en ic. S-au mai făcut referiri la în că două titluri care ar fi apărut
în 1820 : A p o sto l şi E va n g h elie.
Toate cărţile m itropolitului Gavriil conţin câte o prefaţă, «ele sunt alcătuiri
pătrunse de respect faţă de valoarea cuvântului tipărit, faţă de tradiţia lim bii
române şi de justificare a propriilor acţiuni culturale» (p. XV). De reţinut, m i
tropolitul G avriil a folosit în scrierile sa le sintagm a «limba românească», fiindcă
basarabenii vorbesc a ceeaşi lim bă română.
In 1828, prin S ta tu tu l organizării o b la stei (nr. 136), art. 02, a vea să se interzică
în Basarabia folosirea lim bii române în actele publice, im punându-se în trebuinţarea
numai a lim bii ruse. A trebuit dusă o luptă grea şi susţinută de generaţii su ccesiv e
de basarabeni, am eninţaţi cu deznaţionalizarea, ca să se poată m enţine lim ba şi
conştiinţa lor românească.
Evenim entul cel mai im portant pentru limba română a epocii a fost tipărirea
Bibliei, în 1819, la Sankt Petersburg şi a unor ediţii separate ale N oului Testament,
fiind m eritul cel mare a l m itropolitului Gavriil. Când m itropolitul Gavriil s-a stins,
la 30 martie 1821, «a dispărut cel mai mare şi activ susţinător al cauzei rom ânilor
din Basarabia» (p. XVII). U cenic şi continuator al operei sale culturale a fost noul
arhiereu Dimitrie, care a lăsat o pagină frumoasă în istoria cultural-patriotică a
Basarabiei.
O altă categorie de cărţi rom âneşti tipărite, pe lângă cele bisericeşti, a
form at-o literatura didactică. Prima publicaţie destinată în văţăm ântului, pe care
l-a organizat m itropolitul Gavriil, a fost o B u co a vn ă apărută înainte de 22 decem 
brie 1814. în 1815 apare o altă ediţie a B u co vin ei, oare a ajuns unicat al biblio
grafiei româneşti astăzi. A lte lucrări au fost im puse de obligaţia predării în şcoli
a lim bii stăpânitorului. A tât gramatica din 1810, cât şi lucrarea lui Şt. M argela,
G ram atica rusească şi rum ânească, din 1827, sunt manuale elem entare de lim ba rusă,,
cu text paralel rom ânesc. Lucrarea lui Ştefan M argela a depăşit condiţia impusă,
la care era destinată, şi a constituit un m ijloc de instruire în lim ba română, iar
autorul, prin contribuţiile sale ştiin ţifice de reducere a alfabetului chirilic românesc,,
«se înscrie printre filologii im portanţi din prima jum ătate a secolu lu i al X lX -lea».
Gramatica din 1S19 cuprinde un glosar româno-rus, care precede seria de publicaţii
de acest fel care vor apare în Ţările Române în perioada R egulam entului Organic.
M anualul lui Şt. M argela a situat în văţăm ântul din Basarabia la acelaşi n iv el cu
cei din Ţările R omâne (p. XX).
O lovitură grea avea să fie dată învăţăm ântului în limba română în 1833,
când limba română a fost interzisă ca lim bă de predare în şco li şi s-a generalizat
limba rusă. Toate cărţile didactice destinate iniţial Seminarului, apoi şi celorlalte
şcoli în care se preda în lim ba română, au fost tipărite în aceea şi tipografie a
A rhiepiscopiei, în tiraje însem nate. Printre acestea, B u coavna din 1'815 şi G ra m a tica
din 1819 au fost retipărite în tiraje su cc esiv e şi au avut cea mai m are difuzare.
O altă categorie de tipărituri în limba română se referea la m arile epidem ii
de cium ă şi holeră care au făcut ravagii în sud-estul şi estu l Europei. D isp oziţiile
de prevenire a răspândirii lor, anunţarea zonelor în care au apărut victim e sunt
com pletate cu regu lile carantinei, foarte severe. Primele broşuri de m edicină prac
tică, e le îşi propuneau, fie şi rudimentar, o acţiune de educaţie sanitară în limba
română. Broşurile au asigurat o răspândire uniformă, într-o arie largă, a unor
prescripţii igienice. Unificării lin g v istice, pe care o realiza indiscutabil lectura in 
strucţiunii m edicale, i se alătură uniform izarea aspectelor etnografice.
Arta tiparului în Basarabia, mai ales în dom eniul cărţii bisericeşti, a continuat
ve ch ile tradiţii. Se folosea întotdeauna o hârtie bună, de obicei cu filigran, cevamai fină decât cea destinată actelor publice, care e ste o hârtie groasă, colorată
uneori mai in tens în albăstrui sau gri-verzui. Tipul de literă e ste frumos tăiat,
de mărim e adecvată (corp 10). La cărţi se face decorarea cu litere începătoare
(deseori folosin du -se şi culoarea roşie), frontispicii din flori de a gave cu m edalion
central, gravuri presărate la sfârşitul capitolelor şi pagini întregi cu reproducerea
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Icoanelor unor sfinţi în gravură. Foile de titlu sunt frumos ornam entate, titlurile
ocupând de m ulte ori p. 1 şi 2. La m ulte tipărituri se face încadrarea textului în
■chenar din linii sau din sem ne tipografice. Gravurile sunt executa te adecvat, nu
sunt sem nate, dar păstrează stilu l v ech i românesc, al frumosului şi bunului gust.
Grija faţă de text e ste aceca şi în foile volante, ca şi în cărţi. Foile v olan te îşi
propuneau să furnizeze ab in itio o e ex p lica ţie a actelor im periale.
In «cancelariile» bisericilor se aflau şi tex tele actelor tipărite în acea p e 
rioadă. Serviciul de stare civilă, în orice localitate, era îndeplinit de preot. A cesta
păstra, de asem enea, o arhivă a localităţii, la care se adăugau tipărituri sau m anu
scrise recunoscute din c a sele unor locuitori cu dragoste de carte, atât de la sate,
>cât şi de la oraşe.
O rganizarea b isericească prevedea păstrarea întregii corespondenţe, prim ite de
către fiecare paroh, în arhivă. Toate adresele de la conducerea eparhială erau
adunate în registre, cusute şi leg a te în tartraje în răstimpul un ei perioade. Din
aceste dosare ajunse până în se co lu l al X X -lea (unele transcrise în anii 1933— 1939
■de Pr. Paul M ihail din arhiva C asei arhiereşti din Chişinău), s-a constituit şi infor
m aţia pentru lucrarea de faţă. Embrioane de «biblioteci» existau în cel puţin 900 de
aşezări, se afirmă, dacă se ia în consideraţie tirajul minim al pu blicaţiilor de foi
volante din această perioadă la Chişinău.
De asem enea, totalitatea cărţilor de cult în folosinţă la orice biserică de mir,
ca şi c ele de la m ănăstiri, constituie adevărate biblioteci. Existenţa lor este re
cunoscută de episcopul rusofil P avel Lebedev, atunci când a im pus tuturor preoţilor,
printr-o pastorală specială, distrugerea cărţilor româneşti, pe care le considera pri
m ejdioase pentru acţiunea de rusificare a serviciu lui divin, pe care a urmărit-o
■cu tenacitate, şi a folosirii lim bii ruse de către cler, în general.
A lături de cărţile de cult, tipărite în această perioadă în Basarabia, pretu
tindeni, în toate bisericile şi m ănăstirile, dar şi în ca sele locuitorilor, se aflau cărţi
m ai vech i, tipărite în Ţările Române. Un in ventar al m ănăstirilor din Basarabia,
alcătuit la 1®17, şi descoperit de părintele Paul M ihail, face dovada cărţilor rom â
neşti de lectură sau de cult. Sute de exem plare tipărite la Bucureşti, Râmnic, Buda,
Blaj, Braşov, Iaşi, M ănăstirea N eam ţ ş. a. se aflau în b ibliotecile mănăstirilor
Hârjauca, Hâncu, Curchi, Frumoasa, Suruceni, Hârbovăţ, Tabăra sau Căpriana, sau
la bisericile din sa tele Cucioaia, Hirova, Teleneşti, Tibirica, Rădeni, O nişcani, N ăpădeni, M eleşeni, H ogineşti ş. a. însem nările de pe a ceste cărţi arată circulaţia lor,
■ca şi faptul că erau citite şi preţuite.
Se ştiu încă foarte puţine lucruri despre b ibliotecile să teşti şi despre le c 
turile din m ediul rural în seco lu l al X lX -lea. C ercetarea în treprinsă în satul N işcani din Jud. Lăpuşna, în 1937, de părintele Paul M ihail a dus la descoperirea
unor fenom ene de viaţă culturală ce se continuau din trecut. A stfel, la familia
M ârzac se păstrau cărţi tipărite la Iaşi, cum era o D ogm atică a lui Ioan Damaschin
din 1806, şi e le erau citite şi «învăţate pe de rost». Legătura dintre generaţii
perpetua legătura între vorbitorii aceleiaşi lim bi prin m ijlocirea cărţilor româneşti.
Difuzarea cărţii româneşti în Basarabia s-a făcut în tot seco lu l al X lX -lea
prin colportări (negustori ambulanţi), care-şi desfăceau la târguri şi iarmaroace
■marfa lor. Se va urmări, se m enţionează, în volu m ele ce vor urma, şi circulaţia
cărţilor din Basarabia în alte zone a le Ţărilor Române. B iblia din 1819 a circulat
■mult, ca şi c elela lte cărţi de cult. Foarte m ulte tipărituri din această perioadă au
fost duse şi la m ănăstirile de la M untele Athos. Prin cărţile româneşti, şi în sp ecial
prin c ele de cult, s-a ţinut m ereu legătura între fraţi, peste graniţele politice
impuse vrem elnic, şi s-a m enţinut m ereu trează conştiinţa noastră naţională.
In perioada 181G— 1S30, se dovedeşte că Basarabia a v ea cultura ei proprie,
naţională, avea şco li (pentru redeschiderea uneia din ele, locuitorii din Chişinău
înaintează cererea la 28 aprilie 1815), tipărituri şi alte m anifestări culturale, «adică
nu se deosebea prin nimic, şi din acest punct de vedere, de Ţările Române, şi ar
fi evoluat, în alte condiţii, în acela şi fel ca ele» (p. XXIII).
D acă Rusia şi-a în suşit la 18112 jum ătate din păm ântul M oldovei, «oam enii
loculu i au continuat să fie români, chiar şi când li s-a negat id entitatea» (p. XLV).
Pr. prof. I. IONESCU
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