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PASTORALE
PASTORALĂ
LA NAŞTEREA DOMNULUI 1995
t TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
M ITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL
ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI,
HAR ŞI PACE DE LA DUMNEZEU-TATĂL,
IAR DE LA NOI PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE
«Nu v ă temeţi. Că, iată, v ă binevestesc v ou ă bu curie mare, care va fi p e n 
tru to t poporul. Că în ceta te a lui David
vi S-a n ăsc u t azi M ântuitor, Ca*re este
H ristos Domnul» (Luca 2, 10— 11).

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos D om nul,
S-a m ilostivit Bunul Dum nezeu asupra noastră şi iată-ne sărbăto
rind iarăşi N aşterea Dom nului, aţintindu-ne ochii credinţei asupra
P runcului Iisus, slăvindu-L îm preună cu cetele îngereşti şi cu cele ale
colindătorilor, care, din vrem uri bătrâne, aduc pe Dum nezeu în casele
creştinilor de pretutindeni. A trecu t încă un an pe firul vieţii, an cu
încercări, dar şi cu bucurii. Peste câteva zile, cu voia lui Dum nezeu,
vom păşi în tr-u n an nou, al 1996-lea an de la N aşterea lui Hristos.
D atorăm acest lucru sfântului nostru străm oş din Dobrogea secolului
cinci, Cuviosul Dionisie cel Sm erit, care, lum inat de D uhul Sfânt, a
calculat era creştină de la N aşterea lui Hristos, de care se bucură
aproape întreaga om enire.
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Dacă om enirea de odinioară se afla în aşteptarea unui M ântuitor
care s-o izbăvească din întunericul păcatului şi al m orţii, şi om enirea
din zilele noastre, deşi -mult schim bată datorită tehnicii şi ştiinţei, în
curgerea celor două m ilenii de istorie creştină, din punct de vedere
spiritual, însetează după dreptate, lum ină, adevăr şi iubire căutând
izbăvirea din «întuneric şi din um bra m orţii» (Luca 1, 7—9), din p ri
m ejdia secularizării şi îndepărtării de Dum nezeu. în locul razelor «Soa
relui dreptăţii», frăţietăţii, toleranţei, concilierii, care treb u ie să îm părăţească pe păm ânt, suntem m artorii războaielor, uneori fratricide, ai
domniei arm elor, cărora le cad victim e fiinţele cele mai nevinovate şi
fără pu tin ţă de apărare, copii şi, în general, oameni neim plicaţi în
confruntările arm ate. Putea-vom oare veghea şi noi ca blânzii păstori
din preajm a Betleem ului şi mai ales putea-vom auzi şi înţelege şi noi
vestea îngerească : «Nu vă te m e ţi. Că, iată, vă vestec bucurie m are,
care va fi pentru tot poporul. Că în cetatea lui David vi S-a născut azi
M ântuitor, Care este Hristos Domnul» ? (Luca 2, 10— 11).
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Să reţinem şi să înţelegem că această veste de bucurie ni se adre
sează «azi» şi «acum» ; aici în sfânta Biserică, Betleem ul nostru creşti
nesc şi strămoşesc. Această dum nezeiască «plinire a vrem ii» (Gal. 4, 4)
de acum aproape două mii de ani, această veste de bucurie se actuali
zează azi cu aceeaşi revărsare de lum ină şi de h a r ca şi atunci, când
ea a fost rostită.
Dum nezeu, îndelung răbdător şi adânc iubitor fiind, îşi întoarce
Faţa Sa spre lume, spre noi, p e n tru a ne izbăvi de Cel Rău, şi de încer
cările la care suntem supuşi în fiecare zi. Nouă ne oferă Dum nezeu,
azi, cea mai convingătoare dovadă a dragostei Sale pen tru lume, adu
când m ântuirea om ului prin în tru p area, Je rtfa ispăşitoare şi învierea
Fiului Său : «Căci D um nezeu aşa a iubit lum ea încât pe Fiul Său Cel
U nul-N ăscut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
veşnică» (Ioan 3, 16).
N aşterea Fiului lui Dum nezeu, sărbătorită în această binecuvântată
zi de Crăciun, este p e n tru istoria om enirii singurul evenim ent, cu ade
v ărat nou şi veşnic p rin care se în fru n tă pesim ism ul unei lum i care,
ca şi în ţelep tu l Solomon, constatase, de-a lungul atâtor veacuri de
rătăcire dureroasă, că unu este nim ic nou sub soare» (Eccl. 1, 9). «Din
câte a făout Dum nezeu în cer şi pe păm ânt, spune S fântul Vasile cel
M are, nici o m inune nu este m ai m are ca aceasta, ca Dum nezeu să Se
întrupeze şi să Se facă Om, să Se pogoare din ceruri, din slava Sa cea
n em ărginită şi să Se facă asem enea nouă, afară de păcat». F aptă sfântă,
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m inune fără asem ănare, m om ent plin de slavă, bucurie a cerului şi a
păm ântului — toate acestea izvorăsc din Peştera binecuvântată a
Beileem ului, unde S-a născut Hristos, Fiul lui Dum nezeu, «Care S-a
întrupat de la Duhul S fâ n t şi din Fecioara Maria şi S-a făcut Om».
Puţin câte puţin, acesrt fapt sm erit al N aşterii lui Hristos a deve
ni: în conştiinţa creştinătăţii centrul ei dătător de lum ină şi de sens.
rric a , nesiguranţa în faţa unei istorii im previzibile, deznădejdea, toate
se risipesc la ivirea Soarelui dreptăţii şi om ului i se redeschid porţile
îm părăţiei lui Dum nezeu. «Nu vă tem e ţi», le spune îngerul Dom nului
păstorilor în noaptea cea plină de lum ină a N aşterii Dom nului : «Că,
iată, vă binevestesc vouă bucurie m are, care va fi pentru tot poporul.
Că în cetatea lui David v i S-a născut azi M ântuitor, Care este Hristos
D om nul» (Luca 2, 10— 11).
«Nu vă tem eţi J». Acesta este m esajul ce răsună m ereu sub bol
ţile sfintelor noastre lăcaşuri, începând cu acea noapte a N aşterii Dom
nului, când om enirea a in tra t în tr-o vrem e de har. «Nu vă tem eţi»
avea să le spună deseori însuşi M ântuitorul H ristos ucenicilor Săi
cuprinşi şi ei de îm puţinarea credinţei.
Iubiţii m ei fii şi fiice întru Hristos Dom nul,
M ulte su n t greutăţile cu care ne confruntăm zi de zi şi ceas de ceas
in lum ea aceasta. Ispite de tot felul, lipsuri, suferinţe şi lacrim i. D o
rinţa tot mai m ultora de câştig necinstit, ivirea unor grupări religioase
dintre cele mai ciudate, lipsa de iubire faţă de semeni, nepăsarea faţă
de copiii abandonaţi, faţă de b ătrân ii uitaţi, îm brăţişarea unor idei cu
;ctul străine cugetului neam ului nostru privitoare la fam ilie şi m orali
tate, ca nenaşterea de prunci sau păcatul contra firii, -toate ne tulbură
şi ne înfioară.
D ar lum ea descum pănită şi îngrijorată în care tră im şi, mai ales,
societatea rom ânească actuală au încă posibilitatea binecuvântată să
vadă clar lum ina credinţei şi să audă m esajul de îm bărbătare al înge
rului : «A/u vă te m e ţi!». Aceste cuvinte trebuie să întărească inim ile
tu tu ro r celor îm povăraţi de g riji şi suferinţe, ream intindu-le că, prin
Dum nezeiescul Prunc, născut p e n tru noi în ieslea din Betleem , răul
din această lum e şi-a p ierdut tăria puterii asupra om ului. în tr-u n fel,
lum ea de azi se aseam ănă celei din tim pul căreia s-a petrecut m inunea
N aşterii lui Hristos. Acum, ca şi atunci, lum ea are nevoie de adevăr şi
pace sufletească, de iubire şi de îngăduinţa frăţească. A tunci, acestea
au fost dăruite d e Hristos, Bum nezeu-Orm il, acum, acelaşi H ristos stă
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la uşa inim ii fiecăruia dintre noi, chem ându-ne cu aceeaşi iubire ne
grăită : «Veniţi la M ine toţi cei osteniţi şi îm povăraţi şi Eu vă voi
odihni pe vo i» (Matei 11, 28).
în acest duh, al adevărului că singur H ristos cel în tru p at îm pli
neşte, prin Biserica întem eiată pe păm ânt pe Je rtfa şi învierea Sa, se
întem eiază năzuinţa lum ii de izbăvire din m reaja tu tu ro r răutăţilor,
oferindu-i lim an sigur de m ântuire. In acest ceas de revărsare a iubi
rii lui Dum nezeu în lume, al coborârii Fiului lui Dum nezeu pe păm ânt,
luând chipul nostru, să sădim adânc adevărul în conştiinţa noastră că
ni s-a deschis şi nouă calea către urcuşul spre desăvârşire, spre dobân
direa, în fiinţa noastră, a chipului lui Dum nezeu prin har, credinţă şi
fapte bune. Hristos a fost şi a răm as fundam entul istoriei, culturii şi
unităţii neam ului nostru, de-a lungul dăinuirii lui în această parte a
lumii. Fără El nu am fi avut nici trecut, nici prezent, şi nu putem
avea nici viitor, căci suntem un neam creştin «zidiţi pe tem elia aposto
lilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus
Hristos» (Efeseni 27, 20). Neam ul rom ânesc n-a supravieţuit în cei
două mii de ani ai istoriei sale decât la adăpostul Crucii lui H ristos şi
în lum ina învierii Sale. Sângele eroilor şi al m artirilor lui adevereşte
că H ristos n-a părăsit Biserica cea întem eiată pe păm ântul nostru rom â
nesc şi că organism ul ei este robust şi sănătos.
Aşa au aflat Biserica noastră, Sfinţii P ărinţi ai Ortodoxiei, prezenţi
în ţara noastră cu prilejul binecuvântat al îm plinirii a 110 ani de
A utocefalie şi 70 de ani de P a triarh at. Credincioşii, preoţii, m onahii şi
m ai ales tinerii şi copiii i-au întâm pinat cu evlavie pe tot parcursul
pelerinajului lor în ţara noastră, învrednicindu-se toţi de binecuvân
tarea şi adm iraţia lor duioasă. Câtă strălucire au adăugat credincioşii
şi credincioasele acestor m om ente unice din viaţa Bisericii noastre s tră 
m oşeşti ! Acestea ne îndeam nă, iubiţii mei, să avem credinţa n e stră 
m utată, deoarece, în aceste vrem uri, deloc uşoare, num ai Crucea lui
H ristos reaşezată în conştiinţa N eam ului poate să-l călăuzească şi să-l
îndrepte pe acesta spre renaşterea sa spiritual-m orală, înzestrându-1 şi
cu puterea de a se redresa m aterial.
Am dori ca acest cuvânt de dragoste să ajungă la inim a tu tu ro r
iubitorilor de neam şi de ţară, a celor ce poartă povara unor responsa
bilităţi, slujind-o nu num ai economic, cultural şi social, ci şi spiritual,
oferind condiţii de p ăstrare a sănătăţii m orale, a prom ovării v irtu ţilo r
noastre străm oşeşti ca popor creştin, iubitor de H ristos şi de semeni,
în faţa lui D um nezeu şi a istoriei, îndatorirea aceasta a constituit o
grijă şi o strădanie perm anente, în viaţa şi lucrarea înaintaşilor noştri.
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De asem enea, cuvântul nostru se îndreaptă cu preţuire şi dragoste
către toţi slujitorii sfintelor altare de la parohii şi m ănăstiri, către lum i
naţii dascăli din învăţăm ântul teologic, chem ându-i să zidească în ini
mile tu tu ro r chipul lui Hristos, prin cuvânt şi mai ales prin faptă, să
slujească şi să ocrotească bătrânii, orfanii, suferinzii, bolnavii şi pe toţi
cei mai mici, prieteni ai P runcului Iisus.
T uturor mă adresez în această sfântă zi cu îndem nul Sfântului
Apostol Pavel : «Intâriţi-vă în D om nul, fraţii m ei, şi în tru puterea
tăriei L u i. îm brăcaţi arm ura lui D um nezeu, ca să puteţi sta îm potriva
uneltirilor diavolului» (Efeseni 6, 10— 11). Cunoscând şi folosindu-raă
neîncetat de vredniciile fiilor noştri duhovniceşti dovedite în evlavie
curată, în bunătate, în zidire de m ănăstiri şi biserici noi, în ajutorarea
fraţilor noştri din Basarabia şi de pretutindeni din lume, cu smerenie,
îm preună cu m arele Pavel, rostim : «M ulţum esc întâi D um nezeului m eu,
prin Iisus Hristos, pentru voi to ţiy fiindcă credinţa voastră se vesteşte
in toată lum ea» (Romani 1, 8). Pe toţi fiii şi fiicele sfintei noastre B i
serici, vlăstarele ei binecuvântate, tineri şi copii, îi îndem n stă ru ito r să
răm ână neclintiţi în iubirea lui Hristos şi a Bisericii Lui, sporind cre
dinţa creştină ortodoxă a p ărinţilor şi fraţilor lor. îm preună cu toţi fiii
şi fiicele duhovniceşti ale Bisericii noastre, ei alcătuiesc coroana şi
slava ei. Pruncul Iisus să le dea curaj şi înţelepciune în slujirea cre
dinţei şi Neam ului nostru.
Iubiţi credincioşi,
Acestea îm părtăşindu-vă şi la acestea îndem nându-vă în sfânta zi
de Crăciun, când sărbătorim N aşterea lui Hristos, care ne reaprinde în
suflete speranţa şi încrederea, vă îm brăţişez pe toţi cu părintească d ra 
goste. în m ireasm a cea sfântă a străbunelor noastre colinde, rog pe
Hristos, Cel născut în Peştera Betleem ului, să vă binecuvinteze casa şi
pe toţi cei apropiaţi şi dragi, ca să păşim cu toţii în anul care vine cu
pace, sănătate şi nădejde de m ântuire.
Al vostru către Dum nezeu p u ru rea rugător şi de tot binele doritor,
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PASTORALA SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA DUMINICA ORTODOXIEI — 1996

SFÂNTUL SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPTM ÂRITORILOR
CREŞTINI DIN CUPRINSUL PA TRIARHIEI ROMÂNE
HAR, MILA ŞI PACE DE LA DUMNEZEU TATĂL,
IAR DE LA NOI ARHIEREŞTI BINECUVÂNTĂRI
Iubiţi fii duhovniceşti,
Prim a Dum inică a S fântului şi M arelui Post al Sfintelor Paşti se
num eşte «Duminica Ortodoxiei» sau Dum inica dreptei credinţe şi a
dreptei pream ăriri a lui Dumnezeu.
Care este înţelesul acestei Dum inici la începutul perioadei de p re
gătire p e n tru Sfintele Paşti, p en tru slăvită înviere ?
în prim ul rând, Dum inica Ortodoxiei ne arată că dreapta credinţă
şi dreapta m ărire a lui Dum nezeu sunt tem elia vieţii şi lucrării Bise
ricii, tem elie pe care poate om ul începe urcuşul său duhovnicesc spre
înviere şi viaţă veşnică. Iar adevărul dreptei credinţe este însăşi taina
Persoanei lui Hristos, Care a spus : «Eu sunt Calea, A devărul şi Viaţa»
(Ioan 14, 6). H ristos este Calea care nu rătăceşte, A devărul care nu
inşală şi Viaţa care nu m oare, p e n tru că El nu este num ai un om din
lum ea aceasta, ci este Fiul cel ceresc şi veşnic al lui D um nezeu deve
nit Om..
Sfântul Apostol P etru a m ărturisit această dreaptă credinţă zicând :
«Tu eşti H ristosul, Fiul lui D um nezeu celui v iu !» (Matei 16, 16). îndată
după m ărturisire, Dom nul nostru Iisus H ristos l-a fericit pe P e tru şi
i-a spus că pe această piatră a m ărturisirii dum nezeirii lui Hristos, va
zidi H ristos Biserica Sa, pe care nici porţile iadului nu o vor birui
(Matei 16, 18). Iar Sfinţii P ărin ţi ai Bisericii au tâlcu it porţile iadului
ca fiind gurile ereticilor şi ale prigonitorilor care nu vor birui niciodată
dreapta credinţă a Bisericii lui Hristos.
A şadar, Biserica se zideşte şi se înalţă sp iritu al spre îm părăţia
cerurilor, prin m ărturisirea dreptei credinţe că Iisus este Fiul lui
Dum nezeu celui viu. El este Lum ina lum ii (Ioan 8, 20), El este învierea
şi Viaţa, şi oricine crede în El va trăi veşnic cu sufletul, chiar dacă va
m uri cu tru p u l (Ioan 11, 25).
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Iar «cine m ărturiseşte că Iisus este Fiul lui D um nezeu, D um 
nezeu rămâne în tru el şi el în D um nezeu» (I Ioan 4, 15).
Iată de ce acum, în Postul Sfintelor Paşti, în acest urcuş spre
înviere, forţa sau tăria spirituală a credincioşilor este în prim ul rând
m ărturisirea dreptei credinţe, a Tainei iubirii veşnice a lui Dum nezeu
pen tru oameni, care ne cheam ă la viaţă şi fericire veşnică.
Evanghelia care se citeşte în Dum inica Ortodoxiei (Ioan 1, 43— 51)
ne arată că M ântuitorul Şi-a ales ucenicii Săi, iar ei au descoperit şi
m ărtu risit că Iisus, fiul lui Iosif din N azaret, este, de fapt, «Fiul lui
D um nezeu», «Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii»
(Ioan 1, 45).
D ar după această descoperire, H ristos Dom nul le spune ucenicilor
pe care i-a chem at să-L urm eze : «A devărat, adevărat zic vouă, de
acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui D um nezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul O m ului» (Ioan 1, 51).
în această făgăduinţă dată de Iisus ucenicilor Săi se află înţelesul
cel mai adânc al Dum inicii Ortodoxiei, anum e vederea cerurilor des
chise şi a legăturii dintre cer şi păm ânt care se face prin Fiul lui Dum 
nezeu devenit Om şi prin L iturghia cerească a îngerilor lui Dum nezeu
care urcă şi coboară in tre cer şi păm ânt ca vestitori ai d arurilor Sale
şi îm preună-slujitori cu Biserica Sa.
Evanghelia Dum inicii Ortodoxiei nu se m ărgineşte la afirm area
credinţei venite din auzire, ci ne arată că, în Iisus Hristos, Dum nezeu
poate fi şi văzut. în Hristos, D um nezeu cel neapropiat se face apropiat
sau accesibil ; D um nezeu cel nem ărginit se face m ărginit, D um nezeu cel
veşnic in tră în tim p, Dum nezeu cel nevăzut ia chip de om p e n tru ca
omul, văzându-L faţă către faţă, să nu-şi mai întoarcă niciodată faţa
de la Dumnezeu. Iar p e n tru că Dum nezeu cel nevăzut a luat chip de
om, icoana ortodoxă este m ărtu risire perm anentă a dreptei credinţe
că Iisus este Fiul veşnic al lui Dum nezeu, Care S-a făcut p e n tru noi
tru p păm ântesc, ca să ne dăruiască nouă D uhul Său ceresc.
D reptm ăritori creştini,
S ărbătoarea Dum inicii Ortodoxiei a fost fixată de Biserică în
11 m artie 843, după ce Biserica a biru it rătăcirea şi ura hulitorilor de
icoane şi a afirm at că icoana M ântuitorului Iisus H ristos trebuie cinstită
tocmai p en tru că Dum nezeu, luând chip de om, poate fi zugrăvit, iar
cinstea arătată icoanei se îndreaptă spre Persoana zugrăvită pe ea.
Astfel, cinstirea icoanei lui H ristos nu ne îndepărtează de Hristos,
ducându-ne către vreun dum nezeu străin, ci dim potrivă, icoana ne
îndreaptă spre H ristos şi ne apropie şi mai m ult de El ; ea ne întăreşte
credinţa că El, deşi în ă lţa t la ceruri, totuşi prin D uhul S fânt şi Bise
rică, tainic răm âne cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor,
aşa oum a făgăduit ucenicilor Săi atunci când S-a în ălţat la cer : «Iată
Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor» (Matei 28, 20).
Icoana ortodoxă a lui Hristos, lum inată de candelă sau lum ânare,
ne întăreşte şi mai m ult credinţa că H ristos Cel din ceruri este în
m ijlocul celor care pe păm ânt, se adună în num ele Lui (Matei 18, 20),
îl iubesc şi îl m ărturisesc prin cuvânt şi fapta.
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Noi ne închinăm în faţa icoanei lui H ristos şi o sărutăm arătând
astfel că II iubim pe H ristos şi că, în rugăciune, răspundem iubirii Lui
pen tru noi. La fel şi cu icoanele sfinţilor, prietenii lui Hristos. Icoana
sporeşte rugăciunea, frum useţea şi bucuria Bisericii.
în mod tainic, icoana Maicii Dom nului, icoana sfinţilor care se
roagă pentru lum e înaintea T ronului lui Dum nezeu şi icoanele îngerilor
care sunt slujitori cereşti ai lui Dum nezeu, reprezintă intr-o form ă sme
rită vederea cerurilor deschise, făgăduită de M ântuitorul Iisus Hristos
şi confirm ată de C artea Apocalipsei Sfântului Ioan Evanghelistul şi
Apostolul (capitolele 4, 5, 7, 12, 21, 22). în această ultim ă carte a Noului
Testam ent, se descoperă taina vederii îm părăţiei lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Ioan ne descrie confruntarea dintre L iturghia
cerească a lui Hristos, a sfinţilor Săi, îngeri şi oameni, cu puterile în tu 
nericului, ale păcatului şi ale m orţii care, în cele din urm ă, vor fi
biruite de H ristos şi de sfinţii Săi.
înţelegem , deci, că sfintele icoane şi picturile Bisericii sunt vede
rea ei duhovnicească, profetică, inspirată şi lum inată de Sfânta Scrip
tură.
De aceea, o biserică ortodoxă pictată şi o L iturghie frum oasă sunt,
pen tru ochii credinţei adevărate, înainte-vedere, călăuză, fereastră şi
chem are a îm părăţiei cerurilor şi a vieţii veşnice spre care înaintează
creştinul, începând cu botezul pocăinţei şi al harului, săvârşit în num ele
Tatălui şi al Fiului şi al S fântului Duh.
Astfel, dreapta credinţă este şi o dreaptă sau clară vedere a u rc u 
şului duhovnicesc al credincioşilor spre înviere şi spre îm părăţia lui
Dumnezeu.
în acest înţeles, cei care nu văd în sfintele icoane ferestre spre cer
şi nu le cinstesc după cuviinţă, pierd bucuria vederii duhovniceşti a
dreptei credinţe şi a com uniunii sfinţilor, despre care Psalm istul, într-o
vedere duhovnicească profetică, a spus : «M inunat este D um nezeu întru
sfinţii Săi /» (Psalm 67, 36).
Iubiţi credincioşi,
Să iubim , să apărăm şi să prom ovăm , aşadar, frum useţea dreptei
credinţe şi bogăţia negrăită a cuvântului lui Dum nezeu cel viu tălm ă
cit în Sfintele Evanghelii, în scrierile sfinţilor şi în chipurile lor lum i
nate din icoanele sfinţite.
Astăzi Ortodoxia, deşi nu este bogată m aterial şi financiar, are
totuşi o bogăţie şi o frum useţe spirituală fără seam ăn : bogăţia dreptei
credinţe şi frum useţea sfinţilor ei, care au tră it şi tâlcuit iubirea
nesfârşită a lui Dum nezeu p en tru noi în cuvinte, icoane, sim boluri,
cântări, lucrări şi nevoinţe sfinte.
Cei care încearcă azi să răpească Bisericii Ortodoxe credincioşii ei,
oferindu-le în locul dreptei credinţe, bani sau lucruri m ateriale, sunt,
de fapt, oameni săraci în sfinţenie şi nevăzători ai frum useţilor n e tre 
cătoare ale Ortodoxiei.
D ar p en tru ca nici un ortodox să nu-şi piardă bogăţia şi fru m u 
seţea dreptei credinţe, trecând la alte credinţe în schim bul lucrurilor
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tr e c ă to a r e , noi creştinii ortodocşi trebuie să sporim m ilostenia, să a ju 

tăm mai m ult pe fraţii noştri săraci şi nevoiaşi, să întărim pe cei slabi
şi să invăţăm pe cei neştiutori.
Parohiile, m ănăstirile, eparhiile noastre sunt chem ate să se ajute
şi mai m ult întreolaltă şi toate îm preună să ajute la alinarea suferin
ţelor şi la îm plinirea m ultor lucrări pastorale şi m isionare ale Bisericii
in ţara noasttră şi în alte ţări unde locuiesc fraţi ai noştri dreptm ăritori
creştini.
Iubiţi fraţi în Hristos,
Cu deosebită recunoştinţă, vă m ulţum im pen tru dărnicia cu care
aţi a ju tat până acum sfânta noastră Biserică să aducă m ângâiere şi
bucurie fraţilor noştri din Basarabia, din alte părţi, precum şi sinistra
ţilor din diferite zone ale României.
Acum, în acest Sfânt şi M are Post al Sfintelor Paşti, când trebuie
să unim rugăciunea cu post şi cu m ilostenie, pentru ca ea să se înalţe
mai fierbinte la ceruri şi ca să lum ineze mai m ult viaţa noastră cu
iubire sfântă, vă îndem năm să ajutaţi, după putinţă, m ultele lucrări ale
Biscricii noastre : în şcoli, în orfelinate, în case de bătrâni, în spitale,
în penitenciare, în m ănăstirile şi schiturile nou înfiinţate şi sărace, în
fam iliile cu copii m ulţi, în fam iliile nevoiaşe, în tot locul în care este
nevoie de un semn cât de mic, dar viu şi luminos, al dragostei noastre
faţă de sem enul nostru, aflat în nevoi şi încercări, prin care, în mod
tainic, Hristos aşteaptă un răspuns concret de la noi, ca să vadă dacă
am înţeles iubirea Lui bogată şi jertfelnică pen tru noi, oamenii.
Convinşi că veţi răspunde la apelul nostru părintesc şi frăţesc,
rugăm pe H ristos Domnul, Iubitorul de oameni, Care a zis : «Fericiţi
cei m ilostivi, că aceia se vor rnilui» (Matei 5, 7), să vă răsplătească
jertfelnicia şi dărnicia inim ii, cu bucuria şi pacea pe care o aduce în
inimi binecuvântarea Sa.
«Harul D om nului nostru Iisus Hristos, dragostea lui D um nezeu
Tatăl şi împărtăşirea D uhului S fâ n t să fie cu voit cu t o ţ i !» (II Corinteni 13, 13). Amin.
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PASTORALĂ
LA ÎNVIEREA DOMNULUI (1996)
t TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCO P AL BUCUREŞTILOR,
M ITROPOLIT AL M UNTENIEI SI DOBROGEI
ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI M ONAHAL
ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI, HAR ŞI PACE
DE LA DUMNEZEU-TATĂL, IAR DE LA NOI
PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE
«Ziua în v ie r ii! Şi sa ne luminăm cu
prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbră
ţişăm. Să z ic e m : fraţilor, şi celor ce ne
urăsc pe
n o i ; să iertăm toate pentru

înviere»

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos cel în v ia t,
în această noapte binecuvântată de Paşte, sfintele locaşuri de
rugăciune ale Bisericii noastre dreptm ăritoare, de aici şi de p re tu tin 
deni în lume, su n t îm podobite p rin p rezenţa a tâ t de num reoasă a celor
ce vor să se îm părtăşească de bucuria şi lum ina învierii, în nici un
m om ent din tim pul anului, creştinii nu resim t o m ai m are chem are
de a fi cu toţii la biserică precum în această noapte. Chiar şi cei care
nu participă dum inică de dum inică la sfintele slujbe, care nu trăiesc
în toată adâncim ea fiorul credinţei, nu pot
răm âne indiferenţi faţă de
taina acestei
nopţi de înviere.
C âteva clipe de prezenţă în atm osfera
cea sfântă a Paştelui, prim irea lum inii de către fiecare, salutul de
«Hristos a înviat-A devărat a în v ia t», toate acestea picură în sufletul
tu tu ro r bucuria negrăită de a fi îm preună, de a dărui unul altuia ier
tare, de a sim ţi balsam ul cântării pascale : «Hristos a înviat din m orţi
cu moartea pe moarte călcând şi celor din m orm inte viaţă dăruindu-le».
îndestulându-se din acelaşi nem uritor adevăr al biruinţei m orţii
de către M ântuitorul H ristos p rin propria Sa M oarte şi înviere din
iubire pen tru noi, S fântul Ioan G ură de A ur ne m ângâie în cuvântul
său din noaptea Paştilor : «Bogaţi şi săraci, îm preună bucuraţi-vă ! Cei
ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua aceasta. Cei ce aţi postit şi
cei ce n-aţi p ostit> v eseliţi-vă . Masa este plină, ospătaţi-vă toţi... N im eni
să nu iasă flă m â n d . N im eni să nu se tânguiască p entru păcate, că din
m orm ânt iertarea a răsărit. N im eni să n u se team ă de m oarte, că ne-a
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izbăvit pe noi moartea M ântuitorului». Iată de ce, iubiţi fii şi fiice
duhovniceşti, vă sim t atât de aproape sufleteşte şi atât de scum pi în
această noapte sfântă şi atât de uniţi în H ristos Iisus.
Trăim cu toţii p u terea unificatoare a învierii lui H ristos şi aceasta
în ciuda faptului că suntem deosebiţi unii de alţii, iar scopurile pe care
le urm ărim de obicei sunt atât de diferite de la om la om. D istanţele de
tim p şi spaţiu, de stare socială sau de rang, parcă dispar în aceste clipe
de revelaţie dum nezeiască a Paştilor. în faţa M orm ântului gol ne pri
vim, iată, faţă în faţă, cu mai m ultă bunăvoinţă, cu încredere reciprocă.
Lum ina îm părtăşită de lum ânarea ţinută cu sfială de fiecare, descoperă
chipuri noi, priviri sincere şi blânde, inim i curate. Şi deseori, exem plele
nu sunt rare, clipa aceasta de har se prelungeşte de-a lungul întregii
vieţi, izvorând în suflete sim ţăm inte de pace şi iubire, fără de care nu
pot exista unitatea şi comuniunea*
învierea lui Hristos, pe care o m ărim neîncetat, este taina unităţii
şi comuniunii. Nu există ceva mai sfânt în cer şi mai necesar pe păm ânt
ca unitatea şi com uniunea. Sfintele Paşti, sau biru in ţa asupra m orţii,
sunt izvorul unităţii şi al com uniunii în tre Dum nezeu şi oameni, între
cer şi păm ânt, între cei vii şi cei m orţi, între cei credincioşi şi mai
puţin credincioşi, în tre cei în stăriţi şi săraci, între tineri şi vârstnici,
în tre bărbaţi şi femei, între cler şi credincioşi, între cârm uitori şi
poporul dreptcredincios. Sfânta înviere form ează această punte de
legătură în tre oameni şi în tre aceştia şi Dum nezeu, pentru că m inunea
învierii constituie taina iubirii desăvârşite şi biruinţa deplină asupra
m orţii şi a păcatului, care prin natu ra lor sunt pricini de dezbinări.
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Taina Sfintelor Paşti este, aşadar, iubirea Sfintei Treim i revărsată
pe păm ânt prin în tru p area, M oartea şi învierea Fiului lui Dum nezeu,
H ristos Domnul. Această iubire dum nezeiască se cere continuă în inim a
noastră prin credinţa în D um nezeu şi Biserica Sa dreptm ăritoare, prin
viaţa curată, prin îngăduinţa faţă de aproapele şi identitatea lui, prin
iertarea faţă de greşeala lui, prin iubire şi dem nitate în orice îm pre
jurare. Cunoscută şi înfăptuită, starea aceasta de descoperire a seme
nului altoită pe iubire nu este o im posibilitate. D esăvârşită, virtutea
iubirii nu poate fi, ce-i drept, decât în îm părăţia C erurilor. Ca o pregustare însă, viaţa bazată pe iubire, cu toate consecinţele acestei stări,
poate fi realizată încă de pe păm ânt după pilda Sfinţilor, pen tru că
«D um nezeu este iubire» (I Ioan 4, 8).
Fiecare în parte şi întreaga naţiune rom ână nu avem trebuinţă
mai m are acum ca de unitate, de îm preună-vieţuire în îngăduinţă şi
iertare, de com uniune în adevăr şi dreptate ; în tr-u n cuvânt, de această
am bianţă de iubire sfântă pe care nu se poate să n-o sim ţim prezentă
în această noapte de lum ină şi la fiecare Sfântă Liturghie, la fiecare
îm părtăşire cu Sfintele Taine. O, de am putea prelungi această stare
de iubire din aceste m om ente înălţătoare izvorâte din taina învierii lui
Hristos şi a o face lucrătoare în fam ilie, faţă de sem eni, în călătorii sau
la locul îndeletnicirilor de zi cu zi, acolo unde priceperea, pregătirea
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sau îndatoririle civice ne cheam ă să slujim societatea, Am avea atunci
mai puţini duşm ani, am întâlni mai puţini semeni agresivi, ar exista
mai puţini b ătrân i părăsiţi, copii abandonaţi şi fam ilii destrăm ate. O, de
am şti noi la câtă vrednicie ne cheam ă H ristos Cel înviat, ajutând şi
slujind pe aceşti foarte mici fraţi ai Săi (Matei 25, 40), suferinzii,
săracii, bolnavii trupeşti şi sufleteşti.
Iubiţi fii şi fra ţi,
Este bine cunoscut că adevărul evanghelic a fost tăgăduit şi p ri
gonit tim p de aproape o ju m ătate de secol, în num ele unei ideologii,
care avea drept centru şi punct de sprijin negarea credinţei în D um 
nezeu. Acea ideologie atee a lăsat, desigur, urm e în cugetele oam enilor,
influenţându-le modul de gândire şi com portam ent sau îndepărtându-i de valorile veşnice ale Sfintei Evanghelii, de v irtuţile şi m odul de
viaţă creştin, atât de p ropriu poporului nostru, prim itor al adevărului
învierii, încă din veacul apostolic. îngrădită şi strâm torată, dar călăuzită
de D uhul Sfânt, Biserica neam ului nostru n-a încetat a-L vesti pe
Hristos Cel înviat şi a alinat, cu balsam ul rugăciunilor, rănile părinţilor
şi fraţilor celor din închisorile com uniste, unde m ulţi d intre fiii şi slu
jitorii ei s-au învrednicit de harism a m orţii m artirice. în lum ina în v ie
rii, să ne străju im cu iubirea şi rugăciunile lor. Cu recunoştinţă să-i
pom enim şi să m ulţum im cu sm erenie lui Dum nezeu că ne-a făcut parte
de darul sfânt al libertăţii.
Ca oricare dar m ântuitor, şi acesta, iubiţii mei, cere credinţă sta
tornică, luând am inte că libertatea este acolo unde este D uhul Dom
nului (II Cor. 3, 17). Trecerea de la îndoială la credinţă im pune neapă
rat curajul de a folosi libertatea spre «a ne dezbrăca de om ul cel vechi
al fostului fel de viaţă... şi a ne înnoi în duhul m inţii şi a ne îmbrăca
în om ul cel nou, cel zidit după D um nezeu în dreptatea şi sfinţenia
adevărului» (Efes. 4, 22— 24).
Avem nădejdea sfântă că Dum nezeu, în m âinile căruia sufletul rom â
nesc s-a încredinţat în vrem uri de bucurie sau de restrişte, va călăuzi pa
şii noştri după voia Sa, aşa cum ne dau exem ple credincioşii şi credincioa
sele îm preună cu vlăstarele lor, tin eretu l şi copiii, precum şi slujitorii
sfintelor altare. înveşm ântaţi în haina credinţei în Dum nezeu, fără de
care rom ânul n-a fost şi nu poate fi el însuşi în integritatea identităţii
sale, să vestim unii altora bucuria învierii şi să îm plinim prin credinţă
şi iubirea jertfelnică a fiecăruia, lipsurile Sfintei Biserici (Coloseni 1,
24). Noi cei ce cu darul D uhului S fânt suntem zidiţi în Biserica noastră
pe tem elia Apostolilor şi Proorocilor, să răscum părăm ca pe o şansă
binecuvântarea, tim pul încercărilor de to t felul ; criza economică şi
m orală, dezbinarea în credinţă prin răstălm ăcirea C uvântului lui D um 
nezeu, p rin întinderea păcatului lăcomiei, a egoism ului, a curselor
întinse pen tru săvârşirea păcatului contra firii, avem datoria cu toţii
să facem din m ărturisirea învierii o predică vie, o afirm are şi readucere
a acestei în v ăţătu ri în existenţa noastră şi în viaţa societăţii noastre.
Se înţelege că această afirm are trebuie să ne străduim să devină un
mod de a fi, de a gândi şi vieţui, p e n tru a rezidi pe om ul v irtu ţii, al
dragostei, iubirii şi un ităţii în H ristos şi p en tru Hristos.
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Iubiţii m ei fii duhovniceştiy
Praznicul învierii D om nului a fost întotdeauna u n prilej de pro
fundă şi m are bucurie p e n tru întreaga suflare dreptm ăritoare rom ânească,
dar şi un m om ent de m editaţie şi de cercetare a vieţii fiecăruia, pentru
îm bunătăţirea vieţuirii în tru dobândirea din ce în ce mai m ult a di
m ensiunilor iubirii şi unităţii în H ristos şi în Biserica Sa. «Lărgiţi-vă
şi voi inim ile» (II Cor. 6, 13), scrie dum nezeiescul Apostol Pavel, ca în
ele să cuprindem slăbiciunile şi cerinţele nu num ai ale acelora ce ne
iubesc, ci şi ale acelora ce ne urăsc, Din această inim ă izvorăsc şi cresc
facerile noastre de bine p en tru aproapele nostru aflat în suferinţă, ca
«în iubire, să sporim în tru toate, pentru El, Care este Capul, Hristos»
(Efeseni 4, 15).
Să ne
îngrijim , mai stăru ito r, de îndatoririle noastre de fii ai
învierii, de
plinirea lipsurilor celor aflaţi în sărăcie şi nevoie : copii
părăsiţi, tineri aflaţi în derivă m orală şi spirituală, bătrân i neajutoraţi,
lipsiţi de în grijirea necesară unei vieţi demne, fam ilii nevoiaşe cu prunci
num eroşi. Să folosim p rilejul sărbătoririi învierii Dom nului pen tru a
în lă tu ra ceea ce ne separă şi ne îndepărtează pe unii de alţii, de semenii
noştri. Să regăsim drum ul îm păcării cu aceştia, sădind în suflete şi în
viaţa noastră de fiecare zi, bobul dragostei şi al bunătăţii. Să aducem
în relaţiile noastre cu semenii acele v irtu ţi care să arate tu tu ro r că
viaţa tră ită în H ristos reprezintă cea mai înaltă treaptă a existenţei ome
neşti. Să ne rugăm pen tru fraţii noştri rom âni de p retutindeni, pom e
nind în faţa P rea S fintei Treim i şi num ele celor ce pătim esc în tem ni
ţaţi pen tru
credinţa şi u n ita te a N eam ului nostru, Ilie Ilaşcu şi cei
dim preună cu el.
M ântuitorul H ristos Cel în v ia t a tre ia zi din m orţi să reverse asupra
noastră şi a lum ii pacea şi bucuria cu care i-a în tâm pinat pe Apostoli
şi pe m ironosiţe, în ziua învierii Sale, să vă ocrotească de orice încer
care prin p u rta rea Sa de grijă, viaţa, fam ilia şi gospodăriile tuturor.
Vă îm brăţişez, iubiţii mei, cu m ultă şi părintească dragoste în
această sfântă şi dum nezeiască sărbătoare a învierii D om nului, şi vă
adresez, încă o dată, tu tu ro r, vestea m ântuitoare :
H ristos a în v iat !
AL VOSTRU CĂTRE DUMNEZEU TOTDEAUNA RUGĂTOR,

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

vi ain* Bisemenscfv*
SCHIMB DE SCRISORI IRENICE
INTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, ŞI ÎNTĂISTĂTĂTORI
AI BISERICILOR CREŞTINE ŞI ALTE PERSONALITĂŢI,
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAŞTERII DOMNULUI
IN ANUL 1995
S ărbătoarea N aşterii Dom nului nostru Iisus Hristos a p rileju it şi
in anul 1995, ca de altfel în fiecare an, schim bul tradiţional de scrisori
ireniee între întâistătăto rii Bisericilor creştine. P e lângă bucuria S ăr
bătorii şi fireştile u rări de sănătate şi sporire duhovnicească, pe care
în tâistătătorii Bisericilor creştine şi le-au adresat reciproc, a tâ t p er
sonal, cât şi ierarhilor, clerului şi fiilor duhovniceşti ai Bisericilor pe
care le păstoresc, aceste scrisori scot în evidenţă şi bogăţia de eveni
m ente, pe plan bisericesc, a anului 1995, fiind în acelaşi tim p un prilej
de retrospectivă a contactelor directe dintre conducătorii bisericeşti şi
Bisericile creştine din întreaga lum e în acest an.
Prea F ericitul P ărinte P atriarh Teoctist a trim is scrisoare irenică
în tâ istă tă to rilo r Bisericilor O rtodoxe surori, B isericilor O rtodoxe O ri
entale, S anctităţii Sale Papa Ioan Paul II, P reşedintelui C onferinţei
Internaţionale a Episcopilor vech i-cato licir A rhiepiscopului de C anterbury, Prim at al C om uniunii A nglicane din în treag a lume, conducăto
rilor Bisericilor L uterane din diferite ţări, co nducătorilor O rg an iza
ţiilor ecum enice in ternaţionale, unor ierarhi ce p ăstoresc în diaspora
ortodoxă, unor cardinali rom ano-catolici cu care Prea F ericirea Sa a
avut contacte directe, precum şi ierarh ilo r rom âni din D iaspora.
Redăm în co ntinuare scriso area trim isă de Prea F ericitul P ărinte
P atriarh Teoctist, S anctităţii Sale Bartholomeu It A rhiepiscopul Constantinopolului — N oua Romă, P atriarh u l Ecum enic, precum şi lista
p ersonalităţilor cărora Prea F ericirea Sa le-a trim is scrisoare irenică :
B. O. r , — 2
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«Sanctitatea Voastră,
Iubite frate în Hristos, D om nul nostru,
In atm osfera binecuvântată a N aşterii după tru p a lui H ristos Dum nezeu-Om ul, mă adresez S anctităţii V oastre cu salut frăţesc de bucurie
în tru com uniunea de rugăciune la care suntem chem aţi de actualitatea
perm anentă a celui m ai de seam ă m om ent petrecut vreodată în curgerea
anilor istorici.
M inunea cea m are petrecută la «plinirea vremii» (Galateni 4, 4) în
P eştera B etleem ului, prin în tru p a re a F iului lui D um nezeu pe păm ânt
şi în istorie ne cheam ă perm anent să ne îm părtăşim din dragostea dum 
nezeiască, revărsată de atunci în lum e spre m ântuirea ei. Din acest
izvor de credinţă luăm îndem n sfânt pen tru ca Biserica cea d reptm ăritoare a lui H ristos să fie «aluatul» om enirii în tru aşezarea ei pe
tem eliile veşnice ale adevărului, păcii şi înfrăţirii oam enilor şi ale
naţiunilor.
Acestui ţel sfânt am închinat şi noi în toam na acestui an m om en
tele de com uniune în tru rugăciune şi aniversare a evenim entelor obţi
nerii autocefaliei Bisericii O rtodoxe Rom âne şi a ridicării ei la rang de
P atriarhie. în num ele m em brilor S fântului Sinod, al credincioşilor şi
al clerului Bisericii N oastre Vă adresăm cuvânt de recunoştinţă Sanc
tităţii V oastre şi prea distinşilor însoţitori, p en tru prezenţa în Rom ânia
la acest m om ent de rugăciune prin care am m ulţum it lui Dum nezeu
p en tru darurile binecuvântate revărsate asupra Bisericii Sale Ortodoxe
din Rom ânia.
Avem încredinţarea că ceea ce aţi îm părtăşit clerului şi credincioşi
lor Bisericii noastre prin cuvântul şi binecuvântarea Sanctităţii V oastre
a ajuns în păm ânt bun şi roditor spre îm plinirea faptelor celor bune
izvorâte din credinţa în Hristos, Dom nul păcii, al dreptăţii şi a tot binele.
în acest ceas de sărbătoare rog pe Dum nezeu să dăruiască Sanctităţii
Voastre tot binele şi îndelungată înzilire cu pace, sănătate şi să bine
cuvânteze întreaga lum e cu d arul sfânt al dreptăţii în tru adevăr prin
Ilarul credinţei, prin puterea nădejdii şi m ai ales p rin iubire — singura
ce poate transform a faţa lum ii, în iubire.

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Scrisori irenice sim ilare au fost adresate de către Prea F ericirea Sa
şi celorlalţi în tâistătăto ri de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de
Biserici creştine şi personalităţilor ecum enice :

*
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1. Prea F ericirea Sa Parthenios III, Papă şi P atriarh al A lexandriei
şi a to ată A frica.
2. Prea F ericirea Sa Ignatie IV, P atriarh u l A ntiohiei şi al întreguiui O rient.
3. Prea Fericirea Sa Diodoros I, P a tria rh u l Grec-O rtodox al Ieru 
salim ului.
4. S an ctitatea Sa A lexei IIr P atriarh u l M oscovei şi a to ată Rusia.
5. Sanctitatea Sa Pavle, P a tria rh u l Serbiei.
6. S an ctitatea Sa Maxim, P atriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgare.
7. Sanctitatea Sa Ilia II, P a tria rh u l Catolicos a toată Georgia.
8. Prea F ericirea Sa Chrysostomos, A rhiepiscop al N oii Ju stin ia n a
$i al în tregului Cipru.
9. Prea Fericirea Sa Serafim, A rhiepiscopul A tenei şi al în tre 
gii Grecii.
10. Prea F ericirea Sa Anastasios, A rhiepiscop de T irana şi a to ată
A lbania.
11. Prea F ericirea Sa Vasile, M itropolit de V arşovia şi a to ată
Polonia.
12. Prea F ericirea Sa Dorotei, A rhiepiscop de Praga şi M itropolit
al C ehiei şi Slovaciei.
13. I.P.S. Ioan, A rhiepiscop al K areliei şi al întregii Finlande.
14. Î.P.S. Bamaskinos, M itropolit al Elveţiei, Exarh al Europei.
15. Î.P.S. M itropolit Panteleimon II al Tesalonicului.
16. I.P.S. Iakovos, A rhiepiscopul greco-ortodox al A m ericii de
N ord şi de Sud.
17. Prea Fericirea Sa Theodosius, A rhiepiscop de W ashington,
M itropolit al întregii A m erici şi al C anadei.
18. Î.P.S. Theodosios, A rhiepiscop de Tokyo, M itropolit al întregii
Japonii.
19. S an ctitatea Sa Karekin I, P atriarh Suprem C atolicos al tu tu ro r
arm enilor.
20. S anctitatea Sa Mar Baselios Mar Thoma Matheus II, C atolicos
al Bisericii O rtodoxe Siriene a R ăsăritului.
21. S an ctitatea Sa Paulos, P atriarh u l Bisericii O rtodoxe Etiopiene.
22. Prea F ericirea Sa Shenouda III, Papă şi P a triarh al Bisericii
O rtodoxe C opte.
23. Prea F ericirea Sa Ignatius Mor Zakka I Ivas, P atriarh u l O rto 
dox Sirian al A ntiohiei şi întregului Răsărit.
24. Prea F ericirea Sa Khanania Mar Dinkha IV, P atriarh C atolicos
al Bisericii A siriene a R ăsăritului.
25. S an ctitatea Sa Papa Ioan Paul II.
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26. M ons. Karl Lehman, Preşedintele Episcopilor C atolici din
G erm ania.
27. E m inenţa Sa Antonius Jean Glazemaker, A rhiepiscop de
U trecht.
28. G raţia Sa George Leonard Carey, A rhiepiscop de C anterbury.
29. Excelenţa Sa Dr. Klaus Engelhardt, Preşedintele Bisericii Evan
ghelice din G erm ania.
30. Em inenţa Sa Gunnar Weman, A rhiepiscop de U ppsala şi Prim at
al Bisericii L uterane din Suedia.
31. Pasi. Dr. Konrad R aiser, S ecretar G eneral al C.M.B.
32. Past. Dr. Je a n Fischer, S ecretar G eneral al C.E.B.
33. Revd. Dr. Milan O pocensky, S ecretar G eneral al A lianţei Re
form ate M ondiale.
34. Ishm ael
Noko, S ecretar G eneral al F ed eraţiei Luterane
M ondiale.
35. Î.P.S. M itropolit Petru, M itropolia A utonom ă a B asarabiei.
36. l.P.S. V ictorin, A rhiepiscop al A rhiepiscopiei Rom âne pen tru
A m erica şi C anada.
37. Î.P.S. M itropolit Serafim, M itropolia O rtodoxă Rom ână pen tru
G erm ania şi Europa C entrală.
38. P. S. N atiianiel, Episcop de D etroit al Episcopiei O rtodoxe
Rom âne din A m erica.
39. P. S. Episcop O nutrie de C ernăuţi.

La rândul său, Prea F ericitul P ărinte P a triarh T eoctist a prim it
scrisori irenice de la în tâ istă tă to rii şi Şefii de Biserici m ai sus m en
ţionaţi, precum şi de la p e rso n a lităţi ecum enice şi politice.
Redăm în continuare, în întregim e, scrisorile irenice prim ite de
Prea F ericitul P ărinte P atriarh T e o c tis t:
1.
S anctitatea Sa Bartholomeu I, P atria rh u l Ecum enic al Constantinopolului — N oua Romă.
«Prea F ericite P ărinte Teoctist, A rhiepiscop al B ucureştilor,
M itropolit al M unteniei şi D obrogei şi P a tria rh al Bisericii O rtodoxe
A.utocefale a Rom âniei, iubit frate al sm ereniei n o astre şi coliturghisitor în H ristos D um ne/eu, V ă îm brăţişăm frăţeşte în Dom nul şi V ă
salutăm .
«Şi cu adevărat, m are este taina dreptei credinţe : D um nezeu S-a
ară tat în trup, S-a în d re p tat în D uhul, a fost văzut de îngeri, S-a pro
povăduit în tre neam uri, a fost crezut în lume, S-a în ălţat în tru slavă»
(I Tim. 3, 16).
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Prea Fericirea Voastră şi iubit frate, toată creaţia se bucură, u n i
versul s-a lum inat şi barierea despărţitoare a fost îndepărtată fiindcă
imaginea de neschim bat a T atălui ia form a unui slujitor, devenind om
din dragoste pen tru el. D um nezeul nostru a venit pe păm ânt şi a îm 
părtăşit soarta omenirii.
S ărbătorind această fericită aniversare a C răciunului şi apropiindu-ne de încheierea anului, ne gândim , aşa cum zice în im nul închinat
Bisericii : ce avem de oferit lui H ristos că a venit pe păm ânt pentru
noi şi s-a făcut om ?
Este o întrebare potrivită p en tru sfintele zile care se apropie ; sfin
tele zile în care întreaga C reştinătate sărbătoreşte N aşterea feciorelnică
a lui Hristos. Im nul ne spune că orice fiinţă creată de El îi aduce m ul
ţum ire, în tim p ce noi, oamenii, îi dăm o Mamă Fecioară. în tr-adevăr,
acest lucru se petrece în cel m ai înalt grad. Ne referim , astfel, la modul
m care ne fam iliarizăm cu în tru p a re a şi m ântuirea, 111 special prin in:erm ediul acestui evenim ent, în special prin ; rism a credinţei noastre
neprihănite pe care o trăim potrivit poruncilor Sfinţilor P ărinţi şi a
:radiţiei n e în treru p te a Bisericii.
în tru p a re a M ântuitorului constituie îm plinirea profeţiilor despre
Hristos, recapitularea istoriei, făuritoarea m ântuirii noastre. în aceste
zile, apocaliptice, N aşterea lui Hristos ne arată că pacea propovăduită
de Dom nul Păcii este în prim ejdie. P retutindeni este tu lb u rare şi
dezordine. Oamenii, creaţiile lui Dum nezeu, suferă şi se rătăcesc căutând
să realizeze în ei înşişi chipul C reatorului lor.
Aceasta este datoria noastră de creştini. Aceasta este datoria celor
chemaţi să poarte lum ina călăuzitoare pentru ca noi să putem să slujim
omul, pacea şi binele om enirii. Este adevărat că recunoaştem şi de
clarăm acest eşec al om ului m odem . Com unicând cu P rea Fericirea
Voastră la această m are sărbătoare şi m ărturisind u nitatea de credinţă,
îm preună cu Dvs. şi cu toţi cei din cadrul Sfintei Voastre Biserici ne
invităm pe noi înşine şi unii pe alţii să trăim Taina lui Dum nezeu şi
să ne străduim să aducem u şurare durerii um ane, p otrivit spiritului
şi exem plului viu al Sfinţilor P ărinţi.
Cu aceste gânduri şi sentim ente transm ise cu ocazia fericitei ani
versări a în tru p ă rii lui Dum nezeu, adresăm Prea Fericirii Voastre, ie
rarhilor, clericilor şi laicilor voştri un salut plin de dragoste şi de stim ă.
Vă transm item , totodată, sfintele noastre rugăciuni către Dom nul nostru
Iisus Hristos, care a luat tru p din Fecioara M aria şi s-a născut în iesle,
care ne-a a ră tat exem plul de neînchipuit al kenozei, să Vă dea viaţă
îndelungată şi ilum inare de sus cu săn ătate şi putere în D uhul Sfânt.
Astfel, aflându-V ă la cârm a Bisericii Voastre, o puteţi conduce P rea
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Fericirea V oastră şi iubite frate, spre un port senin al im aginii de
infinită frum useţe a feţei Dom nului nostru, care este viaţa veşnică.
Vă îm brăţişăm m ult iubita persoană cu sărutare sfântă în Dom nul
nostru Care S-a născut în Betleem ul Iudeii şi S-a a ră tat în lume, şi ne
rugăm ca anul 1996 să fie un an cu sănătate, plin de bu n ătate şi bine
cuvântare pen tru P rea F ericirea V oastră personal şi pen tru Biserica
Voastră.
Cu m are dragoste în H ristos şi cu stim ă,
Crăciun 1995
A l Prea Fericirii V oastre
iubit frate în Hristos,
ss / BARTHOLOMEU al Constantinopolului

2.
Prea Fericitul Parthenios, Papă şi P a tria rh al A lexandriei şi al
întregii Africi :
«Crăciunul 1996
A nul Nou i'996

Căt re,
Prea Fericirea Sa TEO CTIST,
Patriarhul României,
Iubite Frate,
«Cel Care eşti, Cel Care a fost şi va veni».
Prim a carte a Sfintei S cripturi este Facerea de către Dum nezeu,
Crearea lum ii şi a omului. U ltim a carte a Sfintei S cripturi este Apocalipsa, D escoperirea lui Iisus Hristos. Şi aceasta din urm ă este Facere
«a ceea ce trebuie să se facă curând» a celor ce se vor face.
Două Faceri (Geneseis) şi în tre ele N aşterea (Gennesis) Dom nului
nostru Iisus Hristos, care constituie «Ceea ce am auzit, ceea ce am văzut
cu ochii noştri, ceea ce am p riv it şi m âinile noastre au pipăit», după
cum spune în prim a sa epistolă ucenicul şi apostolul Ioan, cel care a
scris şi Apocalipsa.
In anul acesta, 1995, la S fânta M ănăstire şi în P eştera sfântă a
insulei num ite Patm os, Biserica noastră cea una, sfântă, sobornicească
şi apostolică a tră it în tr-u n cuget şi într-o inim ă, îm preună, îm plinirea
celor 1900 de ani ai Apocalipsei, 1900 de ani de la scrierea ei de către
robul lui Dum nezeu, robul H ristos-ului nostru, iubitul ucenic şi Evan
ghelist Ioan, cel care la Cina cea de Taină s-a aşezat cu capul pe pieptul
Dom nului. El a scris-o cu dragoste, în tru D uhul Sfânt, D uhul iubirii
si al păcii.
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Vie este Facerea cea «dintru început» şi vie este Facerea celor ce
trebuie să se facă. Vie este crearea cerului, a păm ântului şi a om ului,
care, p rin arm onia şi frum useţea lor, sunt ca o poezie. Vie este şi
Apocalipsa lui Iisus Hristos, deoarece «vrem ea aproape este» !
Insă, în tre facerea lum ii şi a om ului pe de o parte, şi Apocalipsa
Isi Iisus Hristos, pe de altă parte, vie este N aşterea lui Iisus Hristos.
.‘i r N aşterea Lui «aşa a fost...».
Hristos Se naşte astăzi. Astăzi prăznuim N aşterea Lui, C răciunul
Creaţiei, al om ului şi al Apocalipsei, chiar venirea D om nului nostru.
Domnul nostru este «Cel Care este, Cel care a fost şi Cel Care
va veni».
Acum şi întotdeauna trăim cu Cel Care «a fost» îm preună cu noi,
Em anuil, «Dumnezeu cu noi», lângă noi întotdeauna, acum şi pur jr e a şi în vecii vecilor.
Taină m are, viaţă veşnică, singura cu adevărat fără sfârşit, viaţă
ru n ă foarte» este Facerea, N aşterea şi Descoperirea lui Hristos. F a 
cerea, N aşterea şi Descoperirea Lui este şi a noastră, a noastră a tu tu ro r,
credincioase şi credincioşi. Este Facere, N aştere şi Descoperire în tru
rsate, «de toate şi p e n tru toate». Este «viaţa veacului ce va să fie»,
pentru Creaţie şi pen tru Biserica lui Hristos D um nezeul nostru. Biserica
'ea Una.
Este dragostea lui Dum nezeu, şi trebuie să devină şi dragoste a
: hi ului, a tu tu ro r oam enilor.
Scrie Ioan : «Dumnezeu dragoste este», iar cel ce răm âne în tru D raroste, răm âne îm preună cu Dum nezeu, cu Hristos, cu Prea Sfântul Duh.
Dum nezeu şi Dragostea sunt Alfa şi Omega, «Cel dintâi şi Cel din
jrm ă», «începutul şi Sfârşitul», «Cel Care este, Care a fost şi Cel Care
există, a existat şi va veni».
Da ! H ristos răm âne p u ru rea «în veci, acelaşi» ! De aceea, şi dragc-stea lui Hristos răm âne «cea care este, Care a fost şi va veni», «cea
care există, a existat, va veni şi vine».
Avem datoria de a ne ruga cu scrisorile lui Ioan : «Vino, Doamne» !
Şi avem datoria de a răspunde la cuvintele D om nului : «Da, vin de
g rab ă!» , cu cu v in te le : «Da, Doamne, vino» ! p e n tru m ileniul al III-lea.
Acum şi pururea să trăim N aşterea lui Hristos, C răciunul Lui, acel
Vino, Doam ne !», uniţi, nedespărţiţi, iubindu-ne unii pe alţii, în pace,
omenie, p en tru ca Em anuil să răm ână cu noi, cu N aşterea Sa, Care este
şi N aşterea noastră. N aşterea Dragostei, a păcii, a nădejdii, care1 este
Facere şi Descoperire. Să trăim această N aştere în tru pace, dragoste şi
cmenie, cu toţi oamenii, A m in !
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Iubite Frate, urez toate cele bune de la Hristos, Dum nezeul nostru,
Prea Fericirii Voastre, S fântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Clerului şi Poporului ei ! Să Vă îm părtăşiţi de D arurile Sale în Noul
An 1996 cu dragoste, pace, bunăvoinţă, viaţă.
Vă îm brăţişez cu m ultă dragoste,
s s / f PARTHENIOS al A lexandriei,
iubit frate în Hristos»

3. Prea Fericitul Ignatios IV, P atriarh al A n tio h ie i:
«Prea Fericite TEO CTIST,
Patriarh al Rom âniei,
Iubit şi m ult dorit frate în H ristos Dum nezeu şi îm preună litu rghisitor cu Sm erenia Noastră, îm brăţişându-V ă frăţeşte în tru Domnul,
cu deosebită bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre.
încă o dată ne răsare Lum ina cea m ântuitoare a Fiului lui D um 
nezeu şi M ântuitorului nostru Care S-a născut în Betleem ! în aşteptare
s-a aflat lum ea robită sub stăpânirea păcatului ! Din iubirea Sa cea
nem ăsurată p e n tru neam ul omenesc, D um nezeu Care cu dragoste poartă
de grijă de cel zidit după chipul Său şi chem at la asem ănarea cu El,
S-a sm erit pe Sine mai presus de înţelegerea noastră ca să ne înalţe în
corturile dum nezeieştii desăvârşiri.
Iubite frate în H ristos,
în aceste zile sfinte ne aducem am inte de chipul venerabil al P rea
Fericirii Voastre î în aceste m om ente grele prin care trece lum ea sun
tem încredinţaţi că rugăciunea noastră comună înălţată la Dom nul Care
în iesle S-a născut, va ajuta îm preună cu H arul Său ca oam enii să-şi
stăpânească pornirile, iar valurile cele înviforate ale m aterialism ului
tră it în vrem ea noastră să-şi potolească vuietul.
Biserica Ortodoxă, care p u ru rea suferă şi este îndurerată, are în
Sine toate puterile spirituale pen tru schim bare la faţă a lumii. Este de
ajuns ca aceste puteri să fie descoperite p en tru a atrage sufletul ome
nesc şi a-1 îndem na la lucrare. P rin ele se arm onizează m işcările sufle
telor şi gândurilor. P e n tru aceasta se cere credinţă, dragoste, jertfă şi
abnegaţie fără de care omul nu va secera nim ic altceva decât haosul
distrugerii şi neantizării.
De aceea, iubite frate în Hristos, în aceste m om ente critice prin
care trece om enirea, pen tru Păstorii Bisericii povara este grea, iar res
ponsabilitatea foarte m are. Dar, fără îndoială, h aru l dum nezeiesc care
p ururea se revarsă peste noi şi dragostea lui Dum nezeu p en tru fiii Săi
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constituie puterea noastră care ne ajută la îm plinirea apostoliei spiri
tuale de a propovădui lum ii Evanghelia lui Hristos.
încă o dată, cu sfântă săru tare în tru H ristos Cel Care S-a născut
îm brăţişăm călduros pe prea iubita şi m ult dorita V oastră P rea Fericire.
Vă urăm sănătate sufletească şi trupească în tru zile îndelungate ca, îm 
preună cu PP. SS. şi II. PP. SS. A rhierei din ju ru l Prea Fericirii Voastre,
cu prea cucernicul cler şi binecredincioasa obşte a P rea Sfintei Biserici
al cărei In tâistătăto r sunteţi, să prăznuiţi zilele sfinte ale C răcinului,
Bobotezei din acest an şi din cât m ai m ulţi ani, cu dragoste şi în pace.
Cu acestea, răm ânem cu respect,
Al Prea Fericirii V oastre iubit frate în H ristos-D um nezeu, Care
pe păm ânt ca om S-a născut, şi în tru toate de tot binele voitor,
s s / t IGNATIOS al IV -lea
Patriarh al A ntiohiei
Damasc, CRĂCIUN 1995».

4. Prea Fericitul B iodoros I, P atriarhul Ierusalim ului :
DIODOROS I
DIN MILA LUI DUMNEZEU, PATRIARH AL SFINTEI CETĂŢI
A IERUSALIMULUI ŞI AL ÎNTREGII PALESTINE

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TE O C TIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
M itropolit al Ungrovlahiei,
Locţiitor al Scaunului Cezareii Capadociei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Sfântă îm brăţişare în Hristos Iisus, Cel Care din Fecioară mai
presus de fire S-a n ă s c u t!
Pe Cel din Tatăl mai înainte de veci născut şi m ai pe urm ă — aşa
cum proorocii au proorocit — fără săm ânţă din Fecioara M aria născut,
îl vedem cu ochii sufletului cum se arată lumii, «ridicându-Se de la
răsăritu l soarelui» (Apoc. VII, 2) şi totodată pogorându-Se cu sm erenie
asupra neam ului omenesc, deoarece vrea să m ântuiască firea noastră
cea stricată de păcat.
P rin în tru p a re a Lui cea mai presus de fire şi noi ne înnoim , iar
p rin Sfânta Sa Evanghelie intrăm în rândurile celor ce se îndreaptă
spre m ântuire. în S fânta Sa Evanghelie avem busola după care se
călăuzeşte Sfânta noastră Biserică în călătoria ei prin această lum e şi
criteriul indicator p en tru îm plinirea apostoliei noastre, aşa cum magii
şi păstorii au avut, în stea, călăuza după care odinioară au călătorit spre

26

BISERICA ORTODOXĂ R OM A N A

locul naşterii lui Hristos. De aceea să m ergem la Betleem care «nu este
nicidecum cel m ai m ic în tre căpeteniile lui Iuda» (Matei II, 6) şi să ne
închinăm în prea cinstita şi de D um nezeu-prim itoarea Peşteră, unde
Fecioara «a născut u n copil de p arte bărbătească, care va păstori toate
neam urile cu toiag de fier» (Apoc. XII, 5). îm preună cu îngerii acolo
să slăvim pe D um nezeu «Cel d in tru înălţim e» şi să cerem să se pogoare
peste toţi şi p en tru toţi «pace pe păm ânt şi între oameni bunăvoire»
(Luca II, 14).
Acum noi trăim aceste m inunate adevăruri dum nezeieşti p rin care
a venit m ântuirea lum ii şi m are folos sufletelor noastre ! Acum noi,
aici, gustăm din roadele păcii pe care «Tatăl îndurărilor şi a toată m ân
gâierea», Dom nul Păcii, le revarsă peste poporul Său din încercatul
păm ânt al Locurilor S finte ! Nu încetăm să aducem m ulţum iri şi să
exprim ăm recunoştinţa noastră p e n tru toate aceste daruri dum nezeieşti
dăruite nouă de M ântuitorul. De lângă ieslea cea sfântă înălţăm către
El rugăciuni fierbinţi ca să dăruiască iubitei V oastre P rea Fericiri
sănătate, iar Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Rom âne «bună stare».
Din inim ă adresăm Prea Fericirii V oastre felicitări, omagii şi săr
bătoreşti u rări cu prileju l Praznicului C răciunului şi A nului Nou. Vă
rugăm să transm iteţi aceleaşi omagii şi felicitări cinstitei Ierarhii din
ju ru l P rea Fericirii Voastre, cucernicului cler şi poporului d reptcredincios ce V-a fost încredinţat spre arhipăstorire.
Cu acestea, Vă îm brăţişăm cu frăţesc dor în Hristos D um nezeul
nostru, Cel ce S-a născut din Fecioară, şi răm ânem ,
Al de-D um nezeu-păzitei V oastre P rea Fericiri, iubit fra te în Hristos,
s s / t DIODOROS I
Patriarhul Ierusalim ului
In Sfânta Cetate a Ierusalim ului
CRĂCIUN 1995».

5.
Rusii :

S an ctitatea

Sa A lexei II, P atriarh u l M oscovei şi al întregii
«M oscova
NAŞTEREA DOMNULUI 1995/1996

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEO CTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Astăzi cerul şi păm ântul se reunesc în slăvirea P runcului — Dum 
nezeu Hristos, Care S-a născut din Fecioară. Ochii duhovniceşti ai creş
tinilor din întreaga lum e sunt aţin tiţi acum asupra zilei pline de bucurie
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Ir* care «Cuvântul S-a făcut trup» (Ioan 1, 14) şi Fiul lui D um nezeu S-a
fic u t fiu al Omului.
Intru tem ătoare linişte ne închinăm în faţa «tainei m ari a dreptei
iredinţe» (I Tim. 3, 16), în faţa tainei C uvântului în tru p a t a ră ta t pen tru
rrântuirea om enirii. S fântul A tanasie al A lexandriei spunea că El S-a
Întrupat ca noi să putem fi îndum nezeiţi. Dum nezeu S-a făcut om pentru
2 elibera fiinţele om eneşti de sub puterea lui S atan şi p en tru a ne repune
In dem nitatea originară şi, de asem enea, p en tru ca noi să putem fi pe
^e-a-ntregul îndum nezeiţi. Suntem chem aţi să devenim «părtaşi dum ne
zeieştii firi» (II P etru 1, 4) prin unirea noastră cu H ristos şi prin îm pli
nirea poruncilor Sale.
Vă salut din toată inim a, P rea Fericite frate în Domnul, cu ocazia
m arii sărbători şi în rugăciune Vă doresc aju to r m ilostiv de la D um nezeu
:n slujirea V oastră de întâistătăto r, ani m ulţi şi succes în toate bunele
doriri ale Fericirii Voastre.
s s / t ALHXEI
Patriarhul M oscovei şi al întregii Rusii».

6. S an ctitatea Sa Pavle, P atriarh u l S e r b ie i:
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEO CTIST,
Patriarh al Rom âniei,
Locţiitor al Cezareii Capadociei,
Arhiepiscop al B ucureştilor,
Iubite frate întru Hristos şi coslujitor al Sm ereniei Noastre,
Prea Fericite Părinte TE O C TIST,
Vă îm brăţişăm frăţeşte şi Vă felicităm din inimă.
Cu ocazia sărbătorii N aşterii Dom nului nostru Iisus H ristos Vă
transm item cele mai sincere u rări de bine şi de sănătate îm preună cu
tradiţionalul nostru salut de C răciun : «PACEA LUI DUMNEZEU —
HRISTOS SE NAŞTE !»
Din păcate, bucuria dum nezeiască, de data aceasta, la foarte
m ulţi a fost tu lb u ra tă din cauza evenim entelor care se desfăşoară la
noi în Iugoslavia. Se repetă acelaşi rău care se petrecea acum o ju m ă
tate de veac deasupra cerului nostru. «De unde a izbucnit atâta duş
m ănie care l-a făcut pe Cain să se năpustească asupra lui Abel, fratele
lui» se pune în treb area într-o cântare sârbească.
în S fânta Evanghelie Dum nezeu spune : «In lum e necazuri veţi
avea ; dar îndrăzniţi. Eu am b iru it lumea» (Ioan 16, 33), dar nu prin
forţă şi violenţă, nu prin crim e şi genocid. H ristos a învins p rin dra
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goste, dreptate şi adevăr. El a biruit, prim ind asupra Sa păcatele lumii
întregi şi vărsându-Şi sângele nevinovat p en tru toţi cei care se vor
pocăi şi vor reînvia în Sfântul Duh.
Ne pare rău p en tru orice om care suferă nevinovat şi p en tru toţi
aceia care au căzut victim ă, apărându-şi glia şi fam iliile. R egretăm şi
p e n tru aceia care trebuiau să-şi părăsească vetrele. Ne sim ţim însă cu
sufletul u şu ra t când ascultăm cuvintele M ântuitorului : «Fericiţi veţi fi
voi când vă vor ocârî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău
îm potriva voastră, m inţind din pricina Mea» (Matei 5, 11).
M ântuitorul e num ai atunci aproape de noi când şi noi ne vom
apropia de El, de adevărul Lui, de exem plul vieţii Lui.
Ne rugăm la P runcul Iisus, născut în ieslea Betleem ului, ca să ne
lum ineze cu lum ina Sa şi să ne încălzească cu căldura iubirii Sale, ca
îm preună cu noi toţi să restabilească pacea Lui şi dragostea Lui.
Vă felicităm cu ocazia A nului Nou 1996 şi răm ânem al P rea F eri
cirii Voastre, frate în tru Hristos,
ss / 1 PAVLE
Patriarhul Serbiei».

7. Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul B u lgariei:
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEO CTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Sofia, Crăciun 1995

Prea Fericirea Voastră,
Gu dragoste frăţească, Vă adresez salutări cu ocazia m arii sărbători
a N aşterii lui H ristos cea-de-lum e-m ântuitoare şi a A nului Nou 1996.
Sim ţind preaplin de bucurie şi speranţe înălţătoare, cântăm cu
sufletele pline de entuziasm : «Hristos Se naşte, aduceţi laudă !».
Cu astfel de sentim ente şi experienţe binecuvântate mă rog P ru n 
cului Dum nezeu, Care S-a născut pentru m ântuirea noastră, «A totputer
nicului Dum nezeu, Veşnicului Părinte, Domn al Păcii» (Isaia 9, 6), să
binecuvânteze anul care vine, ca el să fie un an de prosperitate p en tru
Sfânta Biserică, un an de pace şi bunăvoire în tre oameni. Să dăruiască
P rea Fericirii V oastre putere trupească şi sufletească p en tru slujirea
rodnică, în fru n tea Sfintei V oastre Biserici, spre binele turm ei iubitoare
de H ristos şi p e n tru binele Sfintei Ortodoxii.
Crăciun fericit !
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Ne încredinţăm sfintelor V oastre rugăciuni şi răm ânem al Prea
iubitei V oastre Prea Fericiri credincios frate şi îm preună-slujitor în tru
Hristos,
s s / f MAXIM
Patriarhul Bulgariei».

8. S anctitatea Sa Ilia II, P a tria rh

C atolicos al întregii

G e o r g ii:

«CRĂCIUN,
Tbilisi, 1995/1996

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului T E O C T IS T ;
Patriarhul Rom âniei,
M itropolit al U ngrovlahiei,
Arhiepiscop al B ucureştilor,
Prea Fericirea Voastră,
Iu b it frate în H ristos,
«Amin.

Vino, Doamne
(Apoc. 22, 20)

Iisuse»

Astăzi, fiind m artorii unei dezvoltări cu viteza fulgerului, făcând
încercări nereuşite de a înţelege tain a tim pului, esenţa sa mistică,
îm plinită sub aspectul evenim entelor istorice externe, vedem forţa
voinţei călăuzind cursul istoriei către îm părăţia lui D um nezeu în acest
ciclu de dezvoltări, p e n tru care aducem m ulţum ire Dom nului.
Cu ocazia m arii sărbători a C răciunului şi a venirii noului an,
salutăm cordial pe P rea Fericirea Voastră şi turm a încredinţată de
D um nezeu P rea Fericirii Voastre.
Pacea, bucuria şi bunăstarea să fie m ereu cu Prea Fericirea Voastră.
Cu dragoste în Hristos,
Patriarh

s s / f ILIA II
Catolicos al întregii

Georgii».

9. Prea F ericitul Hrisostom al C ip ru lu i:
«Prea Fericite TEO C TIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitr&polit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Rom âniei,
P rea iubit şi m ult do rit frate şi îm preună liturghisitor, călduros
îm brăţişându-V ă frăţeşte în tru Dom nul, cu deosebită bucurie ne adre
săm prea cinstitei V oastre P rea F ericiri !
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La plinirea vrem ii, Fiul şi C uvântul lui Dum nezeu, Cel îm preună
fără-de-început cu Tatăl, Se naşte în Betleem ul Iudeii de la D uhul Sfânt
şi din M aria Fecioara. El Se face om desăvârşit ca să facă firea noastră
cea zdrobită prin căderea în păcat, zidire nouă, să preschim be întreaga
om enire şi să o restaureze ridicând-o Ia frum useţea cea dintâi a nestricăciunii şi îndum nezeirii.
Această m are taină în tru to tu l m ai presus de fire, care priveşte
m ântuirea noastră, este prăznuită de noi astăzi. îm preună cu îngerii
înălţăm cântare de m ărire şi cu păstorii ne m inunăm de pogorârea
negrăită şi golirea de slava dum nezeiască pe care D um nezeu a prim it
să o facă p e n tru a noastră m ântuire. îm preună cu magii aducem lui
Hristos, Fiul lui D um nezeu în tru p a t, în loc de aur, tăm âie şi sm irnă,
credinţa, nădejdea şi dragostea noastră.
A vând pe buze cântarea cerească a îngerilor «Slavă în tru cei de
sus lui D um nezeu şi pe păm ânt pace, în tru oameni bunăvoire !», cer
cetăm în cuget şi venim înaintea prea cinstitei V oastre P re a Fericiri.
Vă îm brăţişăm călduros în H ristos Cel ce S-a născut şi, din adâncul in i
mii, Vă urăm să sărbătoriţi cu bucurie şi să prăznuiţi aşa cum este
bineplăcut lui Dum nezeu, N aşterea Sa după tru p p rin care a venit
m ântuirea lum ii. Aşa să prăznuiţi întotdeauna C răciunul cu sănătate,
bucurie şi prosperitate spre binele Prea Sfintei Biserici al cărei întâistătăto r sunteţi şi al întregii Biserici Ortodoxe.
E xprim ându-ne dorinţa frăţească de a transm ite om agiile şi u ră 
rile noastre cu p rilejul praznicului N aşterii lui H ristos şi PP.SS.-lor şi
II.PP.SS -lor Ierarhi care alcătuiesc Sfântul Sinod din ju ru l P rea
Fericirii Voastre, încă o dată Vă îm brăţişăm cu sfântă sărutare şi
răm ânem ,
Al P rea cinstitei V oastre P rea Fericiri, iubit frate în Hristos,
s s / f HRYSOSTOMOS

al

Ciprului

In Sfânta A rhiepiscopie a Ciprului
CRĂCIUN 1995».

10. Prea F ericitul Serafim, A rhiepiscopul A ten ei şi a to a ta G recia :
«Prea Fericite TEO C TIST,
Patriarh al Rom âniei,
P rea iubit frate şi îm preună liturghisitor cu Sm erenia Noastră,
călduros îm brăţişându-V ă în Domnul, ou deosebită bucurie ne adresăm
P rea Fericirii V oastre !
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«Taină străin ă şi prea sfântă se săvârşeşte astăzi, că firea se în 
noieşte, iar Dum nezeu Se face om, răm ânând ceea ce era şi luând ceea
ce nu era, fără să sufere am estecare şi nici îm părţire».
Cu adevărat m are este taina bunei credinţe : D um nezeu în tru p
S-a a ră ta t ! C erurile să se bucure, iar păm ântul să se veselească ! înge
rii şi noi, oam enii, să prăznuim ! Dum nezeu Cel P rea În alt pe păm ânt
S-a a ră ta t om sm erit făcându-Se. V rând să izbăvească din stricăciune
şi m oarte pe cel zidit după chipul Său şi să preschim be în nestricăciune
starea lui, Dom nul a d ăruit om ului şederea pe scaunul de-a dreapta lui
D um nezeu Tatăl.
«A şadar toată zidirea să se veselească,
Căci a venit H ristos ca să o cheme la starea cea dintâi !»
îm preună cu magii, îngerii şi păstorii ne închinăm şi vestim în tru 
p area negrăită a C uvântului lui Dum nezeu, Care S-a făcut om să m ân
tuiască neam ul omenesc şi să înnoiască firea noastră. Făcându-ne p ăr
taşi acestui dar dum nezeiesc negrăit şi necuprins cu m intea şi îm p ărtăşindu-ne de pogorârea F iului lui Dum nezeu, trim item Prea Fericirii
Voastre şi II.PP.SS. şi PP.SS. A rhierei din ju ru l Prea Fericirii V oastre
frăţească salutare şi u rări frăţeşti de sănătate şi zile îndelungate. De
asem enea, ne rugăm ca M ântuitorul Hristos, Cel Care S-a a ră ta t nouă,
să trim ită darul binecuvântărilor Sale cereşti peste înalta lucrare bine
făcătoare a Prea Fericirii V oastre în Biserica Ortodoxă.
Pe lângă acestea, rugându-ne ca Noul An, în pragul căruia ne
aflăm , să Vă aducă pace, m ântuire şi în tru toată lucrarea cea bună
buna sporire, Vă îm brăţişăm cu praznicală să ru tare şi răm ânem cu fră 
ţească iubire în Hristos, Dom nul Care ni S-a arătat,
ss / f SERAFIM al A tenei
Preşedintele Sfântului Sinod
CRĂCIUN 1995».

11. Prea F ericitul Anastasios, A rhiepiscop de T irana şi al întregii
Albanii :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TE O C TIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Iu b it frate şi Coliturghisitor în Hristos,
«Că vi s-a născut azi M ântuitor, Care este H ristos Domnul» (Luca 2,
11). C ătre El ne înd rep tăm rugăciunile, plini de recunoştinţă şi de spe
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ranţă, în special în aceste zile când sărbătorim ou bucurie apariţia Sa
între noi. Ne rugăm p en tru m ântuire, atât pen tru noi, cât şi p e n tru
toţi oam enii de pe păm ânt. Ne înălţăm inim ile şi gândurile spre El care
a luat firea noastră p e n tru a o în ălţa la tronul lui Dum nezeu, rugându-L sa îndepărteze de la popoarele lum ii nebunia războiului şi să
confirm e pacea încă fragilă ; să-i ajute pe cei însărcinaţi cu afacerile
publice să fie onorabili, drepţi şi responsabili ; să m ântuiască creaţia,
pe care El ne-a dat-o, de dezintegrarea cauzată de avariţia um ană.
M ăreţia inexprim abilă a slavei ce răsare din um ila Iesle se exprim ă
prin alegerea şi acceptarea de către D um nezeu a sărăciei şi slăbiciunii.
M ântuitorul realizează m ântuirea lum ii şi a tu tu ro r oam enilor în tăcere
şi în dragoste inexprim abilă. Să ne rugăm neîncetat noi, cei ce slujim
în B iserica Sa, ca El să ne învrednicească să-L slujim în acelaşi spirit,
un sp irit al sm ereniei şi al dragostei, p e n tru a fi colaboratori la acea
lucrare pe care El o aduce în istorie «pentru întreaga lume».
R ugăciunea noastră este siguranţa de nezdruncinat că «Hristos
este Domnul» şi că El va veni din nou, în putere şi slavă, la cea de a
doua venire, să răm ână în cugetul oamenilor, să inspire gândurile şi
să sprijine lupta binecuvântată a P rea Fericirii V oastre şi a tu tu ro r
ierarhilor binecuvântaţi din ju ru l V ostru, îm preună cu clericii şi laicii
aleşi ai Sfintei Biserici a României, pentru ca m ântuirea realizată de
D um nezeul Treim ic în societate şi în lume, să devină mai vizibilă.
Ne am intim întotdeauna cu recunoştinţă de ospitalitatea Prea F eri
cirii V oastre şi de deosebita experienţă spirituală pe care ne-a dat-o
Dum nezeu în acele zile.
Vă transm item profundul nostru ataşam ent în Iisus Hristos, D um 
nezeul în tru p a t şi răm ânem , cu profundă dragoste,
ss / f ANASTASIOS
A rhiepiscop de Tirana şi al întregii!
Albanii
Tirana, CRĂCIUN 1995».

12. Prea F ericitul V asile, M itropolit al V arşoviei şi al întregii
P o lo n ii:
«Varşovia
NAŞTEREA DOMNULUI

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEO C TIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

1995/1996
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Prea Fericirea Voastră,
Prea Iubit şi S fin te Stăpâne în D om nul,
HRISTOS SE NAŞTE !

«Căci P runc S-a născut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stăpâ
nire e pe um ărul Lui şi se cheam ă num ele Lui : înger de m are sfat,
Sfetnic m inunat, Dum nezeu tare, biruitor, Domn al păcii, P ărin te al
veacului ce va să fie» (Is. 9, 5—6).
Cu ocazia fericitului praznic m ântuitor al N aşterii lui Hristos, bine
cuvântaţi, Stăpâne sfinte, să Vă aducem Vouă şi Bisericii Voastre, din
suflet şi inim ă, doriri de bine şi m ulte îm brăţişări.
învăţaţii care au ajuns cu m intea la studierea lum inilor de pe cer,
au descoperit — după darul Sfântului Duh — o stea deosebită, care i-a
condus la Betleem, pentru a se închina Soarelui dreptăţii, născut în trup.
Astfel, ei L-au descoperit pe Dum nezeul Cel adevărat şi s-au dezis
de «nebunii lum ii acesteia», în d reptând popoarele pe calea păcii şi
cunoaşterii dum nezeieşti.
Tot aşa să Vă lum ineze Dum nezeu cu înţelepciune ; să întărească
Dom nul Biserica Sa sfântă şi să o apere de lupii care o păgubesc.
După S ărbătoarea N aşterii Dom nului, pe apele Iordanului va ră 
suna solem n glasul lui D um nezeu-Tatăl ; cine va auzi şi va înţelege
acest glas ?
Prim iţi, Prea Fericirea Voastră, urări din inim ă pentru A nul Nou
1996, sănătate şi în toate bunăsporire, spre slava lui Dum nezeu, în
slujirea V oastră înaltă.
HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L !

Al Prea Fericirii Voastre sm erit rugător către Dum nezeu şi iubitor
frate în Hristos,
ss / 1 VASILE
M itropolit al V arşoviei şi al
întregii Polonii».

13. Prea Fericitul Dorotel, A rhiepiscop de Praga şi M itropolit al
Cehiei şi Slovaciei :
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitul Părinte TE O C TIST,
Locţiitor al Cezareii Capadociei,
M itropolit al Ungrovlahiei,
Patriarh al Rom âniei,
B. O. R. — 3
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Prea Fericirea Voastră,
Iubit jrate în tru D om nul şi întâistătător,
Ne încearcă o bucurie de nedescris prin cuvintele rostite cu ocazia
praznicului N aşterii lui Hristos, când îngerii au cântat : «Slavă în tru
cei de sus lui Dum nezeu !».
C erurile vesteau p rin tr-o stea m in u n ată îm plinirea proorocirii, iar
P ăm ântul oferea o peşteră săracă în care încăpea Dum nezeul Cel
N eîncăput. Tatăl ceresc a ales din rân d u l oam enilor pe Fecioara curată.
P rin ea s-a îm plinit planul din veci al Sfintei Treim i legat de m ântuirea
neam ului omenesc din robia păcatului.
D ar această taină m ântuitoare Dum nezeu a rân d u it să răm ână la
început nedescoperită. Sm erenia nem ărginită, nep u tin ţa fizică, scute
cele sim ple după naştere au acoperit în faţa oam enilor puterile Lui
dum nezeieşti.
Nu există o fericire mai m are pe păm ânt decât să stai neclintit în
faţa adevărului lui D um nezeu şi să îm părţi cu H ristos sm erenia lui
păm ântească. Nu există alt drum spre desăvârşirea creştină decât
«Calea, A devărul şi Viaţa» în tru Hristos, Dom nul ales şi de Sfânta Bise
rică Ortodoxă.
C oncentraţi în post şi rugăciune, ne apropiem de ieslea Pruncului
Iisus, îi m ulţum im Lui p en tru iertarea păcatelor oamenilor. Fiind că
lăuzit de aceste gânduri în zilele M arelui Praznic, îm preună cu cre
dincioşii întregii noastre Biserici, felicit din toată inim a pe Prea F e ri
cirea V oastră şi pe arhipăstorii Sfintei Biserici Rom âne cu ocazia N aşte
rii Dom nului şi a Noului An 1996.
In rugăciunile noastre rugăm pe B unul Dum nezeu să Vă dăruiască
sănătate şi toate cele bune. Să Vă um ple D um nezeu inim a de bucurie
nepieritoare şi să Vă dărăuiască din belşug ajutor şi putere în activitatea
a tât de rodnică de în tâ istă tă to r în Noul A n care va veni, înm ulţind anii
vieţii Dvs. binecuvântate.
H ristos se naşte, slăviţi-L !
Cu dragoste frăţească şi cu rugăciuni
al Prea Fericirii Voastre,

stăruitoare, răm ân p u ru rea
s s / + DOROTEl
M itropolit de Praga

Praga, N aşterea Domnului 1996».

14.ţ E m inenţa Sa J.ohnr A rhiepiscopul K areliei şi al întregii Fin
lande :
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10 decem briee 1995

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TE O C TIST.
Patriarh al Rom âniei
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
Vă salut cu respect cu ocazia N aşterii Dom nului şi M ântuitorului
Iisus H ristos şi Vă urez să aveţi parte de bucuria sărbătorii, de bogă
ţia harului şi binecuvântarea Fiului în tru p a t şi C uvântului lui Dum 
nezeu pentru Prea Fericirea V oastră personal şi p e n tru înalţii Voştri
ierarhi, spre binele Bisericii V oastre şi a întregii lum i ortodoxe.
Cu salutări respectuoase, răm ân al V ostru în dragostea lui Hristos,
Arhiepiscop

ss / 1 JOHN
al Kareliei şi
Finlande».

al

întregii

15. Em inenta Sa Damaskinos, M itropolitul E lv e ţie i:
«Prea Fericitului Patriarh TEO C TIST [ăl Rom âniei
Cu ocazia sărbătorii Crăciunului Vă adresez respectuoase doriri de
bine.
:+ DAMASKINOS al Elveţiei»

16. E m inenţa Sa Pantelimon al II-lea al T e s a lo n ic u lu i:
«Tesalonic,

18 decem brie

1995

«Prea Fericitului TE O C TIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
M itropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Rom âniei,
Prea Fericite Părinte şi Stăpân,
Cu prileju l apropiatelor S ărbători ale Dum nezeieştii N aşteri a lui
Hristos şi A nului Nou al bunătăţii Dom nului, cu profund respect adre
sez Prea Fericirii Voastre, prea iubite, fieşti u rări de sănătate neclin
tită, zile îndelungate !
Cu acestea aşteptând şi rugăciuni cu m ultă trecere la Dum nezeu
şi părinteşti binecuvântări de la Prea Fericirea Voastră, răm ân,
Cu profund respect şi dragoste,
s s / f PANTELEIMON al II-lea
M itropolitul Tesalonicului».
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17. Em inenţa Sa Iakovos, Prim at al Bisericii O rtodoxe G receşti din
A m erica de N ord şi de Sud :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al României
CRĂCIUN 1995

Prea Fericirea Voastră,
P rin mila inefabilă a lui Dum nezeu s-a ivit o licărire de pace la
acest Crăciun pentru popoarele din Bosnia din Peninsula Balcanică,
aflate tim p de p atru ani în luptă p e n tru o bucată de păm ânt care le-ar
crea im aginea de câştigători şi de eroi în rân d u rile propriului lor popor.
Totuşi, pacea pe care liderii lor se zice că ar fi încheiat-o sub p a tro 
najul S tatelor U nite este fragilă, în tru c â t dem onstraţii necontrolate
îm potriva ei au u rm at una după alta, în to ate ţările beligerante :
Croaţia (catolică), Bosnia (musulm ană) şi Serbia (ortodoxă).
Pacea şi bunăvoirea au fost făcute posibile de El, care se află
încă o dată în ieslea inim ilor noastre «plin de h a r şi de adevăr» (Ioan 1,
17). Acum, acelaşi Fiu al lui Dum nezeu, de-a puru ri neschim bat şi
Dum nezeu al dragostei şi legătura vie a păcii în tre toţi bărbaţii şi fe
meile, la chipul om ului şi arată calea spre reconciliere.
A ceasta este pacea eare depăşeşte orice cunoaştere. Fie ca această
pace şi plenitudine a h arului Său să fie dată P rea Fericirii V oastre ca
pe cea mai preţioasă binecuvântare a Crăciunului.
Cu inim ă sm erită şi iubitoare,
ss / 1 IAKOVOS
Arhiepiscop»*

18. Prea F ericitul Teodosius, A rhiepiscop al W ashingtonului şi
M itropolit al întregii A m erici şi al C a n a d e i:
«Prea Fericirii Sale3
Prea Fericitului Părinte TE O C TIST,
Patriarh al Rom âniei,
M itropolit al Ungrovlahiei,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
14 decembrie

1995

Prea Fericirea Voastră,
Hristos S-a născut! Slăviţi-L /
A stăzi cerul şi păm ântul su n t una. Astăzi Fiul lui D um nezeu Se
face F iu al Fecioarei. Astăzi toată om enirea este chem ată să audă afir
m aţia fundam entală a Evangheliei rezum ată în cuvintele Sfinţilor P ă
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rinţi : «Dumnezeu S-a făcut om astfel ca omul să poată deveni Dum 
nezeu».
In vrem e ce ne bucurăm şi aducem m ulţum ire, însăşi sărbătoarea pe
care o întâm pinăm este am eninţată de ceea ce ne înconjoară. Trăim
într-o lum e târâ tă în convulsii violente şi m are confuzie. Creaţia tâ n 
jeşte după înnoire ■
— cu adevărat «suspină în dureri» (Romani 8, 22) ■
—,
sim ţind nevoia să fie scăpată de sub tirania propriului păcat şi a morţii.
P e n tru ca lum ea să fie salvată —• p sn tru ca acest m ăreţ Praznic
să influenţeze lumea, trebuie ca mai întâi să influenţeze vieţile noastre.
Exclam aţia «Hristos Se naşte ! Slăviţi~L î» este m enită a ne face să ne
dăm seam a că ceea ce sărbătorim astăzi este darul unei noi vieţi, veş
nice, în îm părăţia lui Dumnezeu.
Astăzi, bucuria şi sărbătorirea au scopul de a arăta dragostea lui
Dum nezeu, Care ne dăruieşte pe Fiul Său veşnic, Care îşi asum ă păcatul
lumii. Astăzi trebuie să includem toată lum ea în sărbătoarea noastră,
îm brăţişându-i pe toţi şi am intindu-le că prin şi în H ristos Pruncul,
răscum părarea şi transfigurarea (schimbarea) lum ii continuă până când
El va reveni în tru slavă. De aceea, să ne înălţăm cu toţii inim ile şi să
aducem fără încetare m ulţum ire pen tru ckirul Vieţii şi A devărului
întrupat.
Iar în m ijlocul unei lumi în durerile facerii, să strigăm cu tărie şi
convingere : «îm părăţia lum ii a ajuns a D om nului nostru şi a H ristosului Său şi (El) va îm părăţi în vecii vecilor» (Apoc. 11, 15).
Cu dragoste în Hristos, al V ostru frate şi îm preună-slujitor,
s s / t THEODOSIUS
A rhiepiscop de W ashington
Mitropolit al
întregi? Aree<rici
Canadei»

şi al

19. Em inenta Sa Theodosîos, A rhiepiscop de Tokyo şi M itropolit
al întregii Japonii :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarh al Rom âniei,
N aşterea Domnului 1995

Prea Fericirea Voastră,
«Nu vă tem eţi : Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie m are, care
va fi p en tru tot poporul. Că vi s-a născut azi M ântuitor, Care este
Hristos Domnul, în cetatea lui David» (Luca 2, 10— 11).
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Sărbătoarea N aşterii Dom nului nostru Iisus H ristos ne întăreşte
credinţa în Evanghelia care ne-a fost dată şi căreia ne încredinţăm pe
noi înşine.
Fie ca Evanghelia Sa să ne călăuzească spre pace şi să-i lum ineze
pe cei ce se află în um bra m orţii şi întunericului în tim puri de nesigu
ranţă. P en tru a ne m ărturisi credinţa în Evanghelia Sa, tre 
buie să asigurăm com unitatea şi u n itatea tu tu ro r Bisericilor O rtodoxe
din întreaga lume.
Vă rugăm să pom eniţi şi Biserica noastră în rugăciunile Voastre
înălţate cu această ocazie. Ne rugăm ca Dom nul şi Dum nezeul nostru
să Vă binecuvânteze cu h arul Său.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
s s / f THEODOSIOS
A rhiepiscop de Tokyo şi
M itropolit al întregii Japonii»

20. S an ctitatea Sa Karekin I, C atolicos al tu tu ro r A rm enilor :
18 decem brie 1995

«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Prea Fericirea Voastrăf
Iubit frate în Hristos,
M ulţum esc lui Dum nezeu, Dom nul nostru în tru p a t care m i-a dat
posibilitatea să Vă salut încă o dată în acelaşi spirit al dragostei fră 
ţeşti, în ajunul N aşterii Sale şi al Epifaniei.
De data aceasta, sincerele m ele cuvinte de felicitare vin din
A rm enia, de la sfântul Etchim iadzin, Catolicosatul tu tu ro r arm enilor,
Sediul Mamă şi cel mai sfânt cen tru spiritual al Bisericii noastre
Armene. Acesta este prim ul Crăciun pe care îl sărbătoresc în p atria
mea A rm enia şi în noua m ea responsabilitate de Catolicos al tu tu ro r
arm enilor.
C uvântul Etchim iadzin înseam nă în lim ba arm eană «Pogorârea
Fiului Unul Născut», referindu-se la tradiţia sfântă a Bisericii noastre,
potrivit căreia în ziua Sf. Grigorie, Ilum inatorul, Sf. nostru patron,
Domnul nostru, Iisus H ristos S-a pogorât din ceruri şi a lovit cu un
ciocan de aur locul unde dorea să se construiască biserica Sa.
Aceasta a fost în anul 201. De atunci, S fântul Etchim iadzin a fost
considerat un fel de «Betleem arm ean» p e n tru poporul nostru. Astăzi,
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17 secole m ai târziu, continuăm m ărturisirea n eîn treru p tă pe care
poporul nostru o aduce Dom nului în tru p at.
Recent, ţara noastră şi-a recăpătat libertatea şi independenţa şi, sub
noua Republică, ni se asigură toată libertatea de propovăduire a cre
dinţei creştine. S unt tim^ uri hotărâtoare pentru viaţa noastră naţională,
când Hristos este cu ţara şi poporul nostru. Vă rugăm să fiţi alături de
noi când îl întâm pinăm în spiritul credinţei reînnoite.
Aici, la Etchim iadzin, ne rugăm ca Dum nezeul-O m , Dom nul nostru
Iisus Hristos să reverse asupra lum ii pacea şi dreptatea Sa, să dea în ţe
legere tu tu ro r popoarelor aflate în căutarea fericirii. Fie ca Dom nul să
răspândească «vestea cea bună a m arii bucurii» în viaţa tu tu ro r oame
nilor încredinţaţi grijii spirituale a Prea Fericirii Voastre. Fie ca m ăr
turisirea tot m ai m are adusă de Biserica Ortodoxă Rom ână Dom nului
în tru p a t să strălucească pen tru slava lui Dum nezeu şi binele om enirii.
Cu dragoste frăţească şi rugăciuni,
ss / 1 KAREKIN I
Catolicos al tuturor Armenilor»

21. S an ctitatea Sa Baselius M arthom a M athev/s îl, C atolicos
Bisericii O rtodoxe Siriene a R ă s ă ritu lu i:

al

Decembrie .1995

«Prea Fericitului Patriarh TEO C TIST,
Prea Fericirea Voastră,
«Nu vă tem eţi : Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie m are, care
va fi p e n tru to t poporul. Că vi s-a născut azi M ântuitor, Care este
Hristos Domnul, în cetatea lui David» (Luca 2, 10— 11).
Cu ocazia m arii sărbători a C răciunului, gândurile şi inim ile noastre
traversează secolele şi se întorc spre acea binecuvântată noapte când
a strălucit în Betleem slava lui Dum nezeu şi cerul şi păm ântul au adus
laudă şi recunoştinţă la naşterea «M ântuitorului care este H ristos şi
Domn».
*
»r1
Bucuroşi de vestirea plină de bucurie a îngerilor, să cântăm şi noi
«Slavă în tru cei de sus lui D um nezeu şi pe păm ânt pace, în tre oameni
bunăvoire» (Luca 2, 14).
In lum ea frăm ân tată de azi, plină de încercări şi vicisitudini, vestea
cea bună adusă de îngeri ne m enţine speranţa şi ne în tăreşte de-a lungul
secolelor.
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îl slăvim pe Dum nezeu pentru nem ărginita bucurie pe care ne-a
dat-o p rin apariţia Sa în tru p prin care înţelegem m ărturisirea unei
vieţi binecuvântate pe păm ânt, precum şi speranţa unei m ântuiri veşnice.
M em brii Sfântului Sinod Episcopal, clericii şi credincioşii Bisericii
Ortodoxe M alankara Vă salută sincer pe Prea Fericirea V oastră şi Bise
rica V oastră şi Vă urează un Crăciun binecuvântat şi An Nou fericit
şi paşnic.
Cu dragoste frăţească în Hristos în tru p at,
Al vostru în Dom nul nostru, Iisus Hristos,
s s / f BASELIUS MARTHOMA
MATHEWS II»

22. S an ctitatea Sa Ignatius Zakka I Iwas, P atriarh al A ntiohiei şi
al întregului R ăsărit, C onducător Suprem al Bisericii O rtodoxe
U niversale din Siria :
4 ianuarie 1996

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TE O C TIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe R om âne,
Prea Fericirea Voastră,
M ulţum im Prea Fericirii Voastre p en tru salutările frăţeşti adresate
cu ocazia acestei perioade şi Vă transm item şi noi aceleaşi u rări de bine.
Rugăm pe Dum nezeu Cel în tru p a t să încununeze pe Prea Fericirea
V oastră cu sănătate şi viaţă lungă p en tru a sărbători N aşterea Sa încă
m ulţi ani de acum înainte.
Al Prea Fericirii Voastre în Dom nul nostru,
s s / f IGNATIUS ZAKKA I IW AS
Patriarh al A ntiohiei şi al întregului
Răsărit
Conducător Suprem al Bisericii O rtodoxe
U niversale din Siria»

23. Sanctitatea Sa Khanania Mardinka IV, Patriarh Catolicos
Bisericii Ortodoxe A siriene a R ăsăritului:
N aşterea Domnului — 1G95

«Prea Fericitului Patriarh TEO C TIST
al României,

al
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Prea Fericirea Voastră,
«Ridica-voi ochii mei la ceruri, de unde vine ajutorul meu», spune
psalm istul. R elatarea sfântă despre N aşterea Dom nului şi M ântuitorului
nostru Iisus H ristos ne inform ează că păstorii care păzeau turm ele în
tim pul nopţii se aflau în regiunea m untoasă a Iudeii când oştile înge
rilor au pogorât brusc în liniştea şi pacea pastorală intonând cu însufle
ţire cântecul sfânt «Slavă în tru cele înainte lui Dum nezeu şi pe păm ânt
pace, în tre oameni bunăvoire».
In aceste zile de agitaţie şi de căutare a păcii şi seninătăţii, trebuie
să îndreptăm gândurile celor necăjiţi spre regiunea m untoasă a sufle
tului* Acolo vor pogorî oştile îngereşti şi vor propovădui pacea şi d ra
gostea în inim a omului. Inim a omenească este locul unde' îşi are pacea
rădăcinile. Acolo vom auzi corul slăvit al îngerilor vestind întregii ome
niri pacea şi speranţa după care tânjeşte orice inimă. Iisus, propovădui
torul Sfintei noastre C redinţe a spus : «veniţi la Mine toţi cei osteniţi
şi Eu vă voi odihni».
Iisus ne cheam ă să venim la El, să învăţăm de la El. Dom nul vieţii
noastre ne dă pacea. Când pacea in tră şi creşte în inim a om ului, ea se
află în tot ceea ce facem şi, de aici, în întreaga naţiune. 11 im plorăm
pe Dom nul şi M ântuitorul nostru Iisus Hristos să ne ajute să devenim
instrum entele Sale de propovăduire a păcii şi dragostei în zilele noastre.
Transm item Prea Fericirii Voastre, în num ele Bisericii A siriene a
R ăsăritului, cele m ai bune urări p en tru această slăvită perioadă a Naş
terii Dom nului nostru Iisus Hristos şi pen tru un binecuvântat an nou
1996, pentru toţi cei încredinţaţi sfintei noastre povăţuiri.
s s / f K H ANANIA MARDINKA IV
Patriarh Catolicos al Bisericii
A siriene a Răsăritului»

24. S an ctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea :
«Prea Fericitului Părinte TE O C TIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne,
11 sărbătorim pe Acela Care a
p en tru adevăr (Ioan 18, 37) şi care
A devărul dătător de viaţă Care ne
Iată m otivul profund şi perm anent

venit în lum e ca să dea m ărtu rie
ni S-a dezvăluit El însuşi ca fiind
conduce la Tatăl (cf. Ibid. 14, 6).
al bucuriei care ne um ple inim ile
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în această perioadă de Crăciun (cf. Ibid. 15, 11). Biserica continuă să
vestească lum ii acest m esaj, astfel încât bucuria celor ce cred să fie
deplină (cf. Ibid. 17, 13). De aproape 2000 de ani de când «Viaţa de
veci, care era la Tatăl, s-a a ră tat nouă» (cf. I Ioan 1, 2), Biserica a
exp rim at faptul că nim eni nu-i poate lua această bucurie (cf. Ioan 16, 22).
De fiecare dată, sărbătorirea Crăciunului este un prilej de a reînnoi
chem area să recunoaştem adevărata id entitate a Celui Care a venit p rin 
tre noi şi a chem at lum ea întreagă să creadă în El şi să in tre în bucuria
Sa. Cu aceste sim ţăm inte de recunoştinţă şi de venerare, răspund u ră 
rilor V oastre şi, la rândul meu, Vi le adresez pe ale m ele, asigurându-V ă
din nou de dragostea m ea frăţească.
Vatican, 17 iatnuarie 1996
Papa IOAN PAUL al II-lea»

25. G ratia Sa George Leonard Carey, A rhiepiscop de C an terb u ry :
Decem brie il995

«Prea Fericitului TE O C TIST,
Patriarh al Rom âniei,
Prea Fericirea Voastră,
«Păstorii cântă : iar eu să tac ?
Doamne, nici un imn pentru Tine?...
Cântăm cu toţii un singur Domn».*.

V ersurile de m ai sus aparţin unui m are poet şi preot englez, George
H erbert. Acesta a tră it cu 300 de ani în urm ă într-o perioadă de m ari
controverse p e n tru Biserica Angliei. Totuşi, el ştia că num ai prin izvorul
lor de spiritu alitate Bisericile şi creştinii puteau înfrânge răul, păcatul
şi m oartea. Num ai p rin cântecul Bisericii, care continuă cântecul înge
rilor şi al păstorilor, vom găsi noi, Biserica vie, inspiraţia care să ne
însufleţească astăzi.
în toate călătoriile m ele de anul acesta am rem arcat că m elodiile
Bisericii au ţin u t speranţa şi credinţa în viaţă.
In luna m ai am fost în Rw anda, alături de poporul aflat în sufe
rin ţă care, după 11 luni de la genocid, plângea încă teribilul m ăcel în
urm a căruia şi-au p ierdut viaţa sute de mii de oameni. Nici o Biserică
nu a fost scutită de m izerie, suferinţă şi ruşine. Da, de ruşine, în tru c ât
atât cei care pregătiseră m ăcelul, cât şi victim ele, erau creştini. Sarcina
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de reconstrucţie continuă şi toate Bisericile au un rol vital de jucat în
această sarcină urgentă. în Rw anda, cântecul predom inant este cel de
jale, în tru c ât oamenii construiseră o ţară bazată pe dreptate, pace şi
credinţă.
Apoi, în octombrie, am vizitat K hartoum ul şi am fost im presionat
de cooperarea Bisericilor în lupta lor îm potriva opresiunii şi persecuţiei.
Am vizitat două dintre num eroasele tabere de refugiaţi din deşertul
din ju ru l oraşului şi am suferit alătu ri de locuitorii săi. Şi p e n tru Sudan
este un cântec de suferinţă, aici oam enii strigând : «Cât tim p, Doamne,
cât tim p ?».
Şi totuşi, în ambele locuri, cântecul de credinţă îi m enţine pe cre
dincioşi în viaţă. Am auzit spunându-se : «Africanii trăiesc p rin cântec.
Când cântecul nostru încetează, înseam nă că nu m ai existăm ». C reştinii
airicani ne învaţă pe toţi să avem încredere în Dum nezeu şi să-L găsim
chiar şi în cele m ai rele prevestiri.
în poem ul său, H erbert spune : «Cântăm un singur Domn». Deşi
fam ilia creştină este divizată, cântecul nostru este de speranţă, în tru cât
noi luptăm p e n tru u n itatea Bisericii lui Dum nezeu. NOI, cei din M area
B ritanie şi Irlanda ne bucurăm îm preună cu Bisericile noastre surori,
Bisericile L uterane Baltice şi Nordice de ratificarea D eclaraţiei com une
de la Porvoo. Este un m are pas spre realizarea u n ităţii Bisericii. S unt
convins că unitatea vizibilă dem onstrată prin această declaraţie v a con
tribui la o m ai m are slujire a tâ t a Evangheliei, cât şi a om enirii în
dem onstrarea m ărtu risirii comune pe care o aducem lui Iisus Hristos.
N ecesităţile urgente ale lum ii noastre şi im perativele evanghelice
care au făcut ca Dom nul nostru să ia fire um ană şi să ducă viaţă pă
m ânteană ne cheam ă la o nouă pocăinţă datorită reţinerii noastre de
a ne supune unii altora în dragostea lui Hristos.
«Cântăm un singur Domn»

Acest lucru dă sens tu tu ro r faptelor noastre. Fie ca Dom nul să vă
binecuvânteze, fraţii mei în Hristos, la acest Crăciun, pe când intonăm
cântecele dragostei lui D um nezeu şi să ne aducă u nitatea dorită de El.
Al V ostru în Hristos,
s s / t GEORGE CAREY
A rhiepiscop de Canterbury»
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26. Excelenţa Sa Dr. Klaus Engelhardt, Preşedintele Bisericii E van
ghelice din G erm ania, şi
E xcelenta Sa Dr. Rolf Koppe,

P reşedintele

D epartam entului

R elaţii E xterne B isericeşti al EKD :
«Din gândurile întunecate o rază se iveşte,
Gândurile sceptice se schimbă în uimire,
Şi din litere apare lumina inspiraţiei —
Aşa arată chiar şi azi calea ce ne duce
Spre taina întrupării lui Dumnezeu».

Ne rugăm lui D um nezeu să ne aju te să urm ăm îm preună această
cale şi să ne călăuzească la începutul acestui an.
ss / KLAUS ENGELHARDT
Responsabil cu bursele
in cadrul Bisericii
Evanghelice din Germanâa

sâ / ROLF KOPPE
Episcop pentru relaţii ecum enice
externe ale Bisericii E vanghelice
din Germania»

27. Revd. Dr. Milan O pocensky, S ecretar G eneral al A lianţei Re
form ate M ondiale :
9 ianuarie 1996

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEO CTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Prea Fericirea Voastră,
La începutul anului 1996 tran sm it salutări frăţeşti Prea Fericirii
Voastre şi celorlalţi conducători (ierarhi) ai Bisericii Ortodoxe Române.
P rin P rea Fericirea Voastră, adresez salutări tu tu ro r preoţilor şi cre
dincioşilor din ţara Voastră. Fie ca D um nezeu să binecuvânteze din
belşug înalta V oastră slujire, iar S fântul Duh să Vă inspire în m unca
depusă p e n tru realizarea unităţii tu tu ro r creştinilor, care deja există
în tru Iisus Hristos.
Cu m ulte u rări de bine,
Al Prea Fericirii Voastre sincer,
ss / Dr. MILAN OPOCENSKY
Secretar General»

SCHIMB DE SCRISORI IRENICE
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂ RIN TE PATRIARH TEOCTIST
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, CU 1NTÂISTĂTĂTORI
AI BISERICILOR CREŞTINE ŞI CU ALTE PERSONALITĂŢI,
CU PRILEJU L SĂRBĂTORII ÎNVIERII DOMNULUI ÎN ANUL 1996
Sărbătoarea învierii Dom nului nostru Iisus H ristos a p rileju it şi
în anul 1996, ca de altfel în fiecare an, schim bul tradiţional de scrisori
irenice între întâistătăto rii Bisericilor creştine. Pe lângă bucuria S ăr
bătorii şi arhiereştile u rări de sănătate şi sporire duhovnicească, pe
care întâistătăto rii Bisericilor creştine şi le-au adresat reciproc, a tâ t
personal, cât şi ierarhilor, clerului şi fiilor duhovniceşti ai Bisericilor
pe care le păstoresc, aceste scrisori scot în evidenţă şi bogăţia de eve
nim ente, pe plan bisericesc, a anului 1996, fiind în acelaşi tim p un prilej
de retrospectivă a contactelor directe dintre conducătorii bisericeşti şi
Bisericile creştine din întreaga lum e în acest an.
Prea F ericitul P ăinte P a tria rh TEOCTIST a trim is scriso area iren ică in tâ istă tă to rilo r Bisericilor O rtodoxe surori, Bisericilor O rtodoxe
O rientale, S an ctităţii Sale Papa Ioan Paul II, P reşedintelui C onferinţei
Internaţionale a Episcopilor vechi-catolici, A rhiepiscopului de C anterbury, P rim at al Com uniunii Anglicane din întreaga lume, conducători
lor Bisericilor L uterane din diferite ţări, conducătorilor O rganizaţiilor
ecum enice internaţionale, unor ierarhi ce păstoresc în diaspora ortodoxă,
unor cardinali rom ano-catolici cu care Prea Fericirea Sa a avut contacte
directe, precum şi ierarhilor rom âni din diaspora.
Redăm în continuare scrisoarea trim isă de Prea Fericitul P ărinte
P atiarh Teoctist Sanctităţii Sale Bartholomeu I, A rhiepiscopul Constantinopolului — Noua Romă, P a tria rh u l Ecumenic, precum şi lista
personalităţilor cărora Prea Fericirea Sa le-a trim is scrisoare irenică :
«Sanctitatea Voastră,
Iubit Frate în Hristos,
Cu bucurie sfântă întâm pinăm , de S ărbătoarea învierii lui Hristos,
pe Sanctitatea V oastră şi pe tot clerul şi credincioşii ce-i aveţi spre
păstorire cu cântarea de Paşte ce defineşte neasem uit de bine înţelesul
plin de har al acestor zile :
'Ziua învierii ! Şi să ne luminăm cu prăznuirea şi
unul pe altul să n e îmbrăţişăm. Să zicem :
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fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe n o i ; să iertăm
toate pentru înviere. Şi aşa să strigăm : Hristos a
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le».

în lum ina acestui adevăr, credem şi m ărturisim că învierea lui
H ristos este taina unităţii şi a com uniunii şi nu există ceva mai sfânt
în cer şi mai necesar pe păm ânt ca unitatea şi com uniunea. Dum nezeu
adevărat şi Om adevărat, Hristos a unit, p rin învierea şi înălţarea Sa
de-a dreapta Tatălui, cerul şi păm ântul, pe D um nezeu şi oameni, pe cei
vii şi cei m orţi, pe cei vii în tre ei.
Sfintele Paşti sunt izvorul u n ităţii şi al com uniunii p e n tru că totul
are d rep t fundam ent taina iubirii Sfintei Treim i ce se revarsă pe pă
m ânt p rin în tru p area, J e rtfa şi învierea Fiului lui Dum nezeu, H ristos
Domnul. «Dum nezeu este iubire» (I Ioan 4, 8).
Această iubire dum nezeiască se cere continuată în inim a omului,
p rin credinţa în H ristos «Cale, A devăr şi Viaţă» (Ioan 14, 6) şi în
Biserica Sa, p rin îngăduinţă faţă de aproapele şi identitatea lui, prin
iertare faţă de greşala lui, prin voinţa verticalităţii şi dem nităţii în tru
sm erenie, în orice îm prejurare.
Avem încredinţarea sfântă că D um nezeu binecuvântează întreaga
om enire cu d arul iubirii Sale, iar oamenii vor m anifesta m ai m ultă
un itate şi com uniune în tru adevăr şi dreptate, m ai m ultă îm preunăvieţuire în îngăduinţă şi iertare, in tr-u n cuvânt, m ai m ultă am bianţă
de iubire, singura p u tere izbăvitoare a lum ii de războaie, sărăcie, sin
gu rătate sau orice fel de dezbinare.
în acest duh al nădejdii în tru înviere, adresăm cu bucurie sfântă
Sanctităţii V oastre şi poporului lui D um nezeu din S fânta Biserică a
Constantinopolului salutul de Paşte,
HRISTOS A ÎNVIAT !

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE»

Scrisori irenice sim ilare au fost adresate de către P rea Fericirea Sa
şi celorlalţi în tâistătăto ri de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de
Biserici creştine şi personalităţilor ecumenice, după cum urm ează :
1. Prea F ericirea Sa Parthenios III, Papă şi P atriarh al A le x a n 
driei şi al întregii A f r ic i;
2. Prea F ericirea Sa Ignatios IV, P atriarh u l A ntiohiei şi al în tre 
gului O rien t;
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3. P rea F ericirea Sa Diodoros I, P atriarh u l Ierusalim ului ;
4. S anctitatea Sa A lexei II, P atriarh u l M oscovei şi al în treg ii
R u s ii;
5. S anctitatea Sa Pavle, P atriarh u l Serbiei ;
6. S an ctitatea Sa Maxim, P a tria rh u l Bulgariei ;
7. S an ctitatea Sa Ilia II, P atriarh C atolicos al întregii G eorgii ;
8. Prea F ericirea Sa Chrysostomos, A rhiepiscop al N oii Ju stin ia n a
şi al în treg u lu i C ipru ;
9. Prea F ericirea Sa Seraphim , A rhiepiscop al A tenei şi al în tre 
gii G recii ,■
10. Prea F ericirea Sa Anasthasios, A rhiepiscop de T irana şi al în 
tregii A lbanii ;
11. Prea Fericirea Sa V asile, M itropolitul V arşoviei şi al întregii
Polonii ;
12. Prea F ericirea Sa D orotei, A rhiepiscopul P ragăi şi M itropolit
ai întregii C ehii şi S lo v a c ii;
13. E m inenţa Sa John, A rhiepiscopul K areliei şi al întregii
F inlande ;
14. E m inenţa Sa Jeremîas, M itropolitul F ran ţei ;
15. Em inenţa Sa Damaskinos, M itopolitul E lv e ţie i;
16. Em inenţa Sa Panteleimon, M itropolitul T e sa lo n ic u lu i;
17. Em inenţa Sa Iakovos, A rhiepiscopul G rec O rtodox al Am ericii de N ord şi de Sud ;
18. Prea F ericirea Sa Theodosius, A rhiepiscopul W ashingtonului
şi M itropolit al A m ericii şi C anadei ;
19. E m inenţa Sa Theodosios, M itropolit al Jap o n iei ;
20. S an ctitatea Sa K arekin I, P atriarh Suprem C atolicos al tu tu ro r
A rm e n ilo r;
21. S an ctitatea Sa Shenouda III, Papă şi P atriarh al A lexandriei,
al Bisericii O rtodoxe C opte ;
22. S an ctitatea Sa Abbuna Paulos, P atriarh u l Bisericii O rtodoxe
E tio p ie n e ;
23. S anctitatea Sa Moran Baselios Marthoma M athews II, P atriarh
C atolicos al Bisericii O rtodoxe Siriene a R ăsăritului ;
24. S an ctitatea Sa Ignatius Zakka I Ivas, P atriarh u l O rtodox Si
rian al A ntiohiei şi al în treg u lu i R ă s ă r it;
25. S an ctitatea Sa Mardinkha IV, P atriarh C atolicos al Bisericii
A siriene a R ăsăritului ;
26. S an ctitatea Sa Papa Ioan Paul I I ;
27. E m inenţa Sa C ardinalul H ans H erm ann G roer, A rhiepiscopul
V ie n e i;
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28. E m inenta Sa M ons. Karl Lehman, P reşedintele Episcopilor C a
tolici din G erm ania ;
29. Emo e Rmo sig. Card. Camillio R u in i;
30. E m inenţa Sa Antonius Jean
Glazemaker, Arhiepiscop
de
U tr e c h t;
31. G raţia Sa George Leonard Carey, Arhiepiscop de C anterbury ;
32. Excelenţa Sa Dr. Klaus Engelhardt, Preşedintele Bisericii E van
ghelice din G erm ania ;
33. Excelenta Sa Dr. Rolf Koppe, P reşedintele D epartam entului
R elaţii E xterne B isericeşti al Bisericii E vanghelice din G erm ania ;
34* E m inenta Sa Gunnar Weman, A rhiepiscop de U ppsala
şi
Prim at al Bisericii L uterane din Suedia ;
35. Excelenta Sa Henrik Svenungsson, Episcop de Stockholm ;
36. E xcelenţa Sa ’O’lo f Sundby ;
37. Revd. Dr. Konrad Raiser, S ecretar G eneal al C onsiliului M on
dial al B isericilor ;
38. Revd. Dr. Jean Fischer, S ecretar G eneral al C onferinţei Bise
ricilor E uropene ;
39. Revd. Dr. Milan Opocensky, S ecretar G eneral al A lianţei Re
form ate M ondiale ;
40. Mr. Ishmael N okor S ecretar G eneral al F ederaţiei L uterane
M ondiale ;
41. în alt Prea Sfinţia Sa Petru, M itropolitul B asarab iei;
42. în alt Prea Sfinţia Sa Victorin, A rhiepiscop al Arhiepiscopiei
Rom âne pen tru A m erica şi C anada ;
43. în a lt Prea Sfinţia Sa Serafim, M itropolit al M itropoliei O rto
doxe Rom âne p en tru G erm ania şi Europa ,*
44. Prea Sfinţia Sa Nathaniel, Episcop de D etroit al Episcopiei
O rtodoxe R om âne din A m erica.
La rândul său, Prea F ericitul P ărinte P atriarh T eoctist a prim it
scrisori irenice de la în tâ istă tă to rii şi Şefii de Biserici m ai sus m en
ţionaţi, precum şi de la p erso n alităţi ecum enice şi politice.
Redăm în continuare, în întregim e, scrisorile iren ice prim ite de
P rea F ericitul Părinte P a triarh TEOCTIST :
1.

S an ctitatea Sa Bartolomeu I,
stantinopolului — N oua Romă :

«Prea Fericite TEO C TIST,
Arhiepiscop al B ucureştilor,

P atriarh u l

Ecum enic

al

Con-
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M itropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Rom âne,
P rea iubit şi m ult dorit frate în Hristos Dum nezeu şi îm preună
liturghisitor cu Sm erenia noastră, călduros îm brăţişându-V ă frăţeşte
în tru Domnul, cu deosebită bucurie ne adresăm prea cinstitei Voastre
P rea Fericiri !
«M are m inune ! Z iditorul celor nevăzute, din iubirea de oameni
pătim ind cu trupul, a înviat ca Cel ce este nem uritor !», exclam ă plin
de uim ire şi negrăită bucurie alcătuitorul de cântări duhovniceşti. Ve
nind înaintea m orm ântului gol, şi noi exclam ăm îm preună cu el : «înviind
Hristos, lum ea de înşelăciune s-a izbăvit, ceata îngerilor se bucură, iar
rătăcirea, venită de la diavol, este alungată ! Adam, cel care căzuse,
se ridică, iar diavolul este zdrobit !».
Aducând slujbă de p ream ărire lui Hristos, începătorul m ântuirii
noastre, îm brăţişăm pe Prea iubita V oastră Prea Fericire şi, iertând
toate pen tru înviere, cu prea înalt glas cântăm îm preună cu Prea F eri
cirea V oastră : «Hristos a înviat din m orţi, cu m oarte pe m oarte călcând
şi celor din m orm inte viaţă dăruindu-le».
B ucuria învierii ne um ple inim ile, ne înveseleşte sufletele ! Ea se
exprim ă prin grai viu, prinde strălucire în privirea ochilor, este văzută
pe faţă senină şi plină de voioşie a credincioşilor. Iată această bucurie
a noastră, a ortodocşilor, această bucurie a învierii este lum ina făcliei
care lum inează viaţa noastră în H ristos ! Ea este m ărturia nem incinoasă
despre m ântuirea în tru Hristos, despre credinţa noastră în b iru in ţa lui
Hristos ! Aceasta este pecetea şi dovada dragostei celei pen tru Hristos,
tăria de neclintit, propovăduirea vrednică de crezare, m isiune neînce
tată, întâlnirea noastră cu Cel Care a înviat, trecerea de cele om eneşti,
schim barea cursului istoriei.
Cei aflaţi departe de Hristos ta re m ult îşi doresc să trăiască bucu
ria ! Oricare existenţă um ană şi-o doreşte, deoarece a fost creată de
Dum nezeu tocmai pentru a-şi îm părtăşi din fericirea Lui. S trăduindu-se să ajungă la această bucurie, omul încearcă însă satisfacerea p ati
m ilor, îşi h răneşte peste m ăsură poftele şi pornirile, face abuz de plă
ceri. Iată aşa, prin excese pen tru cele trupeşti şi prin lipsă pen tru cele
sufleteşti, ajunge să strice arm onia sădită de la început în fiinţa lui
de către Dum nezeu. A dună bogăţii, dar nu-şi află acolo odihna ! Um blă
în desfătări, duce viaţă stăpânită de cele senzuale şi voluptate, dar
până la urm ă, după ce acestea trec, se sim te gol ! Se înalţă pe aripile
vârtejului slavei lum eşti, dar cade înapoi la păm ânt, gustând astfel
B. O. R. — 4
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deşertăciunea m ăririi om eneşti. A leargă după închipuiri şi după cele
ce-i provoacă iluzii existenţiale, dar dă peste m oarte ! Se lasă adem e
nit de făgăduinţele înşelătoare făcute de cel viclean şi până la urm ă
vede cum diavolul îşi bate joc de ei ! Şi toate acestea p en tru că în
nim eni altul nu stă bucuria, decât în H ristos Care a înviat, singurul
Care dă bucuria ce nu se mai ia de la noi, buouria veşnică, bucuria ce
întrece şi covârşeşte toată m intea.
Se bucură Apostolul în suferinţele sale ! Este un fap t care răstoarnă
orice logică lumească. Se bucură credincioşii când sunt daţi la chinuri
şi batjocoriţi, iar necredincioşii nu pricep şi su n t cuprinşi de uim ire !
Se bucură cei care duc lupta duhovnicească atunci când sunt ispitiţi în
m ulte feluri ! N um ai D um nezeul Care a înviat, izvorul bucuriei, izvorul
lum inii, izvorul izbăvirii de tot răul, este Cel Care preschim bă efectele
perfidiei, m inciunii, suferinţelor, încercărilor ! Şi le preschim bă atât
de m ult, încât nici cea rnai ascuţită m inte om enească nu se aştepta la
o aşa schim bare.
îm preună cu El toţi credincioşii Bisericii Ortodoxe, celei Una,
S iantă, Sobornicească şi Apostolică, se în d reap tă spre Em aus şi cu
inim ile arzânde vorbesc cu El, astăzi, îl cunosc la frângerea pâinii bine
cuvântate, eare este m ana cea ascunsă, pom ul vieţii, pâinea care a
coborât din cer, care hrăneşte fiinţa noastră făcându-ne un singur trup
cu El şi care ne înalţă şi pe noi, îm preună cu El, la ceruri.
Ne bucurăm , aşadar, cu negrăită bucurie ! Ne bucurăm şi ne veselim
că Dom nul Dum nezeu, A totţiitorul, a îm p ărăţit ! A îm p ărăţit şi îm părăţeşte în veac ! Şi ne cheam ă pe noi toţi să intrăm în tru bucuria Lui !
Aceasta este bucuria care ne îndeam nă şi ne face pe noi să comunicăm
cu P rea Fericirea V oastră în această zi de veselie duovnicească ! Cu
sufletul plin de bucurie ne adresăm P rea F ericirii Voastre, fratelui
iubit : «A înviat Dom nul !», şi înălţăm fierbinte rugăciune la Dom nul
ca toţi să devenim părtaşi acestei bucurii în vecii vecilor, îm preună cu
Hristos Care a înviat !
Cu acestea, îm brăţişând pe P rea Fericirea Voastră, ierarhia din
ju ru l P rea Fericirii Voastre, clerul şi poporul P rea Sfintei Biserici
O rtodoxe Române, Vă urăm să aveţi p arte de bucurie neîncetată, m ân
tuire şi de lum ina învierii lui H ristos şi răm ânem cu adâncă dragoste
în tru El şi respect deosebit.
Al Prea cinstitei V oastre P rea Fericiri iubit frate în Hristos.
s s / f BARTHOLOMAIOS al
polului Sfintele Paşti

Constantino1996».
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2. Prea F ericirea Sa Parthenios III, P apă şi P atriarh al A le x a n 
driei şi al întregii A f r ic i:
«Prea Fericirii Sale TE O C TIST,
Patriarhul Rom ânieiy
Bucureşti
Iubite fra te,
Vă scriu după ce am săvârşit botezul a 19 africani, bărbaţi şi femei,
în Biserica noastră cu hram ul Sfânta Treim e, Biserică ce aparţine Co
m unităţii greceşti, alcătuită din ortodocşi greci, egipteni şi africani. Cu
a jutorul lui Dum nezeu sem nez această scrisoare irenică de Sf. P aşti în
A lexandria, la Reşedinţa P atriarh iei noastre, în oraşul lui A lexandru cel
Mare, S fântul Apostol şi Evanghelist M arcu, ucenicul Dom nului şi
D um nezeului nostru Iisus Hristos.
M esajul nostru de Sf. Paşti este un mesaj sărbătoresc prileju it de
Praznicul Praznicelor, Dum inica Paştelui H ristosului nostru, D um inica
m arii Lui treceri. Paştele Lui se face Pastele nostru, trecerea noastră.
Vă adresez salutul «Hristos a înviat !».
Hristos a înviat şi Sfânta Treim e, Tatăl, Fiul şi S fântul Duh binecuvintează, păzeşte, prim eşte sub acoperăm ântul Său şi ajută Biserica
noastră.
Hristos a înviat şi Biserica noastră răm âne cea una, sfântă, sobor
nicească şi apostolică, neîm părţită, nedespărţită, unită acum şi p ururea
şi în vecii vecilor, Am in !
Hristos a înviat şi O rtodoxia cea una, Bisericile noastre P atriarhale,
Autocefale, Autonom e din întrega lume, p rin lupta cea bună şi cre
dinţa cea una îşi săvârşesc călătoria cu ochii aţintiţi spre cununa D rep
tăţii dum nezeieşti p en tru viaţa lor.
Hristos a înviat şi lum ea întreagă devine o podoabă prea frum oasă.
Lum ea noastră m are şi mică se face cea întâi chem ată, zidire sfântă
şi devine m inunată, neîntinată, neavând pată sau zbârcitură.
Hristos a înviat şi cerurile, m area, păm ântul nostru, ţărâna, lutul
nostru ,firea, întreaga creaţie se face bună foarte, apele râului Iordan
se limpezesc şi dobândesc strălucirea harului.
Hristos a înviat şi omul, Zidirea lui Dum nezeu de pe tot păm ântul
devine neam sfânt, preoţie îm părătească. Toţi oamenii se fac una, o
sem inţie, au întreg păm ântul d rep t patrie, o singură patrie, o singură
lim bă, un singur loc, o singură ţară. Aşa in tră cu toţii în ţa ra iubirii
Celui neîncăput, în Rai.
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Hristos a înviat şi pacea a b iru it o dată pentru totdeauna, liniştea
a trium fat, războiul a încetat şi nu mai este. Suntem fraţi pururea,
trăim în iubire şi arm onie p e n tru veacul veacurilor. Suntem cu ade
vărat oameni care se iubesc unul pe altul, suntem fericiţii făcători de
pace.
Hristos a înviat şi noi, cei săraci, prin El ne-am făcut bogaţi. Toţi
avem pâinea, apa, sarea şi lum ina creaţiei. Noi, toţi nu mai flăm ânzim ,
nu mai însetăm ! Fericiţi cei săraci !
Hristos a înviat şi m ortea a fost b iruită prin m oartea lui Hristos,
Dom nul nostru. M oartea nu mai există, nu mai trăieşte, ci a m urit.
M orţii noştri au venit lângă noi, ni s-au p rezentat şi i-am întâm pinat,
iar acum su n t cu noi p e n tru totdeauna. M oartea noastră a fost un
somn. Acum s-a preschim bat p en tru totdeauna f&cându-se m utare şi
înviere la lum ea cu adevărat vie a veşniciei lui Dum nezeu. M orm intele
nu m ai există p en tru noi !
Hristos a înviat şi bolile, neputinţele, cancerul şi SIDA au dispă
rut. Sindrom ul im unităţii le-a lu at locul p e n tru eternitate, v iaţa ne
urm ează pururea, respirăm atm osfera e tern ităţii !
Hristos a în via t, vine ziua cea m are, ziua neînserată, ziua în care
stăpâneşte dreptatea îm păratului C erurilor în tru toate şi pen tru toate.
M urit-a n ed reptatea !
Hristos a înviat şi rău l a fost biruit, lucrarea diavolului a încetat,
ispitele au încetat pen tru totdeauna. Dragostea, îngerii trăiesc ! Şi Noi
să ne facem îngeri ai iubirii în tru slava lui Hristos, Domnul nostru.
Să-I aducem p u ru rea slavă prin sporirea necurm ată a iubirii care să
crească făcându-se tu tu ro r toate !
Hristos a înviat şi frum useţea, kallos-ul salvează lum ea !
Hristos a înviat iar teroarea, fanatism ul, u ra au dat bir cu fugiţii
şi locul lor nu se mai află. D uhul înfrăţirii a învins, înrobindu-ne pe
toţi cu robia cea dulce şi sfântă a libertăţii în tru Hristos. L ibertatea a
adus la sânul său inim a, sufletul şi spiritul nostru. B ucuria şi izbăvirea
trăiesc pururea. Incetat-a durerea, în tristarea şi suspinul !
Hristos a înviat şi toate şi toţi făcutu-s-au una, ca în S fânta Treim e.
Nu m ai există «eu» şi «tu» izolaţi unul de altul, ci ne-am făcut «un»
şi «noi» devenind «cei chem aţi din lum e la taina unităţii» în «ecclesie».
Hristos a în via t şi toate se scaldă în lum ina zilei fără noapte, ziua
veşnică, fără ieri, azi sau mâine. N um ai viaţa veşnică există, deoarece
trăieşte şi îm părăţeşte Fiul Fecioarei născut în ieslea peşterii. Îm pă
ratu l îngerilor, M irele Bisericii, Izbăvitorul, M ântuitorul.
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Hristos a înviat şi dragostea lui Dum nezeu îi acoperă cu acope
răm ântul ei pe toţi şi pe toate. Iubirea acum crede şi nădăjduieşte !
Avem viaţa venşică. R estaurarea tu tu ro r în veacul veacurilor Dom nului
nostru se realizează în tru Hristos, Viaţa noastră, deoarece, El este
Pastele nostru !
U rările mele de Paşte tu tu ro r m em brilor Sfântului Sinod, clerului
^i poporului Bisericii Ortodoxe Rom âne !
Iubiţi Fraţi, Vă îm brăţişez şi Vă doresc să aveţi parte de to ată
darea cea bună care de sus este !
Pastele ’96»
s s / f PARTHENIOS al A lexandriei

3. Prea F ericitul Ignatius IV, al Antiohiei

şi întregului

O rient :

«Prea Fericite TEO C TIST, Patriarh al R om âniei,
Prea iubit şi m u lt dorit frate în Hristos D um nezeu şi
îm preună liturghisitor cu Sm erenia noastră, îm brăţişăndu-V ă
frăţeşte întru D om nul, cu deosebită bucurie ne adresăm
Prea Fericirii Voastre !
Cu prilejul vestitei şi sfintei Zile a învierii p u rtătoare de lum ină a
Dom nului şi D um nezeului nostru, urm ând unui străvechi şi cinstit obi
cei sfânt, cu bucurie adresăm p rea iubitei V oastre P rea Fericiri frăţeşti
urări pascale şi salutarea de-duhovnicească-veselie-aducătoare «Hristos
a înviat /». Dorim ca Soarele, Care din m orm ânt a răsărit, să lum ineze
inim ile noastre, ale tu tu ro r celor izbăvite prin Sângele lui Hristos, şi să
dăruiască Bisericii O rtodoxe şi lum ii bună orânduială statornică şi pace.
D om nul şi Dum nezeul nostru, Care m oartea a călcat şi Cerurile
ne-a deschis, n e vcheam ă prin învierea Sa la o viaţă nouă, o viaţă în tru
El ; ne cheam ă să ne facem fii ai lum inii şi să arătăm faptele din
această viaţă ca fapte săvârşite prin H arul Dumnezeiesc, H ar care se
dă din belşug tu tu ro r celor care din inim ă caută să-l dobândească. Ne
cheam ă să-L slăvim cu inim ă curată, «să iertăm toate p en tru înviere»
şi cu vrednicie aşa să strigăm : «Hristos a înviat din m orţi !».
Deci, din tot sufletul să ne rugăm M ântuitorului nostru, Care a
înviat, să ne curăţească inim ile pentru a se învrednici de sălăşluirea
Dum nezeiescului Său H ar în tru ele.
S fânta noastră Biserică pream ăreşte prea cinstitul Praznic al
Paştelui ca pe Praznicul celei mai m ari bucurii, ca izvor al bucuriei
cereşti. Să lepădăm deci toate gândurile, vorbele şi faptele defăim ă
toare, care ne otrăvesc inim a şi viaţa, şi să dăm ascultare prea cinstitei
Sale chem ări de a deveni prieteni adevăraţi şi ucenici ai lui Hristos,
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Care ne-a dat porunca nouă de a ne iubi unii pe alţii, aşa cum El ne-a
iubit pe noi. A vând credinţă tare că Dom nul nostru a înviat din
m orţi, iubindu-ne unii pe alţii, după porunca lui Hristos, şi, pe cât ţine
de puterea noastră, trăind în bună pace unii cu alţii,
aşa cum ne-a
îndem nat Apostolul Pavel, care zice : «dacă se poate, să trăim în pace
cu toţi oamenii» (Rom. 12, 18), gustăm cu adevărat din viaţa lui H ris
tos Care a înviat spre bucuria Lui cea fără de sfârşit, călăuziţi fiind
prin necazurile şi ispitele, de m ulte ori înfricoşătoare, din lum ea aceasta.
La acest Praznic al m ântuirii noastre, înălţăm rugăciuni m ai fie r
binţi către Domnul, Care a înviat, să ţină sănătos pe P rea Fericirea
Voastră, iar turm a cuvântătoare a P rea Fericirii V oastre să o ţin ă sta
tornică în credinţa noastră sfântă. Dom nul să îndepărteze de păstori şi
păstoriţi cursele ce ar pune în prim ejdie Ortodoxia noastră sfântă şi
m ântuirea sufletelor noastre !
Cu acestea, încă o dată îm brăţişând cu frăţească dragoste, în tru
H ristos Cel înviat, pe P rea iubita V oastră P rea Fericire prietenă, cu
toată inim a Vă urăm să prăznuiţi în tru cât m ai m ulţi ani cu sănătate
şi bucurie lum inoasa şi de-duhovnicească-veselie-aducătoare zi a În
vierii îm preună cu II. PP. SS. şi PP. SS. A rhierei din ju ru l P rea F e ri
cirii voastre, cu prea cucernicul cler şi binecredinciosul popor al Sfintei
Biserici Române, al cărei în tâ istă tă to r sunteţi, spre binele Sfintei Noas
tre O rtodoxii şi răm ânem cu respect,
Al Prea Fericirii V oastre iubit frate în H ristos Cel Înviat şi întru
toate de tot binele voitor,
ss / 1 IGNATIUS IV al A ntiohiei
în Damasc, Sfintele Paşti 1996»

4. Prea F ericitul Diodoros Ir P atriarh u l grec-ortodox al Ieru sa li
m ului :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarhal Bisericii Ortodoxe R om âne,
Locţiitor al Cezareii Capadociei,
M itropolit al Ungrovlahiei şi
Arhiepiscop al Bucureştilor,
sfântă îm brăţişare în H ristos Iisus, Cel Care
a înviat !

cu

slavă

din

m orţi

Foarte de dim ineaţă, în Ziua Praznicului Paştilor, când ucenicii
Dom nului, îm preună cu fem eile de m ir purtătoare, stau ca odinioară
la M orm ântul de viaţă dătător şi sunt cuprinşi de uim ire înaintea m i
nunii slăvitei Sale învieri din m orţi, din m ila şi cu h arul lui Dum nezeu,
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Noi ne asem ănăm îngerilor care păzesc M orm ântul de viaţă purtător.
M inunându-ne foarte, cuprinşi de team ă sfântă, dar şi de bucuria n e
grăită, şi p u rtân d în m âini făcliile Lum inii Sfinte ce pururea străluceşte
de la M orm ântul Sfânt, în tr-u n suflet alergăm să vestim şi prea iubitei
Voastre Prea Fericiri că
HRISTOS A (ÎNVIAT !

Prinzând curaj şi îndrăzneală la glasul de b iruinţă al Izbăvitorului
nostru «îndrăzniţi Eu am b iru it lumea» (Ioan 16, 33) şi încredinţaţi
fiind că biru in ţa începătorului Vieţii asupra m orţii dă neam ului ome
nesc izbăvirea şi începutul unei noi vieţi veşnice, ne bucurăm pe calea
greu de străb ătu t, plină de osteneli şi piedici, şi adeseori m artirică a
slujirii noastre păstoreşti în P ăm ântul S fânt şi de D um nezeu um blat,
unde Dom nul nostru a săvârşit toate cele de m ântuire p en tru toţi
oamenii.
Aici dăm m ărtu rie despre suferinţa necurm ată a sem enilor noştri
ucişi în acţiuni teroriste, supuşi la um iliri, restricţii şi represiuni de
nesuportat. Dăm această m ărtu rie acum când, vai !, ne aflăm în faţa
unei noi perioade critice pen tru relaţiile paşnice d intre popoarele israelian şi palestinian. Ne punem însă toată nădejdea în îm p ăratu l veacu
rilor, Care a fost răstignit pe Cruce şi îngropat în M orm ânt, şi toată
viaţa o dăm Lui.
Suntem încredinţaţi că drum ul m artiriu lu i pe care-1 străb at po
poarele dornice de pace, le va duce la b un sfârşit ! Le va duce la îm 
păcare, înţelegere şi concesii reciproce, la convieţuire paşnică şi abor
dare în com un a problem elor. Aşa, pacea va fi restabilită şi se va porni
pe calea progresului !
Făcându-V ă şi pe Prea F ericirea V oastră de D um nezeu cinstită
părtaş la toate acestea, Vă rugăm călduros să înălţaţi rugăciuni la Cel
Care S-a dat pe Sine preţ de răscum părare p en tru toţi (I Tim. 2, 6), să
ne ţină strâns uniţi în legătura credinţei şi nădejdii învierii de obşte,
să cerceteze pe sem enii noştri vieţuitori pe Păm ântul Sfânt şi în toate
oraşele şi ţările, să sensibilizeze, să m işte sufletele tu tu ro r oam enilor
aşa încât «să iertăm toate p e n tru înviere» şi să ne bucurăm îm preună
tolerându-ne unii pe alţii cu dragoste !
îm brăţişând cu sfântă îm brăţişare pascală pe Prea Fericirea Voastră
şi pe II. PP. SS, şi PP. SS. A rhierei din ju ru l P rea Fericirii Voastre, din
tot sufletul Vă urăm să prăznuiţi acest praznic lum inos cu sănătate,
bucurie şi veselie duhovnicească îm preună cu clerul cucernic şi poporul
ales al Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Române.
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Cu alese sim ţăm inte frăţeşti Vă îm brăţişăm cu praznicală îm b ră
ţişare şi răm ânem ,
Al Prea iubitei V oastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos,
s s / f DIODOROS I al Ierusalimului
In Sfânta Cetate a Ierusalimului,
Paştele 1996»

5. S an ctitatea Sa
R u s ii:

A lexei

IXr P atriarhul

M oscovei şi al întregii

P aştele lui Hristos 1996,
M oscova

«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe R om âne,
«Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT !

In această sfântă şi înălţătoare zi cerul şi păm ântul se bucură îm 
preună în biruinţa vieţii veşnice care a strălucit în a treia zi a Învierii
M ântuitorului nostru. învierea Sa a însem at îm plinirea voinţei lui
Dum nezeu p en tru m ântuirea neam ului omenesc.
M ulţum im lui Dum nezeu, Care, prin m oartea Sa pe cruce, a răs
cum părat căderea om ului şi ne-a adus m ântuirea în S fânta Sa Biserică,
s-:ălându-ne păcatele p rin Tainele ei şi făcându-ne participanţi la viaţa
divină. Dragostea lui D um nezeu străluceşte acum în lume, aşa sperăm
să ajungem la viaţa veşnică la care aspirăm în m ărturisirea noastră pă
m ântească a Evangheliei lui Hristos.
Fie ca Dom nul dătător de viaţă să Vă dea harul Său şi să Vă în tă 
rească spiritual şi trupeşte în grija Voastră faţă de turm a încredinţată
Vouă prin dragostea şi adevărul lui Hristos.
Cu dragoste în Hristos cel înviat»,
Patriarhul

ss / ALEXEI
M oscovei şi al intregii

Rusii

6. S an ctitatea Sa Pavle, P atriarhul S e r b ie i:
«Paştele, 1096 Belgrad

«Prea Fericitului A rhiepiscop al B ucureştilor,
M itropolit al M unteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Cezareei Capadociei,
iu b it frate în tru Hristos şi îm preună slujitor al sm ereniei noastre,
Prea Fericirea Voastră, Vă sărutăm respectuos
şi Vă felicităm călduros.

VIAŢA
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Cu prilejul Praznicului Praznicelor, lum inoasa înviere a M ântui
torului Hristos, Vă transm item sincere felicitări şi cele m ai alese doriri
de bine, îm preună cu urarea pascală :
«HRISTOS A ÎNVIAT !»

Domnul Iisus H ristos a luat parte la suferinţele şi m oartea noastră,
pentru ca noi să devenim participanţi ai învierii Sale şi ai vieţii veşnice
şi fericite. A totputernicul Domn a suferit şi a m u rit p en tru ca, prin
suferinţele Sale, noi să dobândim viaţă veşnică şi m ântuire.
Biserica lui Dum nezeu îşi exprim ă bucuria pen tru dragostea lui
Hristos faţă de lume. Ea face astfel ca, prin adunarea liturgică şi slu 
jire, să participe la învierea Dom nului. Dragostei lui D um nezeu trebuie
sa răspundem cu dragostea noastră, după cuvintele evanghelistului
Ioan: «noi îl iubim pe Dum nezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi»
(I Ioan 4, 19). «De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele !» (Ioan 14, 15).
P rin învierea Dom nului, nouă ni s-a confirm at adevărul cel mai
îm bucurător cu privire la viaţa veşnică ; p rin învierea Sa ne-a în tă rit
credinţa în învierea noastră de obşte care se va petrece într-o zi : «Ade
vărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul în care toţi cei din m orm inte
vor auzi glasul Fiului lui Dum nezeu, şi vor ieşi cei ce au făcut cele
bune, spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea
osândirii» (Ioan 5, 25, 28— 29).
Cu aceste gânduri, Vă felicităm frăţeşte şi ne exprim ăm respectul
şi, încredinţându-ne Sfintelor V oastre rugăciuni, răm ânem al Prea F eri
cirii Voastre F rate în H ristos Domnul Cel în v iat şi îm preună-slujitor»,
ss / PAVLE
Patriarhul Serbiei

7. S an ctitatea Sa Maxim, P atriarh al B u lg a rie i:
«Sofia, Paşte ili996

Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT !

Vă salut, cu dragoste frăţească, cu ocazia m arii sărbători a învierii
lui Hristos. Bucuria pascală se revarsă în sufletele şi inim ile credin
cioşilor sub binecuvântarea lui Iisus Cel în v ia t din m orm ânt. «Pace
vouă ! B ucuraţi-vă !» (Ioan 20, 19 ; M atei 28, 9). C uvintele Sale divine :
«Eu su n t învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va m uri,
va trăi» (Ioan 11, 25) sunt p en tru toţi creştinii o sursă nesfârşită de
m aturizare spirituală în adevărurile sfintei credinţe ortodoxe şi a v ir
tuţii creştine. Ele întăresc speranţa în m ântuire şi în viaţa veşnică în
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îm părăţia cerească a lui H ristos «înviat din m orţi» (I Cor. 15, 20) şi
m enţin vie credinţa că «Precum în Adam toţi m or, aşa şi în Hristos
toţi vor învia» (I Cor. 15, 22).
Cu această credinţă şi aceste sentim ente pascale m ă rog D om nului
în v iat să dea sănătate Prea Fericirii V oastre şi să Vă ajute în slujirea
Sfintei V oastre Biserici şi spre binele sfintei Ortodoxii, pentru pace şi
bună voinţă în tre oameni.
HRISTOS A ÎNVIAT !

Ne încredinţăm sfintelor V oastre rugăciuni şi răm ânem al P rea
Fericirii V oastre credincios frate în Dom nul şi coliturghisitor»,
ss / + M AXIM
Patriarh al Bulgariei

8.. S anctitatea Sa Ilia II, P a tria rh u l C atolicos al în tre g ii G e o r g ii:
«Sfintele Paşti, 1996

Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarh al României.
«Lată M ielul lui Dumnezeu, Cel ce ri
dica păcatul lumii» (Ioafn 1; 29).

Prea Fericirea Voastră,
Iu b it frate în H ristos,
Am ajuns, cu aju to ru l lui D um nezeu, în zilele m ân tu irii noastre,
ale Postului — perioada cercetării lăuntrice. înţelegem , încă o dată,
sensul vieţii şi activităţii noastre, taina sensului providenţial al eveni
m entelor şi rolului pe care îl jucăm în acest proces. Credem, din toată
inim a, în necesitatea dublării eforturilor noastre pen tru realizarea şi
înţelegerea valorilor, p en tru ca orice cuvânt şi orice faptă pe care o
facem să servească m ân tu irii şi m ărtu risirii noastre în faţa lum ii p en tru
învierea D om nului şi M ântuitorului nostru.
Vă transm it, P rea Fericirea Voastră, plin de speranţă şi fericire,
salutul cordial pascal :
HRISTOS A ÎNVIAT !

Fie ca pacea, fericirea şi b u n ăstarea să fie întotdeauna cu P rea
F ericirea Voastră. Cu dragoste frăţească în H ristos şi cu speranţa în
sfintele V oastre rugăciuni»,
ss / ILIA ni
Patriarh C atolicos al întregii Georgii

9. Prea F ericitul C hrysostom os al C ip r u lu i:

V I A T A BISERICEASCĂ

59

«Prea Fericite TEO CTIST,
M itropolit al Ungrovlahiei,
Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al României,
Prea iubit şi m ult dorit fra te şi îm preună liturghisitor, călduros
îm brăţişându-V ă frăţeşte în tru Domnul, cu deosebită bucurie ne adre
săm prea cinstitei V oastre Prea Fericiri !
Fiul şi C uvântul lui Dum nezeu, Care, pen tru a noastră m ântuire,
de bună voie a pătim it pe cruce şi S-a îngropat, a zdrobit legăturile
iadului şi a în v iat a treia zi, înviindu-ne şi pe noi îm preună cu El, prin
puterea Sa, şi dăruindu-ne viaţă veşnică. Tot neam ul omenesc se bucură
de învierea Sa cea de-lum ină-purtătoare. C uprinsă de strălucirea lu 
m inii neînserate a învierii, C reaţia întreagă saltă dănţuind îm preună
cu oamenii şi îm preună cu ei se veseleşte cântând : «Acum toate s-au
um plut de lum ină şi cerul şi păm ântul şi cele de dedesubt».

Căci prin scularea din m orţi a M ântuitorului H ristos «cele vechi
au trecu t şi iată toate noi s-au făcut», «ca, după cum S-a sculat Hristos
din morţi... aşa şi noi să um blăm în tru înnoirea vieţii», nu în patim i
şi în ură, ci cu dragoste, blândeţe şi sfinţenie săvârşind călătoria noastră
pe acest păm ânt.
Şi noi, cu sufletul plin de lum ina cea neînserată a învierii, ne
închinăm cu adâncă plecăciune în faţa dragostei necuprinse şi pogorârii
negrăite a lui Hristos, slăvind în psalm, cântări şi ode duhovniceşti
învierea Lui cea de viaţă purtătoare.
La acest praznic
lum inos ne zo
să ajungem în cuget lângă prea cinstita V oastră Prea F ericire pentru
a Vă îm brăţişa în H ristos Cel înviat şi p e n tru a Vă aduce cele m ai
călduroase urări de sănătate trainică, zile îndelungate, pline de lum ină
şi slavă nesfârşită spre binele P rea Sfintei Biserici încredinţate înţele
gerii şi înţelepciunii arhipastorale a Prea Fericirii Voastre.
Rugându-V ă să transm iteţi omagiile şi u rările noastre sărbătoreşti
şi iubiţilor fraţi şi îm preună liturghisitori care alcătuiesc S fântul Sinod
din ju ru l P rea Fericirii Voastre, cucernicului cler şi poporului ales al
Bisericii al cărui în tâ istă tă to r sunteţi, răm ânem ,
Al prea cinstitei V oastre P rea Fericiri iu bit frate în Hristos»,
s s / t HRYSOSTOM al Ciprului
în Sfânta A rhiepiscopie a Ciprului,
Sfintele Paşti 1996»

10. Prea F ericitul Serafim, Arhiepiscop
G r e c ii:

al

A tenei

şi al întregii
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Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite TE O C TIST,
Patriarh al României,

P rea iubit şi m ult dorit frate în H ristos D um nezeu şi îm preună
liturghisitor cu Sm erenia noastră, călduros îm brăţişându-V ă în tru
Domnul, cu deosebită bucurie ne adresăm Prea Fericirii V oastre !
«A morţii omorâre prăznuim,
A iadului prădare,
a altei vieţi începătură, a celei veşnice,
Şi, săltând cu bucurie, cântări aducem
pricinuitorului acestora, Dumnezeului
părinţilor noştri, singurul binecuvântat
şi preaslăvit!».

Acum, când răsare ziua de lum ină p u rtătoare a învierii Dom nului,
cea m ai presus de fire şi de viaţă dătătoare, după obiceiul sfânt şi vechi
al Bisericii, cu inim a plină de bucurie, dragoste şi respect, venim la
Prea Fericirea V oastră p e n tru a Vă îm brăţişa cu pascală îm brăţişare şi
a Vă adresa, cuprinşi de duhovnicească veselie, salutarea de b iruinţă :
HRISTOS A ÎNVIAT !

P ărtaşi la această aleasă şi sfântă zi de bucurie şi veselie pentru
toţi, cu duhovnicească voioşie ne grăbim înainte de toate să vizităm în
cuget pe prea iubita V oastră P rea Fericire. Din toată inim a prezentăm
urări şi felicitări sărbătoreşti P rea Fericirii Voastre şi Prea Sfintei
Biserici încredinţate înţelepciunii Prea Fericirii V oastre ! Din to t su 
fletul ne rugăm lui Dum nezeu, Celui Care porţile iadului a zdrobit şi
pe cei din veac adorm iţi din m orm ânt i-a ridicat, să ţină sub acoperă
m ântul şi ocrotirea Sa Prea S fânta Biserică al cărei în tâ istă tă to r sunteţi,
să o păzească înfloritoare şi în bună-stare. Lui ne rugăm ca pe P rea
Fericirea V oastră să Vă ţină sănătos, îndreptându-V ă spre toată lucrarea
cea bună ca să prăznuiţi în tru m ulţi ani învierea Sa de viaţă purtătoare.
Ne rugăm Lui să Vă a ju te în slujirea de în tă rire spre desăvârşire în tru
credinţă a poporului celui num it cu num ele lui H ristos în credinţat spre
arhipăstorire P rea Fericirii Voastre. Lui ne rugăm să Vă dea p utere
p e n tru a contribui din belşug la binele şi folosul Sfintei Biserici a lui
Hristos !
M ilostiv să fie D um nezeu întregii lum i şi să înlăture to t rău l ce
se abate asupra ei, dăruindu-i pace şi concordie, să sufle D uhul Său
Cel S fânt spre renaşterea sufletelor, să cheme la Sine, prin Iisus H ristos
Cel înviat, pe cei rătăciţi, să-i aducă de la întuneric la lum ină, de la
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necunoştinţă, la cunoaşterea slavei Sale ! M ilostiv să fie D um nezeu şi
nouă să ne dea m oştenire în tru învierea D repţilor !
Cu acestea, încă o dată îm brăţişăm călduros cu pascală să ru tare pe
prea cinstita V oastră P rea Fericire şi răm ânem al Prea Fericirii V oastre
in tru H ristos Cel Care a înviat»,
s s / f SERAPHIM al A tenei, Preşedinte
Sfintele Paşti 1996»

11. Prea F ericitul A rhiepiscop al T iranei şi al întregii A lb a n ii:
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Tirana, Paşte, 1996

Prea Fericirea Voastră,
Iu b it Frate şi Coliturghisitor în Hristos,
Vă pom enim perm anent, P rea Fericirea Voastră, în rugăciunile
noastre către D um nezeu şi ne gândim tot m ai m ult la calea crucii şi
învierii spre care considerăm că Prea Fericirea Voastră, clerul şi cre
dincioşii Sfintei Biserici din Rom ânia vă îndreptaţi în aceste zile ale
Paştelui. «Dar acum H ristos a în v iat din m orţi, fiind începătură (a
învierii) celor adorm iţi» (I Cor. 15, 20). B ucurându-ne astfel, Vă tra n s
m item din toată inim a salutul cu nenum ărate înţelesuri :
HRISTOS A ÎNVIAT !

«Este ziua învierii». O, oameni, să fim slăviţi în splendoare. învierea
D om nului nostru dem onstrează şi proclam ă b iruinţa lui Hristos, b iruinţa
dragostei asupra urii, a adevărului asupra m inciunii, biru in ţa reconci
lierii şi a vieţii asupra corupţiei şi a m orţii. «Paştele, Paştele D om nu
lui ! Hristos, Dum nezeul nostru ne-a trecu t pe noi, care cântăm im nul
biruinţei, de la m oarte la viaţă, de pe păm ânt la ceruri».
Biserica Albaniei, care s-a pogorât la Hades în perioada p er
secuţiei religioase totale, trăieşte acum atm osfera pascală, luptându-se
să transm ită speranţa şi lum ina învierii în întreaga ţară. Ea urm ează
bucuria luptei binecuvântate a tu tu ro r Bisericilor ei surori şi îm p ărtă
şeşte exaltarea pascală a Bisericii ecumenice. P articipând la cântarea
im nului «învierea Ta, o H ristoase, M ântuitorule, a lum inat întreaga
lume», ea se bucură de certitudinea că lum ina şi m esajul învierii aduc
frăţie între oameni şi tărie tu tu ro r lucrurilor.
Vă îm brăţişăm , Prea Fericirea Voastră, în Dom nul înviat, cu d ra
goste frăţească şi Vă urăm Dvs., personal, ierarhilor Voştri, precum şi
poporului ales al Sfintei Biserici a României, să sărbătoriţi Paştele cu
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sănătate şi bucurie spirituală, considerând această sărbătoare a S ărbă
torilor ca o anticipare a învierii noastre personale şi ca o im agine asupra
istoriei lum ii.
HRISTOS A ÎNVIAT !

Cu profundă dragoste în Domnul»,
ss / ANASTASIOS al Tiranei
şi al întregii Albanii

12. Prea Fericitul Mitropolit Basil al V arşoviei şi a toată Polonia :
«Paştele lui Hristos», 1996

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TE O C TIST,
Patriarhul Rom âniei, Arhiepiscopul Bucureştilor,
M itropolit al M unteniei şi Dobrogei — B ucureşti,
Prea Fericite, iubit în tru D om nul, Prea S fin ţit Vlădică,
HRISTOS A ÎNVIAT !

«Şi a spus Iisus ucenicilor Săi : Pace vouă ! şi le-a a ră tat m âinile
şi picioarele şi coasta Sa» (Ioan 20, 19), s-au întristat, iar apoi l-au
pipăit şi, convingându-se de învierea Lui, s-au bucurat. Luându-Şi
crucea, H ristos a venit în lum e p e n tru a face cunoscut tu tu ro r cuvântul
A devărului. Tot astfel până în zilele noastre, C uvântul lui Dum nezeu,
înfrângând neadevărul, totdeauna trium fă şi este dătător de viaţă.
în două cuvinte, se cuprinde tot ce a fost, ce este şi ce va fi —
acestea constituind atotbucurosul
HRISTOS A ÎNVIAT !

Din adâncul inim ii, perm iteţi-m i, Prea Fericite, să exprim în scris
această bucurie, sărutând pe Prea Fericirea Voastră, dorindu-V ă pace,
p utere duhovnicească şi trupească, a tâ t de necesare în activitatea ce
o desfăşuraţi ca întâistătăto r, spre slava lui D um nezeu şi binele Sfintei
Sale Biserici.
D um nezeu să întărească Sfânta V oastră Biserică, să o m ângâie, iar
D uhul Sfânt M ângâietorul să răm ână în Biserică în veci.
CU ADEVĂRAT A ÎNVIAT I

Al Prea Fericirii V oastre sm erit rugător şi iubit frate în tru Hristos»,
f VASILE,
M itropolitul V arşoviei şi a toată Polonia

13. Prea Fericitul Dorotei Arhiepiscop
pământurilor cehe şi al S lo v a c ie i:

de

Praga,

Mitropolitul
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«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEO C TIST,
Locţiitorul Cezareei Capadochiei,
M itropolit al M unteniei şi Dobrogei,
Patriarh al Rom âniei — B ucureşti.
Prea Fericirea Voastră iubită,
în tru p area, m oartea pe cruce şi învierea M ântuitorului H ristos re 
prezintă m arile A devăruri fundam entale ale Bisericii lui Hristos. Fără
firea um ană (a lui Hristos), nu ar fi p u tu t avea loc m oartea şi învierea.
Acesta este adevărul binecuvântat că «Hristos a m u rit p en tru păcatele
noastre, după S cripturi, şi a înviat a treia zi, după S cripturi, p e n tru
îndreptarea noastră (I Cor. 15, 3—4). D ar tot adevărat este că, prin
pocăinţă, pen tru păcate, credinciosul m oare cu H ristos în m oartea Sa,
om orând în sine pe omul cel vechi, îm brăcându-se în cel nou ca, p rin
puterea învierii, să renască în el v iaţa cu Hristos. Ce m are bucurie
produce asupra noastră acest A devăr !
îm părtăşind cu Prea Fericirea V oastră bucuria universală a acestei
izbânzi, Vă felicit din p artea m ea şi a întregii noastre Biserici din
Cehia şi Slovacia cu p rilejul lum inatului Praznic al Sf. Paşti.
HRISTOS A ÎNVIAT !

în rugăciunile noastre stăruitoare, noi cerem lui H ristos Cel în v iat
ca P rea Fericirea V oastră să Vă aflaţi necontenit în bucuria pascală,
slujind credincioşilor pe care-i păstoriţi. Această bucurie să fie Izvorul
nesecat care să Vă întărească în binecuvântata slujire a Sfintei O rto
doxii şi a evlavioasei turm e, căreia, de asem enea, îi transm item , sincer
şi fierbinte, cele m ai bune doriri, în cauza sfântă a m ântuirii ei şi a
propăşirii.
•
Im plorându-V ă rugăciuni bineplăcute lui Dum nezeu p en tru Biserica
noastră, noi considerăm , de asem enea, ca o datorie sfântă de a Vă
pom eni în rugăciunile noastre.
D um nezeu să Vă păzească în tru m ulţi ani fericiţi, plini de realizări
şi făp tu iri bine plăcute lui Dum nezeu.
R ăm ânem al Prea F ericirii V oastre cu frăţească dragoste în Dom nul,
Vă sărutăm în gând de tre i ori şi îm preună cu Prea Fericirea V oastră
exclam ăm :
CU ADEVĂRAT HRISTOS A ÎNVIAT :
f DOROTEI
A rhiepiscop de Praga
M itropolitul pământurilor cehe
şi S lovaciei
P aştele Domnului, 1996»
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14. Em inenţa Sa
Finlande :

John,

A rhiepiscopul

K areliei

şi

al

întregii

«Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarh al Rom âniei
HRISTOS A ÎNVIAT !

In aceste zile lum inoase ale Sfintelor Paşti, Vă salut cu cordialitate
Prea Fericirea Voastră. M esajul învierii Dom nului şi M ântuitorului
nostru ne dă speranţa şi bucuria care ne întăreşte.
Cu rugăciunea şi inim a sunt alături de Prea Fericirea V oastră şi
de Sfânta V oastră Biserică şi particip astfel, în duh, la sărbătorirea
Sărbătorii sărbătorilor.
HRISTOS A ÎNVIAT. ADEVĂRAT A ÎNVIAT î

Răm ân,
al Vostru în H ristos înviat»,
ss / A rhiepiscop IOAN al Kareliei
şi al întregii Finlande

1 4 bis. Em inenţa Sa Damaskinos, M itropolitul E lv e ţie i:
«Prea Fericitului Patriarh TEO C TIST al Rom âniei
(ref. 86 Lausanne faxe de Chambesy 986 23/21 1*1 1521).

«Hristos a înviat. Respectuoase salutări pascale».
DAMASKIN al E lveţiei

15. Em inenţa Sa Damaskinos, M itropolit al Elveţiei :
«Prea Fericirii Sale
Patrirah TEO C TIST al Rom âniei
HRISTOS A ÎNVIAT !

Respectuoase salutări pascale».
f DAMASKINOS,
M itropolit al E lveţiei

16. E m inenţa Sa M itropolit Panteleimon al T esalonicului :
«în Tesalonic, la 31 martie 1096
Către,

Prea Fericirea Sa TEO C TIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor
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M itropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Rom âniei
Prea Fericite Părinte şi Stăpâne,
Cu adâncă evlavie prezint prea iubitei şi m ult doritei V oastre P rea
Fericiri fieştile-m i urări, izvorâte din adâncul sufletului, cu prilejul
Sfintelor Patim i ale de-lum ină-purtătoarei învieri a D om nului şi D um 
nezeului şi M ântuitorului nostru Iisus Hristos !
Cu acestea, aşteptând binecuvântările părinteşti şi rugăciunile de
Dum nezeu ascultate ale Prea Fericirii Voastre, răm ânem ,
Cu respect şi dragoste în Domnul»,
s s / f PANTELEIMON al II-lea
al Tesalonicului

17. Em inenta Sa Iakovos, A rhiepiscop al Bisericii O rtodoxe G rece
din A m erica de N ord şi de Sud :
«Paşte, 1996

Prea Fericitului Patriarh TEO C TIST al Rom âniei
«Lucrurile vech i au trecut.
Iată, Eu fac toate lucrurile noi».

Prea Fericirea Voastră,
A tât Prea Fericirea Voastră, cât şi eu, trebuie să fim foarte încântaţi
de această afirm aţie a Dom nului nostru în v iat : că lucrurile vechi au
trecut şi că El va face toate lucrurile noi. El a spus, de asem enea :
Dum nezeu va şterge toate lacrim ile şi nu va m ai fi m oarte. Inspiraţi
şi încurajaţi de această profeţie divină, să aducem m esajul nem uritor
tu tu ro r acelor fraţi şi surori care trăiesc sub um bra m orţii, fie ei în
Africa, Asia, A ustralia, Europa sau în cele două Americi.
Dom nul în v iat se aşteaptă ca noi să ne reînnoim cu totul, să re 
nunţăm la tot ceea ce este vechi : la păcat, lăcomie, suspiciune, team ă,
dezbinare, ură, am biţie personală, setea de putere.
Este tim pul să ne trezim cu toţii din somnul auto-m ulţum irii, să
privim direct unii în ochii celorlalţi, să ne unim m âinile şi inim ile şi
să ne dedicăm voinţei lui Dum nezeu, p en tru a ne despărţi pen tru to t
deauna de fostul eu, p e n tru a in tra într-o eră nouă care trebuie cuB O. R. — 5
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ncscută şi tră ită prin renaştere m orală şi spirituală, în zorii unei noi
zile, când D um nezeu va fi întotdeauna cu noi.
în dragostea răstignirii şi
învierii lui Iisus, Dom nul nostru»,
ss / A rhiepiscop IAKOVOS

î 7 bis. Prea F ericitul Theodosius, M itropolit al A m ericii şi C a n a d e i:
2 aprilie 1996

«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al României,
M itropolit al M unteniei,
Arhiepiscop al Bucureştilor
Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT i ADEVĂRAT A ÎNVIAT !

Vă salut cu dragoste şi bucurie la apropierea lum inoaselor şi sfin
telor zile ale învierii Dom nului. Sărbătorirea n e în treru p tă a învierii
este cea care ne cheam ă spre propria noastră trecere de la m oarte la
viaţă. P rin această trecere ni se dă ocazia să redescoperim m area şi
în alta chem are pe care o sim ţim în calitatea noastră de creştini ortodocşi
ee trăiesc în această lume.
Rugăciunea m ea arzătoare este ca întreaga ©menire să se p ătrundă
de lum ina necreată venită din m orm ântul gol. Această lum ină divină,
ce em ană de la Dum nezeul Treim ic, suntem chem aţi să o prim im pen
tru a o pfitea îm părtăşi cu toţi cei care caută o viaţă nouă şi veşnică.
Dar p e n tru ca lum ina lui D um nezeu să radieze din noi, trebuie să
ne apropiem de ea, să o lăsăm să ne învăluie p e n tru a o face să ne
aparţină. Dacă nu sim ţim această dorinţă, sărbătorirea învierii D om nului
nu va avea căldura şi suflarea dătătoare de viaţă a S fântului Duh. Dacă
nu sim ţim această dorinţă, postul şi viaţa ascetică nu vor avea influenţă
asupra vieţilor noastre şi a celor din ju ru l npstru, care vor să fie eli
beraţi de întunericul păcatului şi m orţii. Astfel, noi trebuie să devenim
p u rtă to ri ai lum inii şi vieţii p en tru ca lum ea, plină de tragedii, de m i
zerie şi păcat, să nu m ai alerge după m ântuitori falşi şi evanghelii false.
Să ne apropiem de D ătătorul de viaţă în bucuria sărbătorii. Fiind
alături de Hristos, participând la m oartea, înm orm ântarea şi învierea Sa,
vom fi binecuvântaţi cu «îm părăţia ce va veni». Să intonăm îm preună
cântarea pascală a Sf. Grigore Teologul : «Să ne răstignim cu Hristos,
să m urim cu El, să ne îngropăm cu El p e n tru a învia cu El, să fim
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slăviţi cu El şi să dom nim cu El». Fie ca aceste cuvinte să ni se în 
tipărească în m inte şi în inim ă p en tru ca lum ea să se poată transform a
în tr-u n nou rai al vieţii veşnice.
Cu dragoste în Dom nul înviat, al V ostru frate şi coliturghisitor,
ss / t THEODOSIUS,
M itropolit al întregii Am erici
şi Canadei

18. S an ctitatea Sa K arekin I, P a tria rh suprem şi C atolicos al tu 
tu ro r arm enilor :
22 m artie 1996

«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Prea, Fericirea Voastră,
Iubit Frate în Hristos,
în tru c ât sărbătoarea învierii Dom nului se apropie, profit de această
ocazie, cea m ai fericită d in viaţa creştină, p e n tru a îm părtăşi P rea
Fericirii Voastre bucuria m ea spirituală şi cele mai arzătoare rugăciuni
în num ele m eu personal şi al credincioşilor Bisericii din A rm enia şi din
întreaga lume.
Dom nul nostru însuşi a rostit, chiar înainte de înviere, cuvinte
pline de căldură : «Eu su n t învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine,
chiar dacă va m uri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine n u va
m uri în veac» (Ioan 11, 25— 26).
Aceste cuvinte poartă o sem nificaţie specială pen tru noi în zilele
acestea, când ne apropiem de sfârşitul celui de al doilea m ileniu.
Secolul XX a fost m arcat îxi mod deosebit de progresele ştiinţifice şi
tehnologice, încât aspectul laic al vieţii a devenit, într-adevăr, dom inant.
Dim ensiunea spirituală, însuşi centrul vieţii um ane, a fost pus în um bră.
Suntem recunoscători Dom nului în viat că în am urgul acestui secol sem 
nele unei reînnoiri spirituale devin din ce în ce mai evidente şi elocvente.
M esajul învierii este transm is clar om enirii p rin aceste cuvinte ale
M ântuitorului, care vorbesc de viaţa veşnică, aici, pe păm ânt, cât şi
în viaţa de apoi. Aceste cuvinte arată clar că viaţa pe păm ânt poate fi
tră ită cu adevărat cu puterea vieţii veşnice care transcende viaţa de
term inată de tim p şi spaţiu.
Cu aceste gânduri salut pe Prea Fericirea V oastră şi, reînnoind
legătura dragostei şi com uniunii frăţeşti, transm it Prea Fericirii Voastre,
precum şi clerului şi laicilor încredinţaţi de D um nezeu grijii V oastre
spirituale, sincerele m ele urări p e n tru o viaţă reînnoită şi o m ărtu rie
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reînnoitoare. Vă rugăm să ne pom eniţi pe noi, pe cei din A rm enia, şi
din Sfântul Etchim iadzin, unde viaţa este trăită cu puterea invincibilă
a învierii din ultim ele 17 secole. Fie ca Dom nul în v iat să fie cu noi
astăzi şi în vecii vecilor.
Fie ca Dum nezeu, T atăl nostru ceresc, să ne dea un nou început
al reînnoirii spirituale în spiritul unităţii creştine.
Cu dragoste frăţească şi rugăciuni»,
ss/ KAREKIN

l,

Catolicos al tuturor armenilor

19. S an ctitatea Sa Abba Paulos, P atriarh al E tio p ie i:
Paşte, 1996

«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al României,
Biserica Ortodoxă Română
Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT !

S ărbătorind Paştele, învierea Dom nului şi M ântuitorului nostru
Iisus Hristos, care este Viaţa şi Calea, ne am intim cu m are sm erenie
şi respect că dragostea pe care ne-o poartă El este nem ărginită şi
dincolo de orice com paraţie, şi că El şi-a dat viaţa pe Cruce p en tru noi.
P rin învierea şi je rtfa Sa, noi am fost m ântuiţi.
Este, aşadar, potrivit ca noi să încercăm să fim la înălţim ea Sa,
să arătăm dragoste, grijă şi com pasiune pen tru bolnavi, pentru cei stră 
m u taţi şi fără adăpost. îm p ărţindu-ne bucăţica de pâine cu cei flăm ânzi,
aducând pacea în m ijlocul luptei, m ângâiere celor necăjiţi şi proclam ând,
în ain te de toate, certitudinea şi slava îm părăţiei cereşti, trebuie să ne
m anifestăm p rin fapte credinţa noastră în învierea D om nului şi M ân
tuitorului nostru Iisus Hristos.
D orinţa m ea arzătoare este ca lum ina cerească să strălucească
deasupra m orm ântului Dom nului vestind că El într-ad ev ăr a înviat, să
ne lum ineze zilele şi să ne încălzească inim ile în tim pul sărbătorii
Paştelui.
f i e ca D u m n e ze u să b in e c u v â n te ze l u m e a !»
ss /A B B A PAULOS,
Patriarh al Etiopiei

20. S an ctitatea Sa Moran Baselios Mar Thoma M athews IIf Pa
triarh C atolicos al Bisericii O rtodoxe Siriene a R ă s ă ritu lu i:
25.03.1996
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«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al României
Prea Fericirea Voastră,
«De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi ?
Nu este aici, ci S-a sculat» (Luca 24, 5-6).

Fie ca aceste cuvinte ale îngerului la m orm ântul gol, care încă
răsună în lume, să ne ajute să alegem viaţa pen tru om enire şi pentru
toată creaţia lui Dum nezeu, îm potriva tu tu ro r relelor, îm potriva puterii
m orţii, nedreptăţii şi alienării acestui tim p şi să înţelegem im portanţa
dreptăţii şi a păcii, trăind în speranţă şi fericire.
Sperăm ca asem enea ocazii să ne ajute să reînnoim şi să întărim
com uniunea dintre Bisericile noastre şi să ne unim eforturile p en tru a
propovădui m esajul D om nului Înviat.
Cu dragoste frăţească în Hristos înviat, Dom nul şi M ântuitorul
nostru»,
ss / Baselius

Mar

Thocna

MATKEWS II

21. Sanctitatea Sa Ignatius Zakka I Iwas, P atriarh ia Ortodoxă Si
riană a A ntiohiei şi a întreg u lu i O r ie n t:
26 aprilie 1996

«Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Este, într-adevăr, o m are bucurie să mă adresez Prea Fericirii
Voastre acum, în perioada învierii Dom nului nostru Iisus Hristos. P rin
învierea Dom nului nostru ni se dă făgăduinţa biruinţei asupra m orţii
şi asupra a tot ce ţine de m oarte. Am realizat foarte m ult în drum ul
spre realizarea participării noastre la viaţa biruitoare a lui Iisus Hristos,
dar trebuie să m ergem m ai departe.
S ituaţii de rivalitate, ură, lipsă de înţelegere şi de încălcare a păcii
există chiar şi astăzi în m ulte p ărţi ale lum ii. Sper şi m ă rog ca anul
acesta Pastele să ne aducă tim pul şi dorinţa de a ne reangaja în cauza
păcii şi dreptăţii.
T ransm item salutări frăţeşti Prea Fericirii V oastre şi Bisericii
Voastre.
Cu cele mai sincere u rări de bine, al V ostru în Domnul»,
ss / Ignatius ZAKKA I
Patriarh al A ntiohiei
şi al întregului Orient
Şef suprem al Bisericii O rtodoxe
U niversale Siriene
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22. S an ctitatea Sa Mar Dinkha IV, P atriarh C atolicos al Bisericii
A siriene a R ăsăritului :
«Prea Fericitului Patriarh c:l
Bisericii Ortodoxe Române
Morton Grove, Illinois, USA
Sărbătoarea învierii Domnului, 1996
HRISTOS A ÎNVIAT !
ADEVĂRAT A ÎNVIAT !

Slăvit să fie num ele Său ! Amin.
Sfânta înviere aduce în Biserica Apostolică a lui Iisus H ristos
im nuri de slavă. Dom nul nostru a înviat.
La m area sărbătoare a Sfintei Învieri transm item prea iubitului
nostru frate în Iisus Hristos, Prea Fericirea Voastră, bucuria şi lauda
noastră pentru acest sfânt m iracol al Dom nului nostru Iisus Hristos,
folosind cuvintele im nului de la locurile sfinte pentru S fânta înviere :
«... Domnia D om nului! P ăm ântul să se b u c u re ! Fiţi veseli şi cân
taţi şi aduceţi slavă ! B ucuraţi-vă în inim i, m uritori, pen tru că dom nia
m orţii a fost biruită. H ristos a b iru it m oartea prin suferinţa Sa şi făgă
duieşte viaţă prin învierea Sa. Iată, cerurile şi păm ântul se bucură.
O ştirile de îngeri strigă : «Slavă Lui, Care, p rin învierea Lui, dă viaţă
om enirii care fusese... binecuvântează-ne pe noi şi fă ca H arul T ău să
fie cu noi, o, M ântuitorule ; şi fie ca noi toţi să ne iubim unii pe alţii
şi să ne bucurăm de dragostea şi u n itatea bine plăcute Ţie, asem enea
fiinţelor spirituale» (K hudra, învierea).
Vă transm item , în num ele Sfintei Biserici Apostolice Soborniceşti
Asiriene a R ăsăritului bucuria acestui Sfânt Paşte, rugându-L pe D um 
nezeu să dea Prea Fericirii Voastre şi tu tu ro r celor păstoriţi de noi
toată binecuvântarea şi puterea. Amin.
Hristos a înviat ! A devărat a înviat ! Slăvit fie num ele Său !».
ss /' t K H ANANIA MARDINKA IV,
Patriarh C atolicos al Bisericii A siriene
a Răsăritului

23. S an ctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, V atican :
«Prea Fericitului TEO CTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne
«Dumnezeu a în v iat pe acest Iisus, Căruia noi toţi suntem m artori»
(Faptele Apostolilor 2, 32).
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Apostolul P etru , în ziua Cincizecimii, vesteşte cu certitudine acest
adevăr fundam ental al credinţei noastre, despre care, de-a lungul veacu
rilor, Biserica va da m ărturie. «Înălţându-Se prin dreapta lui D um nezeu
^i prim ind de la Tatăl făgăduinţa D uhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta,
cum vedeţi şi auziţi voi» (Faptele Apostolilor 2, 33). El a recom andat
Apostolilor Săi să «propovăduiască poporului şi să m ărturisească... că
tot cel ce crede în El va prim i iertarea păcatelor, prin num ele Lui»
(Faptele Apostolilor 10, 42—43).
De 2000 de ani, în v ăţătu ra Bisericii se întem eiază pe aceste cuvinte
ale lui Petru. C ertitudinea acestei propovăduiri se înrădăcinează în m ăr
tu ria «celor care au m âncat şi au b ău t cu El, după învierea Lui din
m orţi» (cf. Faptele Apostolilor 10, 41).
Fiecare sărbătoare pascală reuneşte tot creştinul în m ărtu risirea
acestei credinţe, aducând laudă lui Dum nezeu, Care a săvârşit aceste
m inuni, aducând m ulţum ire Tatălui, Care din D uhul Său ne face fii
în tru Fiul.
Ne pregătim să sărbătorim aniversarea a 2000 de ani de la venirea
p rin tre noi a Aceluia care, prin Paştele Său, i-a îm păcat pe oameni cu
Dum nezeu şi pe oameni între ei. îm păcarea noastră este sem nul care
trebuie să îndem ne lum ea să se lase îm păcată cu Dumnezeu. Fie ca
Hristos Cel înviat să ne învrednicească să înaintăm către unitatea pe
care voieşte să o vadă dom nind în tre ai Săi, astfel încât să putem săr
bători cu vrednicie aniversarea venirii Sale !
în această nădejde, încredinţez pe Prea Fericirea V oastră de d ra
gostea m ea adâncă şi frăţească,
Vatican, 25 martie 1996
ss / f IO AN PAUL II»

24. Em inenta Sa Karl Lehmann, P reşedintele Episcopilor C atolici
din G erm ania :
«Nr. V 3211/1996, 14.05.1996

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Patriarh TEO CTIST
al Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Prea Iu b it Frate în Dom nul,
Vă m ulţum esc sincer p e n tru m esajul trim is cu ocazia Sărbătorii
învierii Dom nului nostru Iisus Hristos, trim is m ie şi catolicilor din
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G erm ania. Vă adresez, la rândul meu, aceleaşi bune urări pascale, în
num ele confraţilor mei şi al tu tu ro r creştinilor catolici din ţara noastră.
Fie ca Dum nezeiasca Prom isiune de m ântuire, dată nouă în în 
vierea lui Hristos, să ne conducă pe noi, creştinii, la dragoste şi toleranţă,
şi să ne dispună spre unitate.
în tru ataşam entul D om nului Cel înviat, Vă salută,
Al D um neavoastră în tru Dom nul devotat,
ss / Episcop KARL LEHMANN»

25. E m inenţa
U tr e c h t:

Sa

Antonius

Jan

Glazemaker,

A rhiepiscop

de

«Floriile, 1996

Prea Fericirea Voastră,
«Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă i
am fost mort şi, iată sunt viu» (Apoc. 1, 18)

In Apocalipsa lui Ioan apariţia Dom nului înviat, Iisus Hristos, este
izvorul m ângâierii unei lum i aflată în durere şi puterea vindecătoare
p en tru Biserica în stare de dezbinare şi confuzie.
A nul trecu t am p u tu t participa, în calitate de reprezentant al Bise
ricilor Vechi Catolice din U niunea de la U trecht, la sărbătoarea celei
de a 1900-a aniversări a Apocalipsei, în insula Patmos.
Ne-am în tru n it din toate colţurile lum ii la unul dintre izvoarele
creştine. La sărbătorirea Sfintei L iturghii am fost p u rta ţi de şuvoiul
apei vieţii din care creaţia îşi ia roadele şi în care naţiunile îşi găsesc
vindecarea.
Îmi am intesc de aceasta atunci când bucuria Paştelui ni se revelează
din nou.
Un m istic olandez necunoscut ne-a lăsat urm ătoarea rugăciune :
«Doamne Iisuse, izvorul tu tu ro r bunătăţilor răspândite în m ulte
locuri şi revărsându-se cu atât de m ultă forţă,
Fă-m ă să fiu izvorul apei vii, să Te am pe Tine în mine, şi să Te
transm it şi altora».
în felul acesta aş dori să Vă păstrez în rugăciune pe Prea Fericirea
Voastră, slujirea V oastră şi pe toţi cei uniţi cu Prea Fericirea V oastră
în slujire şi diaconie şi Vă salut cu cuvintele Apocalipsei :
«Har vouă şi pace de la Cel ce este şi Cel ce era şiCel ce vine»
(Apocalipsa 1, 4).
ss / ANTONIUS JA N GLAZEMAKER
A rhiepiscop de Utrecht»
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26. Graţia Sa George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury :
«Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarh al Rom âniei
Aprilie, 1996

Prea Fericirea Voastră.
«Doamne, D um nezeule de ce M-ai părăsit?».

Vă urez un Paşte fericit şi b in e c u v â n ta t! Vă salut cu m are bucurie
având în vedere că m esajul pascal înseam nă bucurie. Cum m ai putem
fi trişti când m esajul acestei perioade ne spune că D um nezeu «înnoieşte
totul» ? Acest mesaj al bucuriei este soluţia tu tu ro r problem elor pe
care trebuie să le înfruntăm zilnic, precum şi a problem elor uriaşe cu
care este confruntată om enirea.
Evenim entele petrecute în această ţară, dar şi în alte părţi ale
lumii, în ultim ele câteva săptăm âni au dat perioadei Postului o sem 
nificaţie sporită şi ne-au atras lângă cruce. îngrozitoarele pierderi de
vieţi om eneşti de pe străzile din Tel Aviv, atacurile teroriste de la
Londra şi, mai recent, evenim entele de la şcoala prim ară din D unblane,
au atras atenţia inim ilor şi sufletelor creştine asupra Crucii lui Hristos.
în această perioadă a Postului, rugăciunile noastre trebuie să fie
în ălţate pen tru cei răniţi sau afectaţi de aceste acte ale unui rău palpabil.
Vor fi m ulţi cei care îşi vor găsi rezonanţa în strigătul final al lui
Hristos «Doamne, Dum nezeule, de ce M -ai părăsit ?». M orm ântul gol
din ziua de Paşte nu este un sim plu simbol sau semn, este o expresie
vie a speranţei care ne asigură că b u nătatea lui Dum nezeu biruie asupra
oricărui rău sau suferinţe um ane, că întunericul V inerii M ari face loc
lum inii din ziua de Paşte. Mă a lătu r vouă în această perioadă a Postu
lui, rugându-m ă pen tru toţi conducătorii creştini şi pen tru com unităţile
lor din întreaga lume, şi Vă rog ca şi Voi să Vă alătu raţi mie în ru g ă
ciunile înălţate p en tru cei care au suferit în ultim ele zile şi luni, pen tru
ca şi ei să aibă parte de bucuria Paştelui.
Fie ca Dom nul să Vă binecuvânteze şi să ne aducă un itatea care
să com pleteze bucuria Bisericii universale.
Hristos a înviat ! A leluia !
ss / GEORGE CAREY
Arhiepiscop de Canterbury»
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27. Rev. Dr. Konrad Raiser, S ecretar G eneral al C onsiliului M on
dial al B isericilor :
«Să se bucure toată făptura ! Toti cei
născuţi pe pământ să se b u c u r e ! Pentru
că iadul a fost prădat, Fem eile m ironosiţe
să vină la m in e ; pentru că am ridicat
din morţi pe Adam şi Hva şi pe toţi cei
născuţi din ei, şi în a treia zi mă voi
scula !».
(Utrenia învierii, Liturghia ortodoxă)

«Prea Fericirea Voastră,
Venim în faţa m orm ântului gol al Dom nului şi M ântuitorului nostru
îm preună cu fem eile ucenice, cu credincioşii m ărturisitori din toate
tim purile şi ne pregătim să îm părtăşim lum ii m esajul de reconciliere
şi de pace, un m esaj al restabilirii speranţei, un m esaj
de viaţă şi
bucurie : m esajul slăvitei învieri a iui Hristos.
H ristos a înviat ! Cel care pe Cruce «a întins braţele şi a unit ceea
ce fusese despărţit», ne cheam ă încă o dată să ne angajăm într-o luptă
neîncetată p e n tru reconciliere, în special între şi în Bisericile noastre,
care, din păcate, suferă încă tot felul de tensiuni, diviziuni şi schisme.
A ceasta consider că este prim a şi cea m ai m are responsabilitate.
Sunt deplin convins că aceasta este cea mai m are provocare adresată
nouă, tu tu ro r, astăzi, Bisericilor şi creştinilor care «nu au reuşit să se
în fru p te din rodul viei» şi să dea lum ii o mărtLirie com ună a m esajului
fericit al eliberării de diviziune şi păcat, de frică şi de îndoială.
Şi totuşi, când privim în ju ru l nostru, descoperim o m ultitudine
de sem ne de speranţă, un m are nu m ăr de exem ple -— fem ei şi bărbaţi
inspiraţi şi în tăriţi de m esajul învierii, com unităţi de credincioşi care
rezistă tu tu ro r nedreptăţilor, p e n tru a construi poduri de legături spi
rituale, p e n tru a restabili legături de com uniune, pentru a trăi chem area
profetică de a fi sarea şi lum ina p e n tru com unitatea um ană lărgită.
Hristos a înviat ! în tim p ce ne pregătim să îm părtăşim cu fraţii
şi surorile din întreaga lum e acest fericit m esaj al învierii lui Hristos,
suntem , poate, înclinaţi să ne gândim că în acest m om ent al istoriei
— adică la num ai câţiva ani înainte de sfârşitul m ileniului — putem
asista la aniversări trium fale ale Bisericilor şi ale creştinilor, sau la
scene de confuzie, de frică şi speculaţii despre sfârşitul lumii, despre
ceea ce poate fi considerat ca fiind sem n final al unei religii care nu
şi-a îndeplinit m enirea şi a ajuns aproape de m oarte.
Aceasta consideră eă este o responsabilitate de lungă durată pe care
trebuie să ne-o asumăm . Am putea, de exem plu, să începem să ne
pregătim să aniversăm îm preună zorii noului m ileniu în istoriile noastre,
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în aducere am inte şi în pocăinţă, în angajam ent p e n tru viaţă şi în aş
tep tarea speranţei ? Nu am putea să ne dedicăm m uncii răbdătoare pen
tru a putea aniversa îm preună, în viitorul apropiat, «sărbătoarea săr
bătorilor», cea m ai sfântă zi din toate ?».
Odată cu aceste reflecţii inspirate de sem nificaţia profundă a Paştelui şi exprim ându-ne dorinţa de a da u n răspuns sem nificativ la
vestea cea bună a învierii Dom nului, aş dori să vă tran sm it urările m ele
frăţeşti de bine şi Vă asigur că Biserica şi poporul V ostru vor continua
să fie în inim ile şi sufletele noastre, în m unca şi în rugăciunile noastre.
H ristos a înviat ! «Binecuvântat fie Dum nezeu şi T atăl Dom nului
nostru Iisus Hristos, Care, după m ila Sa, prin învierea lui Hristos din
m orţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie» (I P e tru 1, 3).
Al Vostru în Domnul înviat,
ss / KONRAD RAISER
Secretar General»

28. Mr. Ishm ael N okof S ecretar G eneral al F ederaţiei Luterane
M ondiale :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al României
Paşte, 1096
ALELUIA
Hristos înviat din moarti nu va mai
m uri; moartea nu mai are biruinţă asupra
Lui, A ceasta este ziua lăsată de Dum
nezeu ; sa ne bucurăm de ea. A leluia.

Prea Fericirea Voastră,
Vă salut în num ele Bisericilor L uterane din întreaga lum e cu aceste
cuvinte care se fac ecoul spuselor Psalm istului şi Sf. Pavel în num ele
Dom nului nostru înviat. în această săptăm ână când aşteptăm m area şi
sfânta sărbătoare şi ne aflăm în lum ina slăvitei lor proclam ări, aceste
cuvinte oferă speranţă nu num ai pentru noi, ci şi m ilioanelor de oa
m eni care suferă în întreaga lume.
Nu trebuie să obosim să proclam ăm m esajul pascal, în tru c ât acesta
este singurul cuvânt real de făgăduinţă şi de m ângâiere într-o lum e
ca a noastră m arcată de confruntări religioase şi etnice şi de o per
m anentă goană după prosperitate m aterială.
Fiţi siguri că suntem alătu ri de P rea Fericirea V oastră la sărbă
toarea Zilei zilelor.
în Hristos, Domnul nostru înviat,
s s / ISHMAEL NOKO
Secretar General»

CEA DE A DOUA ÎNTÂLNIRE EUROPEANĂ
A RESPONSABILILOR PENTRU
PASTORAŢIA TINERETULUI
(Loreto — ITALIAr 12— 16 septem brie 1995)
Consiliul Pontifical p en tru Laici al V aticanului a organizat la Lo
reto (Italia), între 12— 16 septem brie 1995, îndată după term inarea Pe
lerinajului tinerilor din Europa, cea de-a doua Întâlnire Europeană a
responsabililor pentru pastoraţia tineretului.
Prim a în tâ ln ire europeană pen tru postoraţia tineretului s-a desfăşu
ra t la Roma, în tre 23—27 mai 1994 şi a avut ca tem ă : «îm preună pe
străzile Europei».
Cea de a doua în tâ ln ire a continuat să dezbată tem a prim ei în
tâlniri.
Lucrările s-au desfăşurat pe comisii şi reuniuni în plen.
M arţi, 12 septem brie, cuvântul de deschidere a fost rostit de către
5. Em. Card. Eduardo F. Pironio, preşedinte al Consiliului Pontifical
pentru Laici, care a salutat prezenţa la această în tâln ire a celor 160 de
participanţi, delegaţi ai Conferinţelor Episcopale Naţionale pen tru Pastoraţia T ineretului din Europa. La lucrările acestei întâlniri au fost in
vitaţi să participe, de asem eni, un rep rezen tan t al P atriarhiei Ruse,
Ierom. Ieronim , şi un reprezentant al Patriarhiei Rom âne} Dl. M ircea
A lexă Uţă.
A u rm a t prelegerea : «Cine su n t tinerii europeni ?» a Prof. Franco
G arelli, sociolog la U niversitatea din Torino. Din cuprinsul prelegerii
sale redăm câteva idei :
— tinerii de astăzi nu se recunosc în valorile transm ise de către
părinţii lor ; ten d in ţa acestora este de a nu dori să devină adulţi ; ado
lescenţa acestora se prelungeşte până la 30—35 de ani ;
— tinerii m anifestă lipsa unei ierarhizări a v a lo rilo r: pen tru ei
toate lucrurile sunt la fel de im portante în viaţă ;
— tinerii occidentali de astăzi pun accent pe subiectivitatea e x 
perienţei perso n a le; apare astfel la aceştia o «identitate falsă», caracte
rizată p rin dezrădăcinarea ontologică, precum şi prin pierderea m em o
riei istorice ; se m anifestă orientarea acestora spre sim plificarea reali
tăţii ;
— societatea occidentală este considerată ca fiind a u to n o m ă ; con
secinţele spirituale ce decurg din aceasta su n t reflectate în starea de
im oralitate şi de corupţie care a cuprins Occidentul ;
— credinţa religioasă a tinerilor este exprim ată d iv e rs ific a t; p ri
mează credinţa în Iisus H ristos — personajul central al E v a n g h e lie i;
— scăderea în toate ţările europene a practicii religioase;
— credinţa tinerilor se exprim ă în term eni de «nesiguranţă», lucru
care transform ă atitudinea tân ă ru lu i in tr-u n «punct de vedere» care este
produsul um ii sincretism religios ;
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— tinerii de azi nu acordă exclusivitate religiei şi cultului căruia îi
aparţin ;
— se m anifestă declinul practicii religioase comunitare în favoarea
rugăciunii personale ;
— slaba prezenţă a tinerilor în asociaţiile şi ligile de tin e ret ;
— apartenenţa eclesială este îngreunată de dificultatea înţelegerii
raportului dintre Biserică şi lu m e ; celibatul preoţilor, pierderea sensului
şi rolului Bisericii în lum e ;
— se exprim ă din ce în ce mai frecvent cererea de «religie emo
ţională» ; com unităţile tradiţionale de credincioşi trec pe locul doi din
cauza aspectului birocratic ;
— se cere Bisericii să fie m ai atentă faţă de problem ele tineretului.
Tinerii doresc ca Biserica să devină «izvor de speranţă», să lucreze «cu
ei şi p en tru ei», să fie «o vie com unitate de iubire în Hristos».
Au mai ţin u t prelegeri, în zilele urm ătoare, de asem enea, Prof.
Don W alter Lobina de la Studioul Paulin Internaţional al Com unicaţiilor
Sociale din Roma, Mons. Michel Dubost din Franţa, care a ţin u t o re 
flecţie teologică in titu lată : «Biserica îşi asum ă problem atica tin e re tu 
lui», Mons. Josef Michalik, Arhiepiscop de Pzem ysl din Polonia, care
a vorbit despre «Ce anum e propune Biserica tinerilor», şi avocatul Guzman C arrigniry ,Subsecretar al Consiliului Pontifical pen tru Laici.
Cei doi oaspeţi ortodocşi au fost invitaţi în prim a zi a lucrărilor să
prezinte, pe scurt, situaţia tineretului din ţările lor.
Lucrările s-au desfăşurat pe 6 comisii de studiu : însoţirea duhovni
cească şi discernăm ântul ; noua evanghelizare ; cultura creştină ; soli
daritate şi v o lu n ta ria t; parohia şi m işcările de t i n e r e t ; proiectul creştin
al vieţii — form area creştină.
Din concluziile comisiilor am intim câteva :
a) Comisia : însoţirea duhovnicească şi discernăm ânt :
— tinerii trebuie aju taţi să redescopere identitatea «Hristică» cu
ajutorul unor proiecte pastorale coerente şi valide ;
— tin erii să se implice mai m ult în definirea propriei lor dem nităţi,
cu ajutorul conducătorilor spirituali ;
— form area creştină trebuie să devină un lucru perm anent şi rea 
lizat cu ajutoru l conducătorilor duhovniceşti ;
— însoţirea duhovnicească se poate face : alocând tim p tinerilor
pen tru a sta mai m ult îm preună, de a asculta pe celălalt, de a urm a
recom andările părintelui d u h o v n ic ; de a regăsi încrederea în D um 
nezeu, în C uvântul Său şi în oam eni ; a da încredere tinerilor în liber
tatea unită cu responsabilitatea creştină ; a aju ta tinerii să aibă criterii
de d isc e rn ă m â n t; de a înveşm ânta viaţa lor în rugăciune şi studiu.
b) Comisia : Noua evanghelizare :
— coordonata fundam entală a noii evanghelizări este reîntoarcerea
la practica credinţei evanghelice, apostolice, în contextul reînnoirii m i
siunii creştine ;
— ţin u tă m orală şi responsabilitate persoanelor ce propovăduiesc pe
Hristos ;
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— m esajul central al «Vestei cele bune» se concentrează în P e r
soana lui Iisus Hristos care ne iubeşte ;
— a se m erge în în tâm pinarea persoanelor cu m esajul pe care Bi
serica îl are de propus ;
— a în v ăţa persoanele a trăi credinţa «la locul de muncă» ;
— esite; im portant ca fiecare com unitate ed esială să devină ^puter
nică şi vie, iar tinerii să se sim tă în Biserică «ca în propria lor casă» ;
— prioritate să aibă evanghelizarea părinţilor.
c) Comisia : C ultura creştină
— să se insiste asupra dialogului între cultura ci'eştină şi cea laică
(secularizată) ;
— inculturalizarea valorilor creştine ;
— cultura creştină aduce societăţii pace, conştiinţa iertării, posibili
tatea îm păcării naţiunilor ;
— a învăţa să fii deschis altei culturi (creştine) ;
—- a învăţa să dăruieşti ceva p e n tru că şi tu ai prim it în mod gra
tu it iubirea lui Iisus Hristos ;
— tinerii pot întreprinde m ult p en tru alţi tineri ;
— cultura creştină este locul unde se trăieşte EVANGHELIA.
d) Comisia : Parohia şi m işcările de tineret.
— parohia să devină mai atentă la teritoriu, deschizându-se mai
m ult oam enilor ;
— m işcările de tineret exprim ă posibilitatea de a trăi credinţa în
mod v a r ia t;
—■riscul m işcărilor de tin eret de a nu colabora în tre ele ;
— în parohie trebuie dată atenţie m axim ă Sf. Liturghii şi C a rită ţii;
— atât parohiile cât şi m işcările de tin eret să acţioneze conform
unei strategii (program) ;
e) Comisia : Form are creştină :
— acţionează conform unui program ;
— pr4n form area creştină se înţelege procesul educativ religios de
a aju ta persoanele, tin erii în speţă, de a creşte duhovniceşte ;
— im portant in form area creştină este schim bul de experienţă r e 
ligioasă. în acest sens trebuie insistat asupra stim ulării dorinţei cunoaş
terii religioase a tinerilor ;
— se înregistrează la tinerii de astăzi frica de a exprim a dorinţa
religioasă sau aevoile lor religioase, nesiguranţa în a tră i experienţe
religioase ;
— principala sfidare a form ării creştine o constituie diminuarea
entuziasm ului tin e rilo r;
— form area ecumenică să devină un elem ent constitutiv al form ării
creştine.
în ultim a zi a lucrărilor, delegaţia Conferinţei Episcopale Franceze
a făcut cunoscut faptul că s-au început pregătirile pentru a prim i tinerii
participanţi la cea de-a X lI-a Z I M O N D IA LĂ A TIN ER ETU LU I care
va reuni în capitala Franţei sute de mii de tineri din întreaga lume,
întâlnire ce se va desfăşura în perioada 14— 18 august 1997.
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La acest pelerinaj al tineretului mondial este in vita t să participe
şi un grup de tineri ortodocşi români. Aceştia vor folosi această ocazie
p e n tru a cunoaşte maâ bine sp iritu alitatea şi cultura franceză.
în tâln irea Europeană a responsabililor p e n tru P astoraţia Tineretului
s-a încheiat cu o slujbă oficiată în Bazilica N aţiunilor din Loreto, care
adăposteşte, potrivit tradiţiei lauretane, «Casa Maicii Dom nului» din
Nazareth.
Mircea A le x ă U Ţ A

ÎNTÂLNIREA DE DIALOG TEOLOGIC BILATERAL
DINTRE BISERICA ORTODOXA ROMÂNA
ŞI BISERICA EVANGHELICA DIN GERMANIA
(Selbiz — Bavaria, 27 noiembrie — 5 decembrie 1995)

COMUNICAT
în tre 27 noiem brie şi 5 decem brie 1995 a avut loc cea de a şaptea
întâln ire de dialog teologic bilateral dintre Biserica O rtodoxă Română
şi Biserica Evanghelică din G erm ania. Dialogul s-a desfăşurat în Casa
C om unităţii F răţiei lui H ristos (Haus der C hristusbruderschaft) din
Selbiz —■Bavaria.
Tem a principală a dialogului a fost «Com uniunea sfinţilor — che
m area Bisericilor noastre şi îm plinirea ei într-o lum e secularizată».
Această tem ă a fost dezvoltată în urm ătoarele referate :
P reot profesor dr. M ircea Basarab :
«Communio sanctorum » Reflecţii teologice.
Pastor conferenţiar dr. Heinz Ohm e :
«Com uniunea sfinţilor, o declaraţie de credinţă despre structurile
fundam entale ale Bisericii».
Pastor profesor dr. H erm ann P itte rs :
«Com uniunea sfinţilor. C hem area Bisericilor noastre şi îm plinirea
ei într-o lum e secularizată».
Diacon lector dr. Dorin Oancea :
«Slujirea profetică a Bisericii în vrem e de schim bare».
Pastor prefesor dr. Adolf M artin R itte r :
«Slujirea profetică a creştinilor în vrem uri de transform ări secu
lare».
Episcop Rolf Koppe :
«M ărturia comună a creştinilor într-o societate pluralistă».
Diacon asistent Ioan Caraza :
«M ărturia com ună a creştinilor într-o societate pluralistă».
La această în tâln ire de dialog au participat din p a rte a B.O.R., u r
m ătorii :
—
Arhiepiscop dr. Nicolae Corneanu, M itropolitul B anatului, Tim i
şoara, conducătorul delegaţiei ;
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— Arhiepiscop dr. Serafim Joanta, M itropolit al G erm aniei şi E uro
pei Centrale, Regensburg ;
Preot profesor dr. M ircea Basarab, M iinchen ;
P reot lector dr. Vaier Bel, Cluj-N apoca ;
Diacon asistent Ioan Caraza, B ucureşti ;
P reot profesor dr. Viorel Ioniţă, secretar de studii la Conferinţa
Bisericilor Europene, Geneva ;
Diacon lector dr. Dorin Oancea, Sibiu ;
P reot conferinţiar dr. Ioan Tulcan, Arad.
Ca observator din p artea Bisericii Evanghelice C.A. din Rom ânia :
— Pastor profesor dr. H erm ann Pitters, Sibiu.
Din partea Bisericii Evanghelice din G erm ania au participat urm ă
torii :
Episcop Rolf Koppe, Hanovra, conducătorul delegaţiei ;
Profesor dr. Hans D ieter Dopm ann, B erlin ;
P astor H ans-P eter Friedrich, Diisseldorf ;
P ăstoriţă dr. K atharina Gaede, Berlin ;
P astor profesor dr. Jorg Ierem ias, M arburg ;
P astor conferenţiar dr. Heinz Ohme, Erlangen ;
P astor Profesor dr. Adolf M artin R itter, Heidelberg ;
P astor consilier bisericesc superior K laus Schwarz, H anovra ;
Pastor Johannes Toaspem , Leipzig ;
P astor dr. R einhard Thole, Bensheim ;
P ăstoriţă sora A na-M aria a.d. W iesche, C onducătoarea ComunSităţii
«C hristusbruderschaft» («Frăţiei lui Hristos»), Selbiz ;
B erta G rundler, Hanovra, secretarul dialogului ;
P ăstoriţă Susanna Faust, Schaafheim , S tew ard ;
A sistent u n iversitar M artin Streck, M iinchen, Steward.
I
1. Tem a generală a dialogului a constituit-o problem a legată de
im portanţa m ărturisirii noastre com une despre com uniunea sfinţilor,
«communio sanctorum », în realitatea noastră bisericească de astăzi.
A ceastă tem ă este în continuitate cru dialogurile teologice anterioare,
mai ales cu cea de la K irchberg (1988) despre « îndreptare şi îndum nezeire» şi cu aceea de la C urtea de Argeş (1991) despre «Botez ca p ri
m ire în Noua A lianţă şi chem are la lupta spirituală p en tru u rm area lui
Hristos» (Synergeia).
2. Cu tem a acestei întâlniri s-a m ers mai departe, dezvoltându-se
din punct de vedere eclesiologic com uniunea credincioşilor cu H ristos
şi reliefându-se, în general, elem entele fundam entale ale acesteia. Ca
elem ent eclesiologic specific s-a subliniat S lujirea profetică a Bisericii,
ca şi continuare a slujirii profetice a lui Hristos, în condiţiile concrete
ale schim bărilor seculare într-o societate pluralistă.
3. La tra tare a acestei problem atici prin conferinţe, dialoguri şi
discuţii personale, am «recunoscut cu toţii că m ărturisirea comuniunii
Sfinţilor» în credinţa, doctrina şi experienţa spirituală a Bisericilor
noastre, se caracterizează p rin tr-o m are apropiere, în ciuda diferitelor
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accente şi a form elor teologice de exprim are. Aceasta este adevărat,
chiar dacă această expresie nu este cuprinsă în sim bolul de credinţă
niceo-constantinopolitan în tre b u in ţat exclusiv în Bisericile Ortodoxe.
Cu toate acestea m ărturisirea lui com m unio sanctorum din punct de
vedere al conţinutului ei reprezintă un tezaur comun de credinţă în
R ăsărit şi A pus ; conceptul com m unio sanctorum are probabil la bază
term inologia greacă. Astfel, conform Tradiţiei vechi bisericeşti, sem nifi
caţia personală (ca şi com uniune a Sfinţilor) şi cea sacram entală (ca
particip are la cele sfinte) su n t legate una de alta în Bisericile noastre.
P rim a sem nificaţie o în tâln im la Nicetas de R em esiana (fd u p ă 414) iar,
cea de a doua la S fântul Vasile cel M are (f 379).
4.
La baza acestor aspecte se află m ărtu ria apostolică şi neotestam entară despre com uniunea în H ristos ; legat de aceasta nu există în tre
noi nici o contradicţie.
A stfel noi afirm ăm îm preună că Biserica nu este lucrarea oam e
nilor, ci exclusiv lucrarea lui Dum nezeu. Ea a fost constituită prin
coborârea D uhului Sfânt, iar Iisus H ristos este tem elia pe care se zi
deşte p rin D uhul Sfânt acea sanctorum comm unio. Astfel, Biserica este
«com uniunea (îm părtăşirea) Sf. Duh» (II C orinteni 13, 13), «îm părtă
şirea cu Fiul» (I C orinteni 1, 9) şi «îm părtăşirea cu T atăl şi cu F iul Său
Iisus Hristos» (I Ioan 1, 3).
îm preună m ărturisim im portanţa fundam entală a adunării litu r
gice euharistice în cadrul căreia se constituie m ereu Biserica, ca T rup
al lui H ristos şi totodată ca şi com m unio sanctorum p rin «îm părtăşirea
în tru Evanghelie» (Filipeni 1, 5) şi « îm părtăşirea cu T rupul şi Sângele
lui Hristos» (I Corinteni 10, 16 u.).
P rin C uvânt şi Taine, H ristos îm părtăşeşte fiecăruia din noi comu
n iunea Sa trăita cu Dum nezeu şi este prim ită de fiecare în p arte prin
ascultarea cuvântului şi prin îm părtăşirea ou Sfintele Taine. P rin iubi
rea jertfito are d intre cei ce trăiesc în H ristos se trăieşte această com u
niune. Această com uniune îi include atât pe cei vii cât şi po cei ador
m iţi înaintea T ronului lui Dum nezeu şi se exprim ă p rin doxologia
comună adusă Iui Dum nezeu, p rin rugăciunea către El şi. p rin rugăciunea
unuia pen tru aLtul.
De aceea, participarea com ună la H ristos Cel ce se dăruieşte e u h a
ristie prin pâine şi vin, în cadrul Sinaxei credincioşilor reprezintă izvor
viu de viaţă dum nezeiască şi fundam ent al oricărei com uniuni a S fin
ţilor.
Astfel, m ărturisim că Biserica, ca şi Sanctorum Communio, ajunge
toate tim purile. Ea este întem eiată prin S fatul iubirii lui D um nezeu
C reatorul ca şi com uniune veşnică în îm p ărăţia lui Dum nezeu. Astfel,
această com uniune a sfinţilor are d rept izvor şi model com uniunea lui
Dum nezeu Tatăl, Fiul şi S fântul Duh. Dum nezeu face Biserica d rep t
chip al un ităţii Sale în Treime. în felul acesta Com uniunea Sfinţilor
se întem eiază pe iubirea in te rtrin ita ră şi o m enţine pe aceea vie
(Ioan 17, 1— 26).
B. O. R. — 6
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Communio Sanctorum înseam nă o existenţă m ereu înnoită în
H ristos şi cuprinde om ul în întregul său, inclusiv relaţiile sale cu lu 
mea. De aceea, această (existenţă um ană n.n.) nu se lim itează num ai la
cultul divin ori num ai în locaşul bisericesc, ci se extinde asu p ra în tre 
gii vieţi a om ului. C om uniunea cu H ristos se exprim ă p rin aceea că cre
dincioşii suferă, m or şi trăiesc îm preună cu H ristos (Romani 6, 8 ; 8, 17).
P rin această «îm părtăşire cu Fiul» este întem eiată trim iterea în lum e,
ca şi caracteristica fiinţială a Bisericii, de a propovădui Evanghelia, de
a tra n sm ite mai d eparte iertarea şi îm păcarea şi astfel de a fi prin.
D uhul Sfânt, instru m en t al îm părăţiei Sale. Expresia duhovnicească a
acestei m isiuni se arată în rugăciunea p en tru lum e şi a unora p e n tru
alţii (Amos 7, 25 ; Efeseni 6, 18 u.).
5* în am bele noastre T radiţii sunt incluşi, în această com uniune a
rugăciunii, şi Sfinţii cei desăvârşiţi.
—■în cadrul discuţiilor am dezbătut sensurile cuvântului «sfânt»
care s-a dovedit deosebit de im portant p e n tru corecta înţelegere a
noţiunii de com m unio sanctorum . Sfinţenia ca făgăduinţă, ca dar şi
m isiune este com uniunea păcătoşilor îndrep taţi (justificaţi) c-u Dom nul
Iisus Hristos, singurul Sfânt (Evrei 1, 11 ; M arcu 1, 24), Căruia aceştia
îi urm ează prin pocăinţă şi iubire (dăruire), în vederea îndum nezeiru
(Theosis).
Noi deosebim :
—
«Sfânt» în sensul com unicării cu Hristos, Cel care ne sfinţeşte
prin D uhul S fânt în T aina S fântului Botez şi prin păşirea pe urm ele
Sale. P o trivit acestui sens, toţi cei botezaţi sunt «sfinţi» (I P e tru 2, 9
Efeseni 4, 12 ; Coloseni 3, 12) şi m ărturisesc în tre eit prin cuvânt şi
viaţa lor, com uniunea cu Domnul.
—■ Ca «sfinţi» în sensul restrân s al cuvântului îi num im pe acei
oam eni — vii şi adorm iţi — care în tr-u n mod deosebit, prin harism ele
de care s-au învrednicit şi p rin asceză, au devenit îndrum ători, călăuzi
tori şi ajutor p en tru ceilalţi creştini. Ca rugători justificaţi şi pream ă
riţi în cer, acceptaţi deja de Dum nezeu ; su n t pen tru noi aju to r p e n tru
propria noastră rugăciune.
6.
Conform T radiţiei lu teran e se apreciază foarte m ult «slujirea
sfinţilor» ; cu to ate acestea având în vedere pe Iisus Hristos, ca Singurul
M ântuitor şi M ijlocitor în tre Dum nezeu şi om, avertizează asupra unei
invocări a sfinţilor în rugăciune (C.A. 21). La aceasta, T radiţia veche
bisericească a Bisericii nedivizate a avut u n rol foarte mare, în sensul
deosebirii ce se făcea în tre adorarea ce se cuvenea exclusiv lui D um 
nezeu în S fânta Treim e şi cinstirea Sfinţilor, a m oaştelor şi a icoanelor.
D ezvoltarea teologiei şi sp iritu alităţii Evului M ediu târziu în Apus a
estom pat această deosebire fundam entală şi prin aceasta a provocat
critica reform ată., valabilă până astăzi.
P e n tru participanţii ortodocşi la dialog, H ristos este de asem enea
singurul m ijlocitor căruia se cuvine adorare (latreia). în aGelaşi tim p,
ei afirm ă com uniunea sfinţilor ca pe o com uniune vie a celor drepţi
şi bineplecaţi înaintea lui D um nezeu şi aleşi de către El.
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Noi ştim că aceste poziţii d iferite s-au născut în diferite contexte
istorice. De aceea, sperăm ca p rin tr-o continuă reflectare şi o experienţă
creştină com ună şi în aceste problem e ne vom p u tea apropia unii
i e alţii.
II
1. S lujirea profetică a Bisericii, ca dezvoltare a slujirii lui H ristos
se desfăşoară astăzi în tr-o societate seculară şi pluralistă. Acesta este
rezu ltatu l transform ării profunde survenite în istorie şi astăzi. Seculari
zarea şi societatea pluralistă, ca şi consecîhţă a acesteia, su n t chiar din
p unct de vedere conceptual am bivalent. Tot astfel, trebuie diferit
evaluate şi in terp retate fenom enele exprim ate p rin ele.
2. Dizolvarea lum ii europene a Evului M ediu im prim ată de creşti
nism prin «eliberarea de im a tu rita tea vinovată» (Kant), care a început
cu ilum inism ul, este apreciată în A pus ca expresie a em ancipării de sub
stru c tu ri autoritare. în R ăsărit însă, noţiunea de secularizare este ap re
ciată negativ, deşi există acelaşi înţeles al em ancipării de stru ctu rile
auto ritare ; căci relaţia Biserică-lum e a fost înţeleasă (în R ăsărit n.n.)
m alt mod.
3.
Pe de altă parte, secularizarea a av u t d rep t consecinţă orientarea
lum ii şi a m ultor oameni, exclusiv spre realităţile acestei lumi, iar p rin
autoafirm area om ului îm potriva com uniunii cu Dum nezeu se exprim ă
iiin ţa păcătoasă a omului. Am fost îm preună de acord cu aceea, ca
aspiraţia om ului spre autonom ie şi antropocentrism ul reprezintă feno
m ene generale în vrem ea noastră, care au consecinţe diferite în Răsă
rit şi în Apus. Fiecare Biserică, ca Biserică aflată sub cruce, trebuie
să sc întrebe : unde, când şi In ce m ăsură a contribuit prin propria
n ep u tin ţă sau p rin tr-o lucrare insuficientă la acest fel de secularizare ?
P rin tre consecinţele negative (ale secularizării n.n.) putem am inti
abuzul de pu tere îm potriva oam enilor de către regim urile dictatoriale
precum şi degenerarea ştiinţei şi a tehnicii devenind scopuri în sine,
altfel spus, neglijarea creaţiei şi a legăturilor vitale ale omului. Biserica
se află în prim ejdie, prin provocarea secularizării de a nu m ai m ărtu 
risi plenitudinea m ântuirii dăruite de H ristos, ci lim itându-se la di
m ensiunea secularizată a gândirii, Biserica lucrează în lum e p rin puterea
harului, m ărturisindu-L pe Hristos, Om ul Cel desăvârşit In p len itu d i
nea apofatică a inim ii şi ilum inarea m inţii (Predica de pe M unte).
4. Transform ările politice, sociale şi economice care au av u t loc în
ultim ii ani în Statele C entral şi est-europene, fac să apară şi acolo o
societate pluralistă. P luralism ul are o p arte pozitivă, ca valoarea funda
m entală a Constituţiei unui stat dem ocratic. El este înţeles ca autonom ie
a g rupărilor sociale aflate faţă de Stait, în tr-o loialitate liber consim 
ţită.
Pluralism ul deschide Bisericilor şansa, ca fără ajutorul puterii
lum eşti să se concentreze mai puternic asupra valorilor spirituale, să
m ărturisească şi să slujească în cadrul societăţii.
5. Noile form e de sp iritu alitate oferă Bisericilor posibilitatea în 
noirii, dezvoltând bogăţia diferitelor daruri pe care D um nezeu le oferă.
O prim ejdie (pentru Biserici n.n.) o reprezintă acel pluralism religios
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care se m anifestă prin am ploarea noilor m işcări religioase şi prin oferte
de m ântuire de n a tu ră filosofică.
6. în ţările noastre suntem confruntaţi cu fenom ene asem ănătoare
şi de aceea nu putem răspunde decâft îm preună, p en tru a fi credibili,
în felul acesta, Bisericile noastre n u treb u ie să acţioneze u n a îm potriva
alteia, ori sim plu paralel, ci m ărtu risirea lor comună trebuie să o în ţe 
leagă ca parte a responsabilităţii lor. Căci noi suntem «îm preună cetă
ţeni cu sfinţii, şi casnici ai lui Dum nezeu» (Efeseni 2, 19).
7. M ărturisirea şi viaţa bogată a sfinţilor apare în aspectul ei indi
vidual şi com unitar ca un răspuns profetic la îm povărările şi absurdul,
în plan personal şi colectiv, dar şi la aspiraţiile tim pului nostru. în cu ra 
jate de toate acestea, Bisericile noastre se aşază lucide în faţa proble
m elor prezentului, prim ind putere, înţelepciune şi profeţie. Bogăţia tra 
diţiei lor spirituale face ca ele să răm ână la izvoarele lor şi în acelaşi
tim p să fie active. N um ai astfel, Bisericile noastre pot să rostească
m ărtu ria necesară în situaţiile confliotuale concrete p e n tru a transpune
Evanghelia în Liturghie, m ărtu risire şi diaconle sau slujire, şi să fie
lum ină în Hristos.
8. D ivizarea continuă a Bisericilor este un scandal şi p e n tru m oti
vul că ea contribuie direct la secularizarea progresivă a lumii. Ca şi
diversitate reconciliată, m işcarea ecum enică, dim potrivă poate da o
pildă, p rin apropierea de u n itatea creştină, în cadrul stru c tu rilo r bise
riceşti convergente şi tradiţiile teologice în vederea convieţuirii într-o
societate pluralistă, a tâ t în dom eniul religios, cât şi în cel profan (lu
mesc).
III
1. în cadrul celor şapte în tâln iri ale dialogului teologic, în tre Bise
ricile noastre am constatat acorduri considerabile în problem e funda
m entale ale credinţei noastre. După 16 ani de dialog şi în urm a unei
situaţii sociale şi politice cu totul schim bate, atât în G erm ania, cât şi în
Rom ânia, m em brii am belor delegaţii au fost de acord că ar fi necesar
u n rezu ltat şi o evaluare a rezultatelor obţinute până acum. Este deose
bit de im portant ca acel consens obţinut şi problem ele deschise care au
mai răm as să fie analizate şi com parate în întreg contextul relaţiilor
d in tre Bisericile noastre. Aceasta pentru a putea constata chiar acum
că în urm a rezultatelor deja obţinute, problem ele dogm atice nesoluţio
n ate încă s-au dim inuat. P rin aceasta se facilitează evaluarea drum ului
ce trebuie în continuare parcurs, până ce se va ajunge la recunoaşterea
bisericească reciprocă şi la scopul deplinei com uniuni bisericeşti a celor
aflaţi în dialog.
Din acest m otiv, m em brii am belor delegaţii roagă conducerile Bise
ricilor respective de a constitui o comisie mai restrânsă, însărcinată cu
evaluarea rezultatelor obţinute până acum (în cadrul acestui dialog
teologic n.n.). R aportul acestei comisii va fi p rezentat conducerii celor
două Biserici în vederea receptării.
2. Chiar astăzi se poate constata că există o strânsă colaborare
în tre cele două Biserici. Această colaborare trebuie adâncită. Există
deja o legătură eclesială la diferite n iveluri şi în d iferite domenii, chiar
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dacă încă n u poate fi p ro n u n ţata recunoaşterea bisericească deplină.
Acest fapt trebuie re ţin u t în mod deosebit şi p e n tru faptul că la acest
dialog p e n tru prim a dată au p articip at nu num ai un rep rezen tan t al
Bisericii Evanghelice din Rom ânia (aşa cum s-a procedat de la începutul
dialogului) ,ci şi M itropolitul Serafim al M itropoliei O rtodoxe rom âne
din G erm ania, îm preună cu unul din preoţii acesteia, profesor dr. M ircea
Basarab. P rin contacte şi proiecte de lucrări comune, regulate, se poate
extinde cunoaşterea reciprocă, pot fi depăşite prejudecăţile de am bele
părţi, ajungându-se la prom ovarea creşterii com uniunii spirituale dintre
noi.
Ca exem ple ale posibilităţilor de în tâln ire actuale şi proiecte de
acţiunj com une în viitor ar p u tea fi am intite urm ătoarele :
Schim b de bursieri
Schimb de profesori u niversitari (de Teologie n.n.)
Prom ovarea relaţiilor de p a rten eriat în tre parohii din G erm ania şi
Rom ânia.
în tâ ln iri liturgice şi rugăciuni com une
R edactarea unor m ateriale didactice ecum enice mai noi, care să
cuprindă şi rezultatele acestui dialog
Colaborare şi schim b diaconic-pastoral
Inform ări reciproce regulate asupra problem elor actuale din cadrul
am belor Biserici.
P articipantele şi participanţii la acest dialog m ulţum esc preşedin
telui Consiliului Bisericii Evanghelice din G erm ania, episcopului de
land Dr. K laus E ngelhardt, p e n tru invitaţia la această în tâln ire de
dialog în S£lbiz. A cestuia şi P rea F ericitului P ărin te Teoctist, P a tria rh u l
Bisericii Ortodoxe Române, le transm item m ulţum irea şi salu tu l lor.
P rim irea binevoitoare în Casa de oaspeţi a C om unităţii «Christusbruderschaft» Selbiz precum şi atm osfera spirituală a Casei, a contri
b uit la reuşita dialogului. Discuţiile grupelor aflate în dialog au fost
însoţite de rugăciunile surorilor de acolo. P articiparea la orele de ru g ă
ciune ale C om unităţii şi o seară de în tâln ire cu surorile, cu spiritualul
lor, P astor dr. H ans H aselbarth şi cu S tareţa (Priorin) S ora A na
M aria a.d. W iesche, care a p articip at la acest dialog ca reprezentantă
a Bisericii Evanghelice L uterane din Bavaria, au deschis o p rivire
rem arcabilă în viaţa unei C om unităţi (m ănăstiri n.n.) evanghelice. La
îm bogăţirea spirituală a grupei de dialog au contribuit, cu rugăciunile
de seară ţin u te alternativ, precum şi slujba Cinei D om nului a C om u
nităţii, ţin u tă în ziua de 29 noiem brie (1995), la care a participat atât
delegaţia ortodoxă, prin rugăciuni, şi Sf L iturghie săvârşită de I.P.S.
M itropolit Serafim , în ziua de 1 decem brie (1995), cât şi delegaţia evan
ghelică şi surorile com unităţii, p rin rugăciune. Această experienţă spi
ritu a lă a grupei de dialog a fost adâncită în ziua de dum inică (1 A dvent
— prim a dum inică din Postul C răciunului în Apus), p rin tr-o slujbă,
com ună, stru c tu ra tă de C om unitate în tr-u n mod festiv, în cadrul căreia
câteva surori din cadrul Com unităţii şi-au aniversat 25 de ani, respec
tiv 40 de ani, de când şi-au depus voturile de in tra re în Com unitate,
ia r acum şi le-au reînnoit.
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în seara zilei de 1 decem brie Biserica landului Bavaria, reprezen
tată p rin O.K.R. (consilier bisericesc superior n.n.) CLaus-Jurgen Roepke
şi decanul zonei respective W ilfried Beyhl, a oferit o recepţie p e n tru
gru p a de dialog. Delegaţia bavareză a transm is celor de faţă salutarea
episcopului bavarez H erm ann von Loewenich.
Excursia înteprinsă la B eyreuth a oferit grupei de dialog prilejul
să se întâlnească cu pastori ai parohiilor din oraş, precum şi posibili
ta te a inform ării asupra m isiunii şi punctelor principale ale activităţii
actuale în cadrul parohiilor (evanghelice m ai ales) din B eyreuth. In
afară de aceasta s-a vizitat biserica oraşului şi Vila W ahnfried, locuinţa
de odinioară a com pozitorului R ichard W agner.
După încheierea dialogului propriu-zis, participanţii au vizitat o ra 
şele Leipzig şi W ittenberg. O raşul Leipzig a re un trecut evanghelic
im portant. Aici a activat Johan Sebastian Bach, la biserica Sf. Toma
şi M artin L uther în cadrul disputei de la Leipzig (Leipziger D isputation) din anul 1519, când a fost conştient de m ărturisirea de credinţă a
Bisericii Ortodoxe am intind şi de locul dem onstraţiilor de luni, care
în anul 1989 au condus la revoluţia paşnică şi în final 1a sfârşitul d icta
tu rii în fosta R.D.G. în W ittenberg participanţii au vizitat locurile legate
de M artin Luther.
M em brii am belor delegaţii, la cea de-a şaptea întâlnire a dialo
gului teologic bilateral în tre Biserica Ortodoxă Rom ână şi Biserica E van
ghelică din G erm ania, au exprim at convingerea că această întâln ire a
c o ntribuit în mod esenţial la o înţelegere reciprocă mai profundă a
în v ăţă tu rii de credinţă, la o participare crescândă la viaţa bisericească a
celuilalt, la apropierea pe drum ul u nităţii Bisericilor noastre în Hristos,
precum şi la o m ai bună înţelegere între popoarele noastre.
Participanţii la întâln irea de la Selbiz recom andă, de aceea, con
ducerilor Bisericilor lor, continuarea dialogului.
Pentru delegaţia
Bisericii O rtodoxe Române

Pentru delegaţia
Bisericii Evanghelice din Germania

A rhiepiscop NICOLAE
M itropolitu l B anatului

Episcop ROLF KOPPE
Conducătorul departam entului
activităţii ccum enice şi cu străinătatea
a Bisericii E vanghelice din Germania

T raducere : pr. prof. dr. IOAN TULCAN

«MINORITATE ŞI MAJORITATE ÎN EUROPA»
Lcrările «consultaţiei ecum enice» de la Trondheim-Norvegia
(27—31 m artie 1996)

în tre 27-— 31 m artie 1996 a avut loc «consultaţia ecumenică» de la
Trondheim -N orvegiaf organizată de către Biserica Norvegiei şi Confe
rin ţa Bisericilor Europene.
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Au participat aproxim ativ 30 de reprezentanţi ai Bisericilor : O rto
doxă, Rom ano-Catolică, P rotestantă, precum şi ai unor Culte neoprotesta n te din Europa.
Tem a principală a consultaţiei a fost : «Bisericile m inoritare şi
majoritare din Europa pe calea reconcilerii şi a m isiunii com une».
In tre reprezentanţi pom enim pe : Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, direc
tor de studii în cadrul C.B.E., Past. Prof. Dr. Vasile Talpoş, din partea
U niunii B aptiste din Rom ânia, şi Pr. Prof. Dr. A lexandru M oraru,
rep rezen tan tu l Bisericii O rtodoxe Române.
în cadrul consultaţei au fost prezentate mai întâi două tem e de
bază :
1) Bisericile naţionale păstrătoare ale tradiţiei religioase şi cu ltu 
rale ale naţiunilor — văzute din perspectiva drepturilor om ului şi ale
libertăţilor religioase, de Revd. Dr. G unnar Stalsett, şi
2) Teritoriu canonic, m isiune şi pi'ozelitism , de Pr. Prof. Dr. Viorel
Ioniţă, C.B.E.
Pe m arginea celor două tem e s-au p u rta t discuţii pe gm pe şi în
plenul «consultaţiei» ca : Biserică şi Stat, dialogul ecumenic, reconciLierca, m isiunea comună ş.a.
In a doua etapă a întâlnirii s-a constituit în plenul «consultaţiei»
o masă rotundă, alcătuită din reprezentanţi ai Bisericilor : P rotestantă,
R om ano-Catolică şi ai Cultelor neoprotestante din Norvegia şi Finlanda,
in cadrul căreia au fost abordate diferite form e de cooperare care pot
conduce la o m isiune comună.
în cadrul discuţiilor au fost com bătute acţiunile prozelitiste ale
diferitelor culte şi denom inaţiuni creştine, care nu fac p arte din
Consiliul M ondial al Bisericilor.
în cea de a treia etapă, reprezentanţii Bisericilor şi ai Cultelor
religioase din Europa au avut de prezentat situaţia bisericească din
ţările lor, pe m arginea tem ei generale : Rolul instituţiilor ecumenice
naţionale —■ cum pot ele să prom oveze dialogul şi cooperarea dintre
m inoritate şi m ajoritate (inclusiv între Bisericile m ajoritate şi m inoritare).
R eprezentantul Bisericii Ortodoxe Rom âne (Pr. Prof. Dr. A lexandru
M oraru) a prezentat tem a : Biserica Ortodoxă Română în dialog şi
cooperare cu Bisericile şi Cultele minoritare.
La încheierea consultaţiei, reprezentanţii Bisericilor şi C ultelor din
Europa, prezenţi la Trondheim , au făcut urm ătoarele recomandări ■
să existe respect reciproc ;
participare în comun la conferinţe şi slujbe religioase ;
întâlniri ecumenice, m inorităţile să lase deoparte sim ţirea că sunt
în depărtate sau excluse de la drepturile m ajorităţii ;
m ajoritarea să influenţeze autorităţile de S tat în direcţia respec
tă rii drepturilor m inorităţilor ;
lupta în comun îm potriva prozelitism ului sectar, care atentează la
•viaţa Bisericilor şi a C ultelor creştine, precum şi la unitatea vizibilă a
tu tu ro r creştinilor.
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Transpunerea în practică a discuţiilor de la Trondheim-Norvegia,
rămâne o speranţă şi un deziderat pentru cei ce doresc pacea şi
bunăînţelegerea dintre Biserici şi popoare.
Pr. prof. dr. ALEXANDRU MORARU

LUCRĂRILE CELEI DE A 43-A SĂPTĂMÂNI
DE STUDII LITURGICE : «LITURGHIE ŞI CULTURĂ»
(Paris, 25—28

iunie

1996)

în perioada 24 iunie — 13 iulie 1996, urm are binecuvântării P rea
Fericitului P ărin te P a tria rh TEOCTIST, P.C. Pr. Prof. Univ. Dr.
CONSTANTIN GALERIU a efectuat o vizită în Franţa, Elveţia, G er
m ania.
1. O biectivul principal al acestei vizite a fost p articiparea P.C. Sale
la Cea de a 43-a Săptăm ână de Studii Liturgice, organizată de In sti
tu tu l de Teologie O rtodoxă din Paris. A cest Congres, având tem a
«LITURGHIE ŞI CULTURI», s-a desfăşurat în tre 25—28 iunie a.c.
P.C. Pr. C onstantin G aleriu a prezentat celor de faţă (între care şi
I.P.S. M itropolit CONSTANTIN de la P a tria rh ia Ecum enică şi I.P.S.
M itropolit IEREMIA, Preşedintele Consiliului Episcopal Ortodox din
Franţa) refe ra tu l cu titlu l «Le sacrifice dans Ies oeuvres representatives
de la culture roum aine» («Jertfa în operele reprezentative ale culturii
româneşti»). P e n tru o m ai bună înţelegere a m esajului acestui referat,
celor de faţă le-au fost d istribuite textele în lim ba franceză a baladelor
«Mioriţa» şi «M eşterul Manole», precum şi câte o im agine a M ănăstirii
C urtea de Argeş.
2. în ziua de joi, 27 iunie, P.C. P r. C onstantin G aleriu a fost de
faţă la susţinerea doctoratului, de către fostul student Ioan Toader, cu
teza având titlu l : «La predication, Message D ivin et Com m unication en
Roum anie». Teza a fost elaborată şi prezentată a tâ t în cadrul In stitu i
tului de Teologie Ortodoxă «St. Serge», cât şi al In stitu tu lu i de Teolo
gie Catolică, pendinte de U n iv e rsita te a S o rb o n a . Teza fiind acceptată^
candidatul a fost declarat doctor în Teologie al celor trei aşezăm inte de
învăţăm ânt u niversitar : In stitu tu l de Teologie Ortodoxă din Paris,
acum asociat Sorbonei, In stitu tu l Catolic şi U niversitatea Sorbona. în
comisie, de la In stitu tu l de Teologie O rtodoxă a participat Prof. O livier
Clement, căruia P.C. Sa i-a transm is un mesaj din p artea P rea F erici
tu lui P ărinte P a tria rh TEOCTIST şi invitaţia de a mai vizita Biserica
si ţara noastră.
3. în tim pul şederii la Paris, P.C. Sa a fost solicitat să dea u n
interviu p e n tru Canalul 2 al Televiziuni franceze, program at p en tru
difuzare în ziua de dum inică, 21 iulie, la orele 9,30. In terv iu l a av u t ca
tem ă principală «Sem nificaţia Teologiei Ortodoxe în Teologia şi C ultura
Occidentală».
4. După încheierea Congresului, P.C. Sa a plecat în Elveţia. în
ziua de dum inică, 30 iunie, a slu jit S fânta L iturghie la Lausanne,
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îm preună cu P.C. Pr. A drian Diaconu, în locaşul oferit de Biserica
R eform ata, înzestrat în duh ortodox şi sfin ţit de I.P.S. M itropolit S era
fim al M itropoliei Ortodoxe Rom âne p en tru G erm ania şi Europa Cen
trală în ziaua de 16 iunie a.c.

JERTFA IN OPERELE REPREZENTATIVE
ALE CULTURII ROMÂNEŞTI
Prezentă în toate religiile şi culturile lum ii, je rtfa este un act d e
cult şi în acelaşi tim p o tem ă fundam entală. în tr-u n mod profund, acest
act originar — ritual de comunicare cu D um nezeu şi, im plicit, cu sem e
nii — reflectă iconomia divină cu privire la creaţie, la răscum părarea şi
reînnoirea ei.
Căci «Mielul (este) înjunghiat de la întem eierea lu m ii» (Apoc. 13, 8)f
chiar p e n tru întem eierea lum ii.
R ăscum părarea lum ii s-a făcut p rin jertfă, prin cruce şi înviere ;
iar trecerea la «un cer nou şi un păm ânt nou» se va face la arătarea «pe
cer a sem nidui Fiului Omului» (Mt. 24, 30), oare este sem nul răstig n i
rii lum ii vechi (a păcatului) şi a reînnoirii acesteia. Dacă jertfa, ca ex p re
sie suprem ă a iubirii (In. 15, 13), este actul care uneşte pe Dum nezeu
cu creatura Sa, legătura creaturii cu D um nezeu se face to t prin je rtfă
— după cădere, jertfa suprem ă a lui Hristos, pen tru noi şi cu noi : «nu
puteţi intra la D um nezeu decât ca je r tfă » (Sf, C hirii al Alexandriei).
A stfel je rtfa —■ însuşire revelatoare a D um nezeirii — ne descoperă
unica m odalitate autentică de com unicare cu Aceasta şi face vizibil
divinul din om ul creat «după chipul lui D um nezeu» şi în vederea infi
nitei asemănări cu El.
în acest sens, M ircea Eliade, m arele istoric al religiilor, constată
prezenţa unei credinţe extrem de răspândite, a cărei schem ă se regă
seşte p re tu tin d e n i„ aproape identic, şi anum e credinţa că : «nimic n u
poate fi creat fără jertfă» j.
în sp iritualitatea şi cultura rom ânească, ideea de jertfă ca m om ent
culm inant al cultului sacru urcă până la străm oşii noştri, Daco-Geţii.
«Din patru în patrn ani — relatează Herodot — ei trim it ca sol la
Z alm oxis pe unul dintre ei, pe care au căzut sorţii, p entru a-i spune
acestuia ceea ce doresc în fiecare îm prejurare. Trim iterea se face a stfe l:
câţiva bărbaţi ţineau cu vârful în sus trei suliţe ; alţi câţiva aruncau
în aer pe cel a le s ; dacă în cădere, străpuns de suliţe, m urea, ei consi
derau că zeul le era fa v o ra b il; dacă nu, ei considerau că solul era
vinovat de neprim irea jertfei şi alegeau u n altul. Recomandările se
făceau sohdui cât încă era în viaţă» 2.
V. Pârvan, istoric şi filosof al istoriei, descoperă în stru c tu ra acestui
act sacrificial o sem nificaţie profund spirituală.
«Un om căruia i se ia viaţa de carne, spre a i se dărui cea de spi
rit, întru marea m isiune de a purta sus în cer dorinţele şi rugăciunile
1. M. Eliade,M y th e s, r ev cs et m yste res, Gallimard, Paris, 1957, p. 224.
2. Herodot IV, 94.
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naţiu n ii, reprezintă jertfa cea mai înaltă. Şi această jertfă e aşa de
sfin ţită , încât dacă cel aruncat în vârfurile de lănci nu moare, înseam nă
n u că zeul are milă de el şi-i lasă viaţa, ci, dim potrivă, că-l osândeşte
la moartea eternă a vieţii trupului şi-l socoteşte nevrednic de a se arăta
înaintea sa. Ferice de cel ce, aruncat în lănci, pierde viaţa trupului, spre
a se deştepta în viaţa cea veşnică la zeul din cer»
O asem enea credinţă, p otrivit căreia m oartea înseam nă trecere
■— în tr-u n anum it fel «pascală» —- la o viaţă m ai înaltă, la D ivinitate,
a constituit un teren favorabil pen tru receptarea m esajului evanghelic.
Fiul lui D um nezeu Se pogoară la noi, îşi asum ă n a tu ra omenească
şi, prin je rtfa Sa de bună voie, prin m oartea şi învierea Sa, o ridică la
D um nezeu.
Iată de ce credinţa creştină, adusă pe aceste păm ânturi de Sfântul
A postol A ndrei, s-a înrădăcinat a tâ t de profund la rom âni, intr-o un itate
constitutivă, ca rod al harului.
Intr-o perspectivă paradoxală, am putea chiar să privim luptele
sângeroase dintre Im periul rom an şi daco-geţi, din anii 101— 102, ca pe
o uriaşă jertfă, victim ele din cele două tabere stând la tem elia naşterii
poporului rom ân, M area tain ă a P roniei !
Iubirea propovăduită de M ântuitorul — «Iubiţi pe vrăjm aşii voştri-— a fost «liantul» unirii străm oşilor noştri, dacii şi rom anii.
A stfel a luat naştere, în duh jertfelnic *, un nou popor, în acelaşi
tim p latin şi creştin.
Cu o asem enea conştiinţă şi în tr-u n astfel de duh jertfelnic s-au
zăm islit opere care pun în lum ină, p rin cuvânt, însăşi fiinţa spirituală
a poporului nostru. Vom începe studiul nostru prin a analiza două dintre
cele mai reprezentative : baladele «M ioriţa» şi «M eşterul M anole». Apoi
vom trece la o m are personalitate a sp iritualităţii rom âneşti, poetul n a 
ţional M ihai Eminescu.
Deci, mai întâi «M ioriţa» ; subiectul acestui poem -balaaă este u r 
m ătorul : în tr-u n cadru pastoral su n t evocaţi trei păstori cu turm ele
lor, unul moldovean, ceilalţi doi m unteni. Aceştia doi din urm ă se sfă
tuiesc să-l om oare pe cel m oldovean, pe care-1 vrăjm ăşesc p en tru că are
«oi m ai m ulte / M ândre şi cornute / Ş i cai învăţaţi / Şi câini m ai băr
baţii.
Dar com plotul este descoperit de o oiţă, «năzdrăvană», care se în 
tristează de soarta stăpânului ei şi : «De trei zile încoace, Gura nu-i
m ai tare, / Iarba nu-i mai place». Dar, lucru plin de m irare ! Când află
de planul tovarăşilor săi, tân ăru l păstor nu se apără, nici nu se în 
spăim ântă de planul lor ucigaş, nici nu se înfricoşează la gândul m orţii.
Senin, el se pregăteşte de m oarte. Şi, prin aceeaşi oiţă năzdrăvană, le
transm ite ucigaşilor săi ultim ele sale dorinţe : să-l îngroape «aice
pe-aproape, / în strunga de oi / Să fiu tot cu vo i» şi să-i pună fluieraşul
la căpătâi, p e n tru ca să le poată cânta în continuare, iar ele, auzindu-1,
să-l plângă.
3, G etica, Ed. M eridiane, B ucureşti, 1992, p. 92.
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Dar, m ai ales, o roagă : «... tu de omor / Să nu le spui lor»f ci, dim 
potrivă, ca pe o veste bună (cf. Lucian Blaga), «Să-le spui curat / Că
m -am însurat / Cu-o mândră crăiasă i A lum ii m ireasă», şi îşi descrie
n u n ta ca pe o viziune a unui cosmos transfigurat, în care «Soarele şi
luna / M i-or ţine cununa / ... Preoţi, m u n ţii m ari, / Paseri, lăutari, / Pă
sărele m ii / Şi stele făclii». Şi tot astfel cere să i se spună şi m am ei
sale : «Şi-i spune curat i Că m -am însurat / Cu-o fată de crai i Pe-o
gură de rai».
M ajoritatea exegeţilor rom âni au a ră ta t că m esajul esenţial al aces
tui poem nu constă nici în «voinţa renunţării, nici în beţia neantului,
nici în adoraţia m orţii» (Constantin Brăiloiu), ci în transfigurarea m orţii
în taină (sacrament).
Poetul şi filosoful rom ân Lucian Blaga vorbeşte chiar de existenţa
u nui «spaţiu mioritic» în cultura rom ânească : «Moartea prin faptul că
e echivalată cu o nuntă, încetează de a fi un fapt biologic, un epilog. Ea
este transfigurată, dobândind aspectul elevat al unui act sacram ental, al
un u i prolog. Ea este nuntă şi iată natura întreagă prefăcută în «bi
serică’»... Şi, spune el mai departe, «moartea ca act sacramental şi natura
ca biserică sunt două grave şi esenţiale viziuni de transfigurare orto
doxă a realităţii. Iată nişte viziu n i cu adevărat sofianice» 4.
în acelaşi orizont divin luminos, M ircea Eliade lărgeşte perspectiva
socotind că «mesajul cel mai profund al baladei îl constituie voinţa păs
torului de a schim ba sensul destinului său, de a preface nefericirea lui
in tr-u n m om ent al liturghiei cosmice transfigurându-şi moartea in
9nuntă m istică'» 5.
Mai m ult, Eliade vede in «M ioriţa» «un răspuns al păstorului la te 
roarea istoriei». «Aflând că soarta i s-a decis, păstorul nu se lamentează
şi nu se abandonează desperării, nici nu încearcă să anuleze sensul lu 
m ii şi al existenţei, dem istificândii-l cu turbare iconoclastă şi proclam ând
nihilism ul absolut ca singur răspuns posibil dat revelaţiei absurdului.
In alţi term eni, păstorul nu se comportă ca aţâţi reprezentanţi iluştri ai
nihilism ului modern. Răspunsul său este cu totul a l tu l : preface neno
rocul care-l condamnă la moarte în tr-u n m ister al tainei nun ţii m aies
tuos şi feeric, care, în cele din urm ă, îi perm ite să trium fe asupra pro
priului destin» ; Eliade desluşeşte în viziunea m ioritică : «concepţia de
spre un cosmos răscum părat»(i. Nu trebuie să uităm că, în tr-u n con
sens 7 încă şi m ai precis cu această viziune, P ărin tele Stăniloae arată că
în «Mioriţa» ni se dezvăluie Hristos şi sufletul omenesc, păstorul reprezentându-1 pe Hristos, iar crăiasa, lum ea ca «mireasă».
în fond, «M ioriţa» pune în lum ină concepţia unui popor care in
terpretează în chip profund şi creator relaţia d intre Revelaţie şi istorie.
Căci num ai în lum ina Revelaţiei poate fi înţeleasă transfigurarea istoriei.
Răul este supus schim bării şi nu are ultim ul cuvânt. în Vechiul
Testam ent, Iosif le spune fraţilor săi, care-i doriseră m oartea : «Iată,
voi aţi un eltit asupra mea reley dar D um nezeu le-a întors în binet ca să
4.
5.
6.
7.

L. Blaga Trilogia culturii, Bucureşti, 1979, p. 176.
M. E liade, De la Z alm oxis la Genghis-Han, B ucureşti,
Ibiclem, p. 176.
Ibidem, p. 177.

1980, p. 218.
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facă cele ce su n t acum şi să păstreze viaţa unui popor num eros» (Fac.
50, 20). Iar această transform are a răului în bine s-a produs în chip
desăvârşit în Hristos, Care a ridicat blestem ul m orţii.
Dacă Adam a transform at je rtfa în m oarte, H ristos transform ă,
m oartea Sa în jertfă oare duce la o viaţă m ai înaltă, la înviere.
Un asem enea sens profund ne dezvăluie «M ioriţa».
*
C elălalt poem reprezentativ al creaţiei populare rom âneşti este'
«M eşterul Manole şi M ănăstirea A rgeşului». Je rtfa om enească este aici
încă şi mai clar exprim ată.
Balada — după cum s-a rem arcat (D. Oaracostea) —- începe p rin tr-u n
act ritu a l : P rin ţu l Negru (voievodul Negru Vodă), însoţit de «nouă
m eşteri m ari ! Calfe şi zidari i Şi Manole zece», călătoreşte de-a lungul
râului Argeş, căutând «loc de m onastire / Ş i de pomenire». Cu aju to ru l
unui ciobănaş descoperă «un zid părăsit / Şi neisprăvit», pe care «câinii
cum îl văd / La el se răped i Şi latră-a pustiu / Şi urlă-a m orţiu ». Deja
apare ideea de jertfă.
O dată ales locul, m eşterii zidari, conduşi de Manole, încep lucrul la
porunca voievodului. D ar iată că survine un fenom en ciudat : «Dar orice
lucra / Noaptea se surpa /». Voievodul îi am eninţă «să-i puie de vii !
Chiar în tem elii», de nu-i vor îm plini porunca. M anole prim eşte în vis
un m esaj pe care îl com unică tovarăşilor săi :
«Nouă m eşteri mari, / Calfe şi zidari / Ş tiţi ce am visat / De când
m -am culcat ? / O şoaptă de sus ! A ievea mi-a spus / Că orice-am lucra /
Noaptea s-a surpa i Păn-om hotărî ! în zid a zidi / Cea dintâi soţioară, /
Cea-ntâi surioară / Care s-a ivi / M âni în zori de zi / A ducând bucate 1
La soţ ori la frate».
Zidarii încuviinţează şi ju ră că vor păstra secretul. A doua zi, prim a
care se iveşte pe drum este Ana, soţia lui Manole. Cu inim a zdrobită,
M anole îl roagă pe D um nezeu să trim ită ploaie, vijelie, v ân t puternic,
ca s-o oprească din drum . D ar ea în fru n tă forţele dezlănţuite ale
n a tu rii şi ajunge la capătul drum ului. M anole o sărută şi urcă, cu ea în
braţe, pe zid, spunându-i să nu-i fie frică : «Stăi, m ândruţa m eaf I N u te
sp ă ria ,! Că vrem să glum im / Şi să te zidim».
Zidul sporeşte şi, încetul cu încetul, o acoperă în întregim e. Ea în
cepe să plângă, nu num ai din pricina propriei suferinţe, dar şi p e n tru
copilul pe care-1 poartă în pântece. Zidită cu totul, i se mai aude doar
vocea : «Din zid că zicea : ! «M anoli, M anolif / M eştere M anoli ! ! Zidul
rău m ă strânge, / Viaţa m i se stinge !»
L ucrarea este term inată şi prin ţu l vine «ca să se închine»> Văzând
cât de frum oasă e zidirea, el îi ispiteşte pe zidari :
«Voi, m eşteri zidari, / Zece m eşteri m a r i! / Sp u n eţi-m i cu d rept, /
Cu m âna la p ep t, / D e-aveţi m eşterie j Ca să-m i faceţi m ie / A ltă m onastire, I P entru pom enire, / M ult m ai luminoasă I Ş i m u lt mai fr u 
moasă ?».
Zidarii îi răspund că, în tr-adevăr, ei pot să facă o m ănăstire şi mai
frum oasă. A tunci, voievodul pune să li se ia scările şi-i abandonează p e
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acoperiş. M eşterii zidari încearcă să scape făcându-şi aripi din şindrilă,
d a r se prăbuşesc, zdrobindu-se u n u l după altul de păm ânt. Iar Manoli,
«Când se încerca / De-a se aruncaf / lată c-auzea / Din zid că ieşea /
U n glas năduşit, / Un glas m u lt iu b it, / Care greu gemea / Ş i m ereu
zicea : «M anoli, M anoli, / M eştere M a n o li! i Zidul rău m ă strânge, /
Ţdţişoara-mi plânge, / Copilaşu-m i frânge, / V iata m i se stinge. J» / Cum
o auzea / Manea se perdea. / Ochii-i se-nvelea / Lum ea se întorcea, /
Afom se-nvârtea, / Şi de pe grindişf l De pe coperiş, / M ort bietul că
dea ! / Iar unde cădea / Ce se m ai /acea ? / O /an ta n a lină i Cu apă p u 
ţină, / Cu apa sărată / Cu lacrimi udată i»...
Pornind de la u n fap t is to ric 8, balada — oare evocă «rituri preis
torice» — oferă o viziune originară şi perenă asupra creaţiei p rin jertfă,
mai precis, p rin jertfă om enească, act creator care-şi are originea, după
cum s-a observat, în Dum nezeu, în «Mielul înjunghiat de la întem eierea
lum ii» (cf. Apoc. 13, 8), sau, cum zice A postolul P e tru : «Ştiind că (...)
aţi fost răscum păraţi (...) cu scum pul sânge al lui Hristos, ca al unui
m iel nevinovat şi neprihănit, Care a fost cunoscut mai dinainte de în te 
m eierea lumii» (I P e tru I, 18—20). Astfel, paradigm a creaţiei prin jertfă,
potriv it descoperirii biblice, îşi are originea în Dum nezeu C reatorul.
«Cosmosul care a luat naştere prin imolarea unei fiin ţe divine prim or
dialei 9 este o credinţă prezentă aproape în toate aşa-num itele «m ituri»
sau, altfel spus, în operele literare arhaice. Iar omul, în v irtu tea fap tu 
lui că a fost creat după chipul lui Dum nezeu şi în vederea atingerii
asem ănării cu Dum nezeu, îl im ită pe C reatorul său. «Creatorul ne-a
făcut creatori». A stfel s-a in stitu it şi astfel se m anifestă fondul religios
com un întregii spiritu alităţi um ane. în toate expresiile epice sau lirice
ale acestui fond religios se poate observa că je rtfa nu este legată num ai
de actul ispăşirii, deci integrată în stru ctu rile lum ii decăzute, ci este p re
zentată într-o m anieră mai profundă, ca depăşind cadrul negativ al p ă
catului, regăsindu-se la baza creaţiei, fiind cea mai pură afirm are a p e r
soanei um ane, capabilă de jertfă.
D ar în ce constă specificul baladei rom âneşti ? S-a observat prezenţa
unei balade sim ilare în zona Sud-E stului european (Arnaudov, Cocchiara,
Caracostea, Eliade). D ar în tim p ce la celelalte popoare este vorba despre
construcţia unui pod (Grecia, Bulgaria), a u nui oraş (Iugoslavia, Bulgaria,
A lbania, U n g a ria )10, la rom âni, în «M eşterul M anole» este vorba despre
construirea unei m ănăstiri. Je rtfa om enească însufleţeşte aici un lăcaş
sfânt, o biserică. Este o com uniune de h a r în tre fiinţa om enească —■su
8. M ăn ăstirea A rg e şu lu i a
sfin ţită în 1517.
9. M. E liade, op, cit., p. 181.
10. Idem, op. cit., p. 181.
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flet şi tru p — , «tem plu al lui D um nezeu» (I Cor. 3, 16), şi tem plul Bi
serică. «Se poate chiar' spune că victim a îşi urmează existenţa după
m oarte, nu în corpul său fizic, ci în corpul cel nou —■construcţia pe care
a anim at-o prin jertfa ei. T r a n s fe r i sufletului nu este posibil decât pe
calea unui sa crificiu ; în alţi term en i, printr-o moarte violentă» i]. T rupul
Anei, soţia m eşterului, se rezideşte într-o m ănăstire, în Biserică — m i
reasa M ielului. P ărintele Stăniloae observa, că num ele de M anole pro
vine din num ele biblic «Emmanuel», prefigurându-L pe Hristos. Ca şi în
«Mioriţa», în această baladă poporul rom ân îşi dezvăluie sufletul într-o
m ărturisire de credinţă în adevărul revelat şi, în acelaşi tim p, în sfin
ţenia frum useţii.
In opera lui Em inescu există un articol scris cu ocazia Paştilor, «Şi
iarăşi bat la poartă» 12, în care găsim o herm eneutică specială a ideii d e
jertfă.
M esajul principal pe care Em inescu ni-1 adresează este concentrat
în această form ulă vizionară : «Iată că sunt aproape două m ii de ani
de când biografia Fiului lui D um nezeu constituie cartea după care creşte
om enirea». Şi precizează : «(Această carte) a ridicat popoare din în tu nerec, le-a constituit pe principiul iubirii aproapelui» ! în tr-o Europă
care, după R enaştere, se îndepărtase de actul central al istoriei — în 
tru p area Fiului lui D um nezeu — şi orientase conştiinţele spre m odelele
A ntichităţii, Em inescu reaşază sensul autentic şi profund al istoriei în
Evanghelie, în Hristos. El face această rem arcă profundă : «Învăţăturile
lui Buddha, viaţa lui Socrat şi principiile stoicilor, cărarea spre virtu te
a chinezului La-o-tse, deşi asemănătoare cu învăţăm intele creştinism u
lui, n-au avut atâta in flu en ţă t n-au ridicat atâta pe om ca Evanghelia„
această sim plă şi populară biografie a Blândului Nazarinean, a cărui
inim ă a fost străpunsă de cele mai m ari dureri morale şi fizice, şi nu
pentru el, ci pentru binele şi m ântuirea altora». Din cercetările făcute d e
el în tim pul studiilor ia Viena şi Berlin, însoţite neîncetat de lecturi
personale, cu spiritul său, al «cărui foc nu-l pot stinge toate apele m ării»r
evocă în articolul său ideile m arilor personalităţi care au în drum at lu
mea antică. Ca să explicăm puţin gândirea sa, ne îngăduim să obser
văm : Em inescu a înţeles foarte bine că, deşi B uddha a fost un dem ola
to r de idoli, negarea lum ii şi a istoriei nu oferea o soluţie cu adevărat
salvatoare p e n tru lume. «Calea spre v ir tu te » ia lui La-o-tse nu e ra decât
o m orală a non-intervenţiei, o m istică destinată înţelepţilor retraşi din
lume. «Şi un stoic ar fi suferit chinurile lui Hristos — precizează el — *
dar le-ar fi suferit cu m ândrie şi dispreţ de sem enii l u i ; şi Socrat a
11. Idem, op. cit., p. 186.
12. Publicat în ziarul «Timpul» din 12 aprilie 1881 ; în M. Eminescu, O p e re ^
voi. XII, Ed. A cadem iei, p. 134.
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băut paharul de v e n in , dar l-a băut cu nepăsarea caracteristică v irtu ţii
civice a antichităţii».
în com paraţie cu viziunea spiritualităţii antice, icoana lui H ristos
i se descoperă poetului în unicitatea ei salvatoare. Şi, graţie fineţii sale
de spirit, el p ătrunde în profunzim e Taina Crucii : «Nu nepăsare, nu
despreţ : suferinţa şi amărăciunea întreagă a m orţii au pătruns inim a
m ielului sim ţitor şi, în m om entele suprem e, au încolţit iubirea în inim a
lui şi şi-au încheiat viaţa pământească cerând de la Tată-Său din ce
ruri iertarea prigonitorilor». în acest act de iubire jertfelnică se desco
peră dum nezeirea lui H ristos şi unicitatea lucrării Sale, a Crucii Sale
în lum e, în istorie. Inspirat tocm ai de contem plarea jertfei de pe Cruce,
Em inescu exprim a, cu o forţă uim itoare, adevărata ei sem nificaţie : «A st
fel, a se sacrifica pe sine pentru sem enii săi, n u din m ândrie, nu din
sen tim en t de datorie civică, ci din iubire, a rămas de atunci cea mai
înaltă form ă a existenţei umane». Taina Crucii lui H ristos ne este aici
dezvăluită în toată adâncimea e i : într-adevăr, a exista înseam nă a
exista în tru iubire. «D um nezeu este iubire» (Ioan 4, 8). Iisus Hristos,
D um nezeu şi om, dezvăluie lum ii Iubirea ca lege a existenţei, descope
rită ca Iubirea lui D um nezeu în tru p ată, în pătim irea tragică şi sublim ă
de pe Golgota. Iar acest act revelator nu se înscrie în tr-u n sim plu plan
etic şi filosofic : «E uşoară credinţa că prin precepte teoretice de m o
rală, prin ştiinţă, oarecum , om ul se poate face mai bun», observă Em i
nescu. El este plasat în planul ontologic, al fiinţei din această lum e
bolnavă. C uvintele urm ătoare sesizează esenţa : «Iubirea — spune poe
tul — este acel sâmbure de adevăr care dizolvă adânca dizarm onie şi
asprimea luptei pentru existenţă ce bântuie natura întreagă».
S-ar putea spune că un poet al iubirii nici n -ar fi p u tu t să gân
dească sau că vorbească altfel. D ar în acest caz, iubirea, principiu al
existenţei şi al vieţii, p ătrunde în tr-u n spaţiu m ult m ai profund şi con
stituie soluţia universală la m arile înrebări şi tem e existenţiale, filo
sofice, sociale, economice. Să propovăduieşti iubirea, sacrificul, ca p rin 
cipiu absolut al vindecării într-o lum e care, la acea vrem e, proclam a
pe plan biologic, selecţia n aturală şi lupta p e n tru existenţă, iar pe plan
social şi economic, ura şi lu p ta de clasă !
«Omul trebuie să aibă înaintea lui un om ca tip de perfecţiune după
care să-şi modeleze caracterul şi faptele...». Or, «creşterea lum ii nouă se
datoreşte prototipului om ului m oral, Iisus
H ristos».
Se pune o în treb are firească : care au fost sursele teologice care
i-au inspirat lui Em inescu o asem enea viziune ? Ştim că, în calitate de
bibliotecar al U niversităţii din Iaşi, a stu d iat operele unor Sfinţi P ă 
rinţi, ca S fântul Vasile cel Mare. G rigorie Teologul, Efrem Şirul, M acarie, Ioan Dam aschinul, Ilie M iniat, Nicodim Aghioriitul, predici du
m inicale ş.a. 13. Toate aceste lucrări făceau p arte din lecturile sale sfinte..
13. Cf. Eminescu, O pere voi. VI, Ed. A cadem iei, p. 136.
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Când citim la S fântul G rigorie Teologul aceste cuvinte inspirate cu p ri
vire la jertfa M ântuitorului : «N im ic n u poate fi comparat cu m inunea
m ântuirii mele. Câteva picături de sânge au răscum părat lu m e a ; ele au
u n it şi au îm păcat neam ul omenesc» 14. Sau la S fântul Ioan D am aschi
nul : «D om nul, din marea Sa iubire de oam eni, a luat firea noastră şi,
prin sângele Său dătător de viaţă, a nim icit m o a rte a ; tot aşa cum în 
tunericul dispare la apariţia lum inii, stricăciunea m orţii a fost izgonită
de apropierea vie ţii» 15. Ne putem da seam a de u n ita te a de duh, de gân
dire şi de sim ţire dintre aceste reflecţii p atristice şi cuvintele fulgurante
ale poetului în raţa Crucii : «A se sacrifica pe sine pentru sem enii săi, nu
din m ândrie, nu din sentim ent de datorie civică, ci din iubire, a rămas
de atunci cea m ai înaltă form ă a existenţei umane» !
D ar va răm âne Em inescu cu priv irea întoarsă num ai spre Cruce,
num ai spre Iisus răstignit ? G ândea el oare că m oartea are ultim ul c u 
v ân t ?
în tr-o noapte de Paşti, după cum ne spune în poezia învierea, con
tem plând «zidurile înnegrite» ale unei biserici, b â n tu it de «al m orţii
rece spirit», poetul aude un glas care «îngână cuvintele de m iere / în 
chise în paginile străvechii evanghelii». «Cu-un m uc în m âni moşneagul
cu barba ca zăpada, / In cărţi cu file unse norodul îl învaţă / Că moar
tea e în luptă cu vecinica viaţă, / Că de trei zile-nvinge, cum plit m uncindu-şi prada».
S ufletul său fream ătă când aude această «muzică adâncă şi plină
de blândeţe», care «pătrunde tânguioasă puternicele bolţi», iar m intea
sa neliniştită se tu lb u ră la gândul că : «Pieirea# Doamne sfin te , căzu în
orice colţ, / Înveninând pre însuşi Izvorul de vieţe». D ar m oartea, a ju n 
gând la «Izvorul» vieţii, nu va fi ea oare b iruită de viaţă, cum este b i
ru it întunericul de lum ină ?
A ceasta este m inunea pe care o trăieşte poetul în noaptea de P aşti :
«Douăsprezece ceasuri răsună... m iez de noapte... / Deodată-n negre
ziduri, lum ina dă năvală. / Un clocot lung de glasuri vu i de bucurie... /
Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor, i Cum din m orm ânt răsare Christos
învingător, / Iar inim ile toate Se-unesc în armonie : / «Cântări şi
laude-nălţăm ! N oi, ţie Unuia, / P rim indu-L cu psalme şi ram uri, ! Plecaţi-vây neam uri, / Cântând A le lu ia ! / Christos au înviat din m o rţi!» .
Şi, în duhul credinţei ortodoxe, el continuă : «Cit m oartea pre moarte
călcând-o, / Lum ina ducând~o j Celor din m orm inte !».
în încheiere, consider potrivit să am intesc şi două lucrări vii, două
fapte de jertfă caracteristice p e n tru sufletul şi sp iritualitatea neam ului
românesc.
14. O milii Ia Sfintele Paşti, XLV, XXIX.
15. D ogmatica, 3, XXVII.
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Este vorba, m ai întâi, de D om nitorul C onstantin B râncoveanu, de cei
p a tru fii ai lui şi de sfetnicul său, Ianache. P e 15 august 1714, după
ce-i supusese unor îngrozitoare chinuri şi to rturi, su ltan u l A hm et III
şi m inistrul său Gin Aii au decis să-i condam ne la m oarte. P otrivit
istoricului francez Mignot, m uftiul obţinuse favoarea ca, dacă dom nul
acceptă să treacă la credinţa m usulm ană, să fie g r a ţia t16. D ar dom nul a
răm as tare în credinţa sa ortodoxă şi, în faţa m orţii, le-a spus copiilor
săi : «Fiii mei, am pierdut tot ce aveam pe lum ea asta. Dar să nu ne
p ierdem sufletele ! Fiţi tari ! N u vă înspăim ântaţi de moarte. P riviţi la
H ristos, M ântuitorul nostru ! A m in tiţi-v ă cuvintele S fâ n tu lu i Pavel, care
spunea că nici sabie, nici moartea chiar nu-l vor despărţi de Hristos.
Prin sânge să ne ştergem păcatele !».
în acelaşi duh, ca o uriaşă şi m ăreaţă jertfă, s-a săvârşit şi revo
luţia rom ână din Decem brie 1989.
Oamenii care au coborât în stradă atunci, în cea mai m are parte
tin e ri, adolescenţi, au b iru it tocm ai p rin jertfa lor. Fără arm e, cu flori în
m ână, In faţa soldaţilor şi a blindatelor, ei repetau fără încetare ; «Voi
cu arm e, noi cu flori» ; afirm ând în chip solem n : D um nezeu este cu noi,
chem au astfel, în ajunul Crăciunului, num ele de Em m anuel. Şi, în sfâ r
şit, să am intim cuvintele rostite în focul revoluţiei : «Vom m uri şi vom
fi lib e r i!». Să descoperi libertatea în m oarte ! în tr-adevăr, când nu-ţi
mai este team ă de m oarte, atunci eşti liber. în tinerii aceştia m urise
frica, şi robia totalitarism ului pierise şi ea. M oartea lor devenea jertfă.
Este necesar să precizăm ; je rtfa nu se identifică cu m oartea, cum se
afirm ă uneori eronat. Je rtfa nu este m oarte. Je rtfa înseam nă a spune
D A, este ofrandă divină ; ceea ce î se oferă lui D um nezeu se sfinţeşte, de
venind un nou început al existenţei. M oartea este NU, este negaţie,
sfârşit al existenţei. Izvorul jertfei este iubirea, este Dum nezeu. Pricina
m orţii este păcatul, este diavolul. J e rtfa se face în chip conştient, m oar
tea este alunecare în inconştienţă. J e rtfa este liber consim ţită. «M er
gând Dom nul spre Patim a cea de bunăvoie», cântă Biserica în Săp
tăm âna Patim ilor. M oartea este o constrângere, o refuzăm , nu o accep
tăm . Je rtfa este vizionară, priveşte spre viitor, spre zările lum inate de
Soarele D reptăţii. M oartea priveşte spre întunericul veşnic. J e rtfa este
profetică, vesteşte învierea, un nou început, Ziua a opta a creaţiei.
M oartea vesteşte doar m orm ântul, căderea.
Je rtfa în H ristos este tem elie pen tru perm anenta reînnoire a lum ii
şi, în final, se deschide spre «un cer nou şi un păm ânt nou».
Tinerii noştri, prin je rtfa lor din Decem brie 1989, au creat o operă
vie, scrisă cu sângele lor, relevând, în Hristos, sensul sublim şi sfânt
al jertfei.
Pr. prof. dr. CONSTANTIN GALERIU
16.
B. O. R. — 7

Cf. M. Mignut, Histoire ele Vempire

romain, voi. IV, Paris,

1773, p. 202,

VIZITA ÎN CIPRU
A PREA FERICITULUI PĂRINTE TEOCTIST,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(8— 15 mai 1996)
în perioada 8— 15 mai 1996 Prea Fericitul P ărin te Teoctistr
P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne, in fru n tea unei delegaţii a P a 
triarhiei Române, alcătuite din în a lt P rea S finţitul Acad. dr. Nestor
V ornicescu, M itropolitul Olteniei, P rea S finţitul Episcop Epifanie al
Buzăului, Prea S finţitul Episcop Vicar P a triarh al Teofan S in aitul,
P.C, Pr. prof. univ. dr. C onstantin Corniţescu, Decanul F acultăţii de
Teologie a U niversităţii din Bucureşti, Dl. Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu de Ia F acultatea de Teologie a U niversităţii din Piteşti şi Diac.
Nicolae V ladu, S ecretarul C abinetului P atriarh al, a fost oaspetele Bi
sericii Ortodoxe a C iprului, la invitaţia Prea Fericitului P ărinte Hrisostom , A rhiepiscopul Ciprului, Noua Justiniană. Aceasta a fost prim a v i
zită a unui în tâ istă tă to r al Bisericii O rtodoxe Rom âne în Biserica O rto
doxă a Ciprului.
Cipru este cea de a treia insulă, ca mărime, din M area Meditc-rană,
după Sicilia şi Sardinia, fiind situată în p artea de nord-est a bazinului
răsăritean al M ării M editerane, la o distanţă de 800 km faţă de Grecia
continentală, 385 km de insula Rodos, 70 km de Turcia, 103 km de S iria
şi 380 km de Egipt. Suprafaţa insulei este de 9 251 km-.
Populat în secolul al XV î.d.Hr. de ahei (greci), Cipru devine, în
antichitate şi evul mediu, datorită poziţiei sale strategice — in tre Eu
ropa, Asia Mică şi A frica de Nord, dar şi zăcăm intele bogate în cupru, de
unde se pare că îi şi vine num ele de «K ypros» — un teritoriu viu dis
putat, stăpânit succesiv de egipteni, hitiţi, fenicieni, asirieni, perşi, m a
cedoneni, seleucizi, rom ani, bizantini şi arabi. în cursul celei de a IlI-a
cruciade (1191) insula este cucerită de regele Angliei, R ichard Inim ă de
Leu ; revine în 1489 Veneţiei şi este cucerită în 1571 de turci. în 1878,
la Congresul de la B erlin, Im periul Otoman cedează tem porar Cipru
M arii Britanii, care-1 anexează în 1914, iar în 1925 îl proclam ă colonie
a Coroanei. D upă sem narea tratativ elo r de la Zurich (1959) şi Londra
(1960), în tre M area B ritanie, Grecia şi Turcia, devenite im plicit puteri
garante, are loc proclam area independenţei de stat, la 16 august 1960.
După proclam area Republicii, la 1 octom brie 1960, A rhiepiscopul Makarios este ales prim ul preşedinte al statului, reales apoi în anii 1968
şi 1973. In 1960 Cipru devine m em bră a O.NU. In urm a conflictelor
dintre populaţia greacă şi cea turcă, O.N.U. trim ite în 1964 tru p e pen tru
m enţinerea ordinii, tru p e ce se află şi astăzi în insulă. La 15 iulie 1974
arc loc însă o lovitură de stat reacţionară a Gărzii Naţionale greceşti
îm potriva regim ului legal al preşedintelui M akarios, care este obligat
să părăsească ţara. în urm a acestor evenim ente, invocând poziţia de
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p u tere garanta, la 20 iulie 1974, T urcia debarcă în Cipru tru p e, ce ocupă
aproxim ativ 38,8 % din suprafaţa insulei — toată p artea de nord-est, cea
m ai bogată în câmpii roditoare şi ape. Circa 200 000 ciprioţi greci s-au
refu g iat din zona ocupată de tru p ele turceşti, oraşele Fam agusta, K irenia
şi M orphou fiind complet evacuate. La 7 decem brie 1974 A rhiepiscopul
M akarios se întoarce la preşedinţie. După trecerea sa la cele veşnice, la
3 august 1977, preşedinte al C iprului devine Dl. Spyros K yprianou, in
stalat oficial In februarie 1978 şi reales In 1983. A ctualul preşedinte al
statului este Dl. Glafcos K liridis. în p artea de nord-est a insulei, în mod
unilateral, populaţia turcă îşi proclam ă, la 13 februarie 1975, un stat
autonom şi federat, <(Statul federat turc K ibris», devenit, din 15 noiem 
brie 1983, Republica Turcă a Ciprului de Nord. T ratativele d in tre cele
două com unităţi, p u rta te sub egida O.N.U., nu au fost încununate de
succes, divizarea insulei In două state de sine stătătoare m enţinându-se
până astăzi.
Populaţia Ciprului este de aproxim ativ 710 000 locuitori dintre care
80% sunt greci —• aproxim ativ 550 000 — , 18% sunt turci, iar 2% sunt
alte naţionalităţi : m aroniţi, arm eni, latini, etc. Lim ba oficială este
greaca, în p artea cipriotă-greacă şi lim ba turcă, în p artea cipriotă —
turcă.
Ciprul este num it şi «insulă a sfinţilor» sau «insula sfântă» ; şi pe
bună dreptate a căpătat acest supranum e, dacă ne gândim la faptul
că de aici erau S fântul Apostol B arnaba şi S fântul E vanghelist IoanM arcu, nepotul lui ; aici au venit în prim a lor călătorie m isionară, în
anul 46 d. Hr., Sfinţii Apostoli Pavel şi B arnaba, aleşi şi trim işi de
D uhul Sfânt, propovăduind creştinism ul şi străbătând insula de la un
capăt la celălalt, aşa cum se relatează în cartea F aptelor S finţilor Apos
toli (13, 4— 13); aici S fântul Apostol Pavel face prim a m inune şi îl
converteşte pe proconsulul rom an
Sergius Paulus şi to t de acum şi de
aici «Apostolul N eam urilor» îşi va
lua num ele de Pavel, în loc de Saul,
cum se num ea înainte. Aici, Sfinţii Pavel şi B arnaba îi hirotonesc pe
Lazăr, cel a p a tra zi înviat din m orţi de către M ântuitorul Hristos, ca
episcop al K itiului, Larnaca de azi, venit în Cipru fiindcă iudeii vroiau
să-l om oare (Ioan 12, 10— 11) ; tot aici îl hirotonesc episcop şi pe S fântul
H eraclid, întâiul ierarh al insulei,
cipriot de neam ; aici se găsesc p ărţi
din lem nul cel dătător de viaţă al Sfintei Cruci pe care a fost răstig n it
M ântuitorul H ristos pen tru viaţa şi m ântuirea lum ii ; aici se află şi răspândeşte faceri m inunate, u n a din icoanele Maicii Dom nului, zugrăvite
de însuşi Sfântul Evanghelist Luca ; aici păm ântul insulei păstrează cu
evlavie sângele m ultor m artiri p e n tru H ristos şi al eroilor pen tru neam .
Biserica Ciprului cinsteşte şi socoteşte ca întem eietor al ei pe Sfân
tu l Apostol Barnaba, «fiul mângâierii» (Fapte 4, 36) care, după Sinodul
apostolic de la Ierusalim (anii 49— 50 d.Hr.), în cea de-a doua călătorie
m isionară (anii 51— 54) se desparte de Sfântul Apostol Pavel şi, luând
cu sine pe nepotul său, M arcu, vine în Cipru unde, probabil, răm âne să
conducă tâ n ă ra com unitate creştină, întem eiată în călătoria m isionară
anterioară (anii 45—48).
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Biserica Ciprului este a tre ia com unitate creştină înfiinţată d upă
Pogorârea S fântului Duh, urm ând Ierusalim ului şi A ntiohiei Siriei.
A utocefalia Bisericii C iprului este eea mai veche din Biserica R ăsăritului
recunoscută de u n sinod ecum enic, fiindu-i în tă rită p rin canonul 8 al
Sinodului III ecum enic (Efes, 431).
Conform ultim elor date statistice, puse la dispoziţie de Secretariatul
A rhiepiscopiei, Biserica Ortodoxă a Ciprului cuprinde un num ăr de
6 M itropolii, 469 de parohii, în care slujesc 568 de preoţi şi diaconi,
22 de m ănăstiri — 8 de maici şi 14 de călugări — în care vieţuiesc 78
de m onahii şi 90 de m onahi.
In acest context, Biserica Apostolică a C iprului va sărbători în luna
iunie 1996 aniversarea a 1950 de ani de la întem eiere, festivităţile u r
m ând să aibă Ioc în vechea capitală a insulei, oraşul Paf os.
L egăturile d intre cele două popoare creştin-ortodoxe coboară în
adâncurile istoriei, cu m ult înainte de organizarea statală şi bisericească
din Ţările Române.
Aşa precum a binecuvântat D um nezeu spaţiul acesta dintre Carpaţi şi D unăre, a voit ca pe lângă un sârb, de talia Sfântului Nicodim
de la Tism ana sau u n gruzin, ca vrednicul S fânt Ierarh A ntim Ivireanul,
să dăruiască şi un grec de neam cipriot, pe Luca, întâi vlădică la Buzău
(1583— 1602), iar mai apoi m itropolit de pioasă aducere am inte în scau
nul Ţării Rom âneşti (1602— 1629).
O riginar din insula C ipru — de unde şi num ele de «C ipriotul» sau
«Luca din Cipru», — «crescut din fragedă vârstă în starea m onahală»,
cum spune panegiristul său, M atei al M irelor, el vine In Ţ ara Rom â
nească probabil la p u ţin tim p după ce insula a fost cucerită de turci,
de la veneţieni. Cu o pregătire cărturărească de excepţie, având calităţi
înnăscute de bun diplom at şi vorbitor, este rem arcat de m arele voievod
al acelor vrem uri, M ihai Viteazul, care-1 trim ite în solii peste hotarele
ţării, bucurându-se de to ată încrederea din p artea dom nitorului. La
cu rtea principelui Sigism und B athory (1595) sau ia cea a ţaru lu i Feodor,
fiul lui Ivan cel Groaznic (1597), Luca de Cipru, pe atunci episcop alBuzăului probează cu succes calităţile sale diplom atice. Ales în vrem ea
lui R adu Ş erban ca m itropolit al Ţării Rom âneşti, în anul 1602, Luca
de C ipru a realizat lucruri frum oase ce-1 situează p rin tre ierarh ii noştri
de frunte. Deşi grec de neam, m itropolitul Luca — s-a identificat în tru
to tu l cu aspiraţiile poporului pe care-1 păstorea.
C onştient de originea com ună a rom ânilor din toate provinciile, a
p ă stra t legături strânse cu aceştia, îndeosebi cu rom ânii transilvăneni,
hirotonind în tru arh iereu pe m itropolitul Teoctist al A rdealului, în
anul 1606.
«Deprins foarte la caligrafie», cum spune M atei al Ciprului, de îa
el s-au p ă stra t şi câteva m anuscrise greceşti, care-1 arată în tr-ad ev ăr
d re p t u n caligraf deosebit de iscusit : o Evanghelie, term in ată în 1589,
o .a lta în 1594, încă o Evanghelie, scrisă în 1624 şi h ărăzită M ănăstirii
Iv ir din M untele Athos, precum şi o Psaltire term in ată de un ucenic ai
său în 1635.
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După o păstorire de aproape o ju m ătate de veac, m itropolitul Luca
a trecu t la cele veşnice în prim ele luni ale anului 1629, fiind înm or
m ân tat la Târgovişte, iar n u la ctitoria sa de la Izvorani, jud. Buzău.
L egături mai strânse vor fi realizate în secolele X V III—XIX, d a r
mai ales în perioada fanariotă : Grigore II Ghica, domn, în am bele P rin 
cipate — a hărăzit un aju to r anual de 500 de groşi M ănăstirii Kikkou.
M ănăstirea M ahera a p rim it ajutoare însem nate din am bele Principate*
strânse de călugării Ciprran — m ai târziu arhiepiscop al C iprului
(1810— 1821), m ort m artiric, spânzurat de turci alături de alţi trei m itropoliţi ciprioţi — şi H aralam bie, în u ltim ul deceniu al secolului al X V III-lea.
Dom nitorul M ihail S uţu al Moldovei le-a dăru it o su tă de groşi râ n d u in d u 4 pe C iprian să studieze la Academ ia teologică de la Iaşi. Se
păstrează până azi în m ănăstire m ai m ulte obiecte de cult şi m ai ales
m anuscrise de muzică psaltică, aduse din călătoria lor, precum şi por
tretele lor, lucrate la Iaşi.
Astăzi, prezenţele rom âneşti în Cipru din p artea Bisericii O rtodoxe
Rom âne sau cele cipriote în Biserica O rtodoxă Rom ână su n t m ultiple
şi consistente. A m intim , pe de o parte, vizita Prea Sfinţitului Episcop
H risostom (acum în tâ istă tă to ru l Bisericii O rtodoxe a Ciprului), ca d e
legat al Prea F ericitului A rhiepiscop M akarios, la cea de a X X -a a n i
versare a întronizării P rea F ericitului P ărin te Justinian, P a tria rh u l Bi
sericii O rtodoxe Rom âne, ce a rep rezen tat un nou încăput al legăturilor
de veacuri dintre cele două Biserici Surori. De asem enea, la aniversările
din toam na anului 1975, p rileju ite de îm plinirea a 90 de ani de A uto
cefalie şi 50 de ani de P a tria rh a t ai Bisericii O rtodoxe Rom âne au fost
prezenţi reprezentanţi ai Bisericii din Cipru în fru n te ou în alt P rea
S finţitul M itropolit H risantos de Limassol, iar la festivităţile aniver
sare ale P atriarh iei R om âne din 1995, p rileju ite de aniversarea a 110 ani
de A utocefalie şi a 70 de ani de P a tria rh a t, Biserica O rtodoxă a C iprului
a fost reprezentată de însuşi în tâ istă tă to ru l ei, Prea F ericitul P ă rin te
A rhiepiscop H risostom , însoţit de în alt P rea S finţitul M itropolit H ri
sostom de K ition şi DL Dr. A ndreas Mitsidis. Pe de altă parte, tre b u ie
consem nată prezenţa în Cipru a P. C. Pr. Petre M atei, care, p rin d ra 
gostea şi sprijinul Prea F ericitului P ărin te Arhiepiscop H risostom şi al
Sfintei Arhiepiscopii, acordă asistenţă duhovnicească rom ânilor stabiliţi
în insulă, cât şi activitatea mai m ultor pictori bisericeşti, în tre care
fraţii M oroşanu, care au înfrum useţat cu veşm ânt iconografic, m ai m ulte
biserici de aici.
în ain te de plecarea spre A eroportul Internaţional Otopeni, P rea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, însoţit de m em bri delegaţiei Bi
sericii Ortodoxe Române, de Prea Sfinţiţii Episcopi Calinic al A rgeşului,
V incenţiu Ploieşteanul, Vicar P a tria rh a l şi Teodosie Snagoveanul, Epis
cop V icar al A rhiepiscopiei B ucureştilor, de P rea Cucernicii P ărin ţi Con
silieri de la A dm inistraţia P atriarh ală şi A rhiepiscopia B ucureştilor, s-au
oprit, vrem e de câteva m inute, în C atedrala Sfintei P atriarh ii, p e n tru
cuvenita rugăciune, spre ocrotire şi aju to ru l lui D um nezeu de-a lungul
acestei călătorii.
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Luând cuvântul, Prea Fericirea Sa a adresat tu tu ro r celor de faţă,
num eroşi elevi sem inarişti, studenţi teologi şi credincioşi, un cuvânt de
Înţelegere a rostului şi sem nificaţiilor acestei vizite :
«M ulţum esc din toată inim a, mai întâi grupului de elevi sem ina
rişti şi de studenţi teologi, pen tru râv n a pe care n e-au arătat-o, venind
la această oră atât de înaintată, p e n tru a ne însoţi cu rugăciunea, cu
cântările şi cu m ărturisirea dragostei lor, în clipele care prem erg această
atât de im portantă vizită. M ulţum esc, de asem enea, Prea Sfinţiţilor Episoopi, P rea Cucernicilor P ărin ţi Consilieri, care cu aceeaşi dragoste au
v en it să ne ureze «Drum bun !», rugându-se îm preună cu noi p en tru
liniştea şi sporul călătoriei noastre.
Plecăm gândindu-ne la adevărul că O rtodoxia se caută şi se re 
găseşte neîncetat. Dacă toate celelalte confesiuni se caută şi încearcă să
se regăsească, sau, dim potrivă, în vrem urile din urm ă, sesizează cât de
m ari su n t diferenţele dintre înv ăţătu rile propovăduite şi cuvântul Sfin
telor Evanghelii, noi, ortodocşii, ne regăsim necontenit, ca un spor al
credinţei noastre, al m ărturisirii noastre com une, pe care o avem, nu
d in tr-u n secol oarecare, ci încă din vrem ea M ântuitorului Hristos şi a
Sfinţilor Săi Apostoli. Iar această regăsire înseam nă apropierea noastră,
unii către alţii, com uniunea dintre noi, ca atitudine plină de responsa
bilitate de a fi îm preună în slujirea lui Dum nezeu, a Bisericii şi a po
poarelor în m ijlocul cărora slujim , îm părtăşind — alătu ri de toţi sem enii
noştri — soarta şi durerile lumii. Este chezăşia că O rtodoxia va m erge
pe aceeaşi cale a propovăduirii adevărurilor sale de credinţă până la
sfârşitul veacurilor. Istoria bisericească m ărturiseşte în fiecare pagină
a ei această solidaritate d intre Bisericile O rtodoxe Naţionale, această d ra 
goste frăţească, şi trebuie să luăm pildă, cu evlavie şi înţelepciune, unele
de la altele, de râvna, de slujirea, de p ăstrarea şi apărarea, deseori
m artirică, a Ortodoxiei.
Iată, o pildă de m artiraj şi de credinţă fierbinte, de-a lungul is
toriei, este Biserica O rtodoxă a Ciprului, una dintre cele m ai vechi Bi
serici Ortodoxe, Biserică Apostolică, prin predicarea S fântului Apostol
Pavel, dar mai ales a ucenicului acestuia, Barnaba.
A ceastă vizită a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne în Biserica
O rtodoxă a Ciprului este prim a la acest nivel din istoria Bisericii noas
tre, când însuşi în tâ istă tă to ru l P atriarh iei Române, însoţit de distinşi
ierarh i şi profesori de teologie, va cunoaşte îndeaproape, vrem e de o
săptăm ână pe în tâistătăto ru l, pe ierarhii, clerul de la m ănăstiri şi p a
rohii şi pe credincioşii acestei binecuvântate de Dum nezeu Arhiepiscopii
a Ciprului. Chiar dacă este p rim a vizită de acest fel, trebuie să ştim
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că legăturile noastre sunt vechi şi durabile. Vom vedea, de altfel, urm ele
daniilor dom nilor şi credincioşilor rom âni, făcute de-a lungul secolelor,
m ai m ultor biserici şi m ănăstiri, ca şi vrednicia rom ânilor aflaţi acolo,
a ceior ce, din binecuvântate pricini, şi-au stră m u ta t rosturile şi desti
nele pe păm ântul Ciprului. Cred că prezenţa tinerilor teologi şi a celor
lalţi credincioşi, care au v en it p e n tru a se ruga îm preună cu noi şi
p e n tru noi la acest început de călătorie, va fi o binecuvântare pentru
noi, ca B unul D um nezeu să ne fie alături, p en tru a arăta, ca şi în luna
octom brie a anului trecut, vrednicia clerului nostru, a m ănăstirilor şi a
şcolilor de teologie, ca şi credincioşia poporului d reptm ăritor rom ân.
Să vă ajute Bunul Dum nezeu, iubiţi elevi şi studenţi, să ajungeţi
ceea ce Biserica noastră şi-a pus nădejdea şi ceea ce dorcsc şi o cer
Sfinţii P ărinţi şi vrem urile noastre, spre a o sluji pe mai departe, cu şi
mai m ultă râvnă decât am făcut-o noi. Pe toţi, deopotrivă, ierarhi, preoţi
şi credincioşi, vă îm brăţişez cu dragoste părintească. B inecuvântarea
Dom nului să fie cu voi, cu toţi !».
în ain te de plecarea de pe A eroportul Internaţional Otopeni, P rea
F ericitu l P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române, a acor
dat o scurtă declaraţie p en tru presa prezentă în Salonul oficial :
«Este cea dintâi vizită a unui în tâ istă tă to r al Bisericii O rtodoxe
Rom âne în această Biserică Ortodoxă apostolică, la invitaţia Prea F e ri
citului P ărin te Hrisostom, A rhiepiscopul Ciprului, Noua Justiniană. Vom
cunoaşte Ortodoxia cipriotă, m ănăstirile şi bisericile de acolo, vom avea
discuţii frăţeşti cu P rea Fericirea Sa — cu care ne cunoaştem de mai
m ultă vrem e şi care ne-a vizitat ţara şi Biserica chiar în anul ce a trecu t
cu ocazia festivităţilor aniversare ale P atriarh iei Rom âne — în duhul
com uniunii şi ai unităţii noastre ortodoxe, al caldelor relaţii frăţeşti care
ne anim ă. D um nezeu să ne ajute !».
D upă un zbor liniştit de circa 2 ore, cu o aeronavă Boeing 747 a
com paniei Tarom , delegaţia rom ână a ajuns la orele 01.45, din noapte
pe A eroportul In ternaţional din Larnaca.
La întâm pinarea oficială a Întâistătăto ru lu i Bisericii Ortodoxe Ro
m âne şi a însoţitorilor P rea Fericirii Sale, au fost de faţă Prea F ericitul
P ă rin te H risostom , A rhiepiscopul Ciprului, I.P.S. H risostom , M itropolit
de Pafos, P.S. Episcop Vicar Gheorghe de Arsinoe, P.S. Episcop Vicar
Vasile al T rim itundei, DL Dimitrios D im itriadis, secretarul Sfintei A rh i
episcopii a C iprului, Dl. dr. Andreas M itsidis, de la Biroul de Relaţii
E x tern e al Arhiepiscopiei, alţi num eroşi preoţi şi credincioşi. Au mai
fost prezenţi, de asem enea, DL Nicolae D um itrii, însărcinatul cu afaceri
a.i. al Rom âniei în Cipru, P.C. Pr. Petre M atei, preotul Com unităţii
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rom âneşti din Cipru, m em bri ai Am basadei Rom âniei, precum şi re p re 
zentanţi ai autorităţilor de sta t de la Nicosia.
După prezentarea delegaţiei P atriarh iei Române, precum şi a în 
soţitorilor P rea F ericitului P ărin te A rhiepiscop H risostom — în fapt p e r
soanele care au fost alătu ri de noi pe tot parcursul vizitei — în Sala
de conferinţe a Salonului oficial al A eroportului, Intâistătăitonii celo r
două Biserici O rtodoxe naţionale au acordat declaraţii de presă1*, num e
roşilor ziarişti prezenţi.
în cuvântul Prea 'Fericirii Sale^ P re a Feiricitufl. P ărin te Hrisostom,
A rhiepiscopul C iprului, Noua Justiniană, a spus :
«Cu deosebită bucurie întâm pinăm , astăzi pe Prea F ericitul Părinte.
Teoctist, P atria rh u l Bisericii Ortodoxe Române, şi cinstita Sa delegaţie.
Cu sentim ente de dragoste frăţească le spunem : «Bine aţi venit !»..
■Este p en tru prim a dată când un P atriarh al Rom âniei vizitează atât
insula cât şi Biserica noastră. Prea Fericirea Sa a avut dragostea să ră s
pundă invitaţiei noastre, pen tru a cunoaşte îndeaproape păm ân tu l plin
de istorie al Ciprului şi Ortodoxia de aici, dar şi să întoarcă vizita pe
care am făcut-o noi P atriarhiei Rom âne, în octom brie anul trecut, în
u rm a invitaţiei Prea Fericirii Sale, cu ocazia aniversării a 110 ani de
Autocefalie şi a 70 de ani de P a tria rh a t ai Bisericii Ortodoxe Române.
O spitalitatea călduroasă de care ne-am bucurat pe tim pul prezenţei
noastre în Rom ânia a fost în tr-ad ev ăr cu to tul deosebită. Ne vom s tră 
dui cu dragoste să întoarcem acea ospitalitate, călăuzind pe Prea F e ri
cirea V oastră şi distinsa delegaţie a Bisericii O rtodoxe Rom âne în di
verse locuri —- dem ne de a fi vizitate — din zona liberă a insulei noas
tre. Vom vizita îm preuna m itropoliile şi m ănăstirile noastre, parohii,
m onum ente istorice, ca şi locul num it «Throni», unde se află m orm ântul
p ururea-pom enitului A rhiepiscop şi conducător de stat M akarios al
III-lea. Suntem încredinţaţi că peste tot poporul nostru va prim i pe P re a
Fericirea V oastră cu dragoste şi preţuire.
Bine aţi venit, Fericite P ărinte P a tria rh Teoctist, Sfinte Frate.
Sperăm şi dorim ca vizita P rea Fericirii V oastre în Biserica Ortodoxă
a Ciprului, puţină în zile, să fie plăcută şi plină de roade !».
R ăspunzând cuvântului de dragoste frăţească al în tâistătăto ru lu i
Bisericii Ortodoxe a C iprului, P rea F ericitul P ărin te Teoctist, P atria rh u l
Bisericii O rtodoxe Române, s-a adresat P rea Fericirii Sale şi tu tu ro r
celor de faţă :
«Prea Fericite Părinte Arhiepiscop,
în a lt Prea S fin ţiţi M itropoliţi şi Prea S fin ţiţi Episcopi,
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Onoraţi repi'ezentanţi ai autorităţilor statului cipriot,
E xcelenţa Voastră, D om nule Am basador al Rom âniei,
Onorată asistenţă,
Cu aju to ru l B unului Dum nezeu, am -păşit astăzi pe păm ântul bine
cu v ân tat al Ciprului, la invitaţia Prea F ericitului P ărin te H risostom „
A rhiepiscopul Ciprului, Noua Ju stin ia n ă şi iubitul nostru frate în H ris
tos, Domnul. S untem însoţiţi de ierarhi ai Bisericii noastre, În alt P re a
S finţitul M itropolit Nestor al Olteniei, distins c ă rtu rar, istoric, m em bru
al Academ iei Române, P rea S finţitul Episcop Epifanie al Buzăului, P rea
S finţitul Episcop Vicar P a triarh al Teofan S in aitul, părintele profesor
Constantin Corniţe seu, decanul Facultăţii de Teologie a U niversităţii
din Bucureşti, Dl. Prof. univ. dr. M ihail Diaconescut de la F acu ltatea
dc Teologie din Piteşti şi părintele diacon Nicolae V ladu, secretar
patriarhal.
Vă aducem, mai întâi de toate, Prea F ericite P ărin te Arhiepiscop,,
recunoştinţa noastră p e n tru această invitaţie, ca şi dragostea şi fră 
ţeasca îm brăţişare a ierarhilor S fântului Sinod, a preoţilor şi tu tu ro r
credincioşilor rom âni, p e n tru Prea Fericirea V oastră şi p en tru fraţii lor
din Biserica Ortodoxă a Ciprului.
Acest mesaj de dragoste frăţească pe care vi-1 îm părtăşim este ex
presia credinţei şi m ărturisirii noastre comune, în curgerea atâtor
veacuri peste popoarele noastre, popoare care au avut m ulte de înfruntat,,
biru ind de fiecare dată p rin credinţă fierbinte şi prin dragostea lor creş
tină. Ierarhii, preoţii şi credincioşii noştri s-au cunoscut n u acum câteva
veacuri, când situaţii istorice deloc prielnice ai îndem nau pe m onahii
din Cipru şi din alte ţări invadate de necredincioşi să viziteze Ţ ările
Rom âne, cerând ajutoare, ci cu m ult înainte, din vrem ea Sinoadelor
ecumenice, îm părtăşind cu credinţă şi nădejde, cu b ărb ăţie creştină su 
ferinţele aduse de năvălirile şi stăpânirile păgâne. De aceea, credem că
popoarele noastre su n t apropiate, iar această apropiere se dovedeşte a
fi şi m ai strânsă de când rom âni de-ai noştri s-au stabilit în Cipru, întem eindu-şi aici fam ilii, contribuind, cu priceperea şi cunoştinţele lor,,
la propăşirea acestei ţări.
M ulţum im Prea F ericitului P ă rin te A rhiepiscop Hrisostom, iubit
fra te al nostru, pe care am avut bucuria de a-1 avea oaspete al Bisericii
şi ţării noastre în anul care a trecu t, cu ocazia festivităţilor aniversare
ale P atriarh iei Române, p e n tru bucuria duhovnicească de a ne chema,
în aceste zile lum inate de învierea M ântuitorului nostru Iisus Hristos*
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în această sfântă Biserică întem eiată de Sfinţii Apostoli Pavel şi B arnaba.
T u tu ro r vă îm părtăşim dragostea noastră.
B ine v-am găsit !
H ristos a înviat !»
Delegaţia Bisericii noastre a fost apoi condusă la Nicosia — 52 de
kilom etri de Larnaca — unde a fost cazată la H otelul Internaţional
«Forum».
M iercuri, 8 mai, la orele 11,00, Prea F ericitul P ărin te Teoctisty
P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne şi delegaţia P atriarh iei Române,
s-au în d re p tat spre C atedrala Sfintei Arhiepiscopii, cu h ram ul S fântul
Apostol şi Evanghelist Ioan, aflată în m om entele de m are bucurie d u 
hovnicească ale prăznuirii hram ului.
în faţa Sfintei Arhiepiscopii şi a C atedralei —■ unde străjuieşte o
im presionantă statuie a A rhiepiscopului M akarios al III-lea — P rea
F ericirea Sa a fost în tâm pinat de P rea Fericitul P ărin te A rhiepiscop
H risostom al C iprului, Noua Justiniană, de m em brii S fântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe a Ciprului, de P rea Sfinţiţii Episcopi Vicari, de un
n u m ăr m are de preoţi şi credincioşi, de elevii gim naziului şi liceului
«Arhiepiscopul Makarios al IH-lea», din im ediata apropiere a A rhi
episcopiei. în sunetul clopotelor, înconjuraţi de soborul de preoţi şi dia
coni ai C atedralei, cei doi în tâistătăto ri au păşit în sfântul şi vechiul
lăcaş, fiind întâm pinaţi cu glasuri vestitoare de bucurie şi de nenum ă
rate flori.
După săvârşirea unui Polihroniu, din jilţu l arhieresc, P rea F ericitul
P ărin te H risostom , A rhiepiscopul C iprului, Noua Justiniană, a rostit
u n cuvânt de bun venit Prea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist şi
delegaţiei P atriarh iei Rom âne :
«Prea Fericite Părinte Patriarh TEO C TIST al
Bisericii Ortodoxe Române, iubit Frate în H ristos,
Cu m ultă bucurie şi prinos de dragoste frăţească întâm pinăm
astăzi pe deosebita Persoană a Prea Fericirii Voastre, pe în tâistătăto ru l
Prea Sfintei Biserici Ortodoxe a Rom âniei şi cinstita Sa delegaţie în
insula noastră şi mai ales aici, în C atedrala A rhiepiscopală a Bisericii
noastre şi, cu sufletul plin de bucurie, m ărturisim : Bine este cuvântat
cel ce vine în num ele D om nului !
Cu rugăciune de laudă înălţată lui D um nezeu, salutăm sosirea
P rea Fericirii V oastre şi îi m ulţum im p en tru că ne-a învrednicit de
această bucurie, de a Vă avea p rin tre noi. Vă m ulţum im , P rea Fericite
P ărin te P atriarh , iu bit F ra te în H ristos Dom nul, deoarece aţi avut d ra 
gostea să răspundeţi invitaţiei noastre şi să puneţi în faptă această
vizită aducându-ne atât binecuvântarea Bisericii Ortodoxe S urori a
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Rom âniei, la cârm a căreia vegheaţi cu aleasă vrednicie, cât şi dragostea
frăţească a poporului frate ortodox rom ân.
P rin P rea Fericirea V oastră şi aleşii însoţitori ai Prea Fericirii
V oastre, salutăm toată ierarhia, clerul ortodox şi poporul P atriarh iei
Voastre, care aduce o im portantă contribuţie la lucrarea cea sfântă a
Ortodoxiei.
Pe durata scurtei prezenţe a P rea Fericirii V oastre aici, ni se va
da ocazia să Vă călăuzim la sfintele locuri de închinare ale Bisericii
noastre — cele care ne-au răm as libere — , să Vă punem în legătură cu
poporul nostru, ca să Vă salute şi să prim ească binecuvântarea P rea
Fericirii Voastre. Vom avea prilejul, în duhul frăţietăţii, să p u rtă m
discuţii despre Bisericile noastre, ca şi despre alte problem e care ne
preocupă nu num ai pe noi creştinii dreptm ăritori, cât şi om enirea
întreagă.
Elevii care V -au întâm pinat, şi care ap arţin gim naziului fondat de
u n m are iera rh şi m artir al naţiunii cipriote, pururea-pom enitul
A rhiepiscop M akarios, clericii şi tot poporul care s-a adunat aici ca
să Vă salute, Vă roagă să-i binecuvântaţi şi să-i prim iţi în rugăciunile
P rea Fericirii V oastre către Domnul. A lăturăm acestei rugăm inţi şi
rugăciunea noastră, ca să ne învrednicească B unul D um nezeu în curând
de o altă vizită a Prea Fericirii V oastre în care să Vă călăuzim şi să
Vă arătăm m orm ântul întem eietorului Bisericii noastre, S fântul Apostol
B arnaba, precum şi alte locuri sfinte de închinare, în oraşele şi satele
noastre care astăzi se găsesc sub ocupaţie, prădate şi profanate de n ăv ă
litorii turci. Rugaţi-Vă, P rea Fericite P ărin te P atriarh , ca ziua eliberă
rii lor să nu întârzie !
Cu aceste puţine cuvinte, Vă u răm : Bine aţi venit în insula noastră,
P rea Fericite P ărin te P a tria rh Teoctist al Rom âniei, în a lt Prea Sfinţiile
V oastre şi iubiţi părinţi, m em bri ai delegaţiei Bisericii O rtodoxe
Rom âne ! Să fie această vizită binepiăcută şi plină de roadele dragoste’
creştine şi de în tărire duhovnicească, de care are atâ ta nevoie poporul
nostru, îndeosebi astăzi, când duce lupta de supravieţuire pe păm ântii1
m oştenit de la părinţii săi.
Să dea D um nezeu ca E vanghelistul iubirii şi ucenicul cel iubit al
M ântuitorului Hristos, S fântul Ioan, căruia îi este închinat acest sfânt
lăcaş şi pe care îl cinstim astăzi, să mijlocească către B unul Dum nezeu
p e n tru ca în curând să încercăm această m are bucurie !».
Răspunzând cuvântului în tâistătăto ru lu i Ortodoxiei cipriote, P rea
F ericitul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne, a
spus *
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«Prea Fericirea Voastră, în tâ istă tă to r al Bisericii Ciprului,
în a lt P re a S finţiţi şi P rea S finţiţi Părinţi,
Iubiţi părinţi de la parohii şi m ănăstiri,
Iubiţi credincioşi,
Mai întâi de toate Vă adresăm tu tu ro r tradiţionala noastră vestire :
«Hristos a în v ia t!» . Vă m ărturisesc apoi că am răm as foarte em oţionat
de cuvântul Prea Fericirii Voastre. Tabloul atât de trist al acestei insule,,
jertfele şi m artirii ei pen tru Hristos, aduc în inim a noastră, a rom â
nilor, im aginea poporului şi a ţării noastre, Rom ânia. Cu darul lui
D um nezeu suntem o ţară din estu l Europei, aşa cum ştiţi, întem eiată deun alt Apostol al M ântuitorului Hristos, S fântul A ndrei, care a propo
văduit Evanghelia, în Sciţia Mică, Dobrogea de astăzi. Acest adevăr este
recunoscut atât de m ărturiile patristice şi de cele istorice, cât şi de
trad iţia vie a Bisericii O rtodoxe Române.
în lum ina învierii lui Hristos, ne întâlnim în această S fântă C ate
drală a Arhiepiscopiei C iprului, iată, două Biscrici O rtodoxe Surori,,
două Biserici ce s-au îm părtăşit din acelaşi izvor apostolic de în v ăţă tu ră
şi de credinţă şi, chiar dacă ne despart lim ite geografice, m ări şi ţin u 
tu ri străine, suntem strâns u n iţi p rin credinţa ortodoxă, p rin je rtfe le
p e n tru Ortodoxie, prin conlucrarea noastră de ieri dar, mai ales, de
cea de azi, p e n tru bunul m ers al Ortodoxiei şi al celor două popoare.,
rom âne şi cipriot.
A propierea şi cunoaşterea d intre Bisericile Ortodoxe, organizarea,
m isiunea, apostolatul lor, interesează întreaga Ortodoxie. V rem urile pe
care le străbatem su n t grele şi, cu cât noi, slujitorii Bisericii Ortodoxe,
ne vom întâlni mai des, cu atât ne vom cunoaşte mai bine. Astfel,.
O rtodoxia va putea face faţă năvălirilor, de tot felul, ca şi noilor erezii,
ce tu lb u ră lumea. De aceea, la vrem ea potrivită am stă ru it m ult p e n tru
ca, la m om entele aniversare ale Bisericii O rtodoxe Române, să fie ală
tu ri de noi în tâistătăto rii şi reprezentanţii celorlalte Biserici Ortodoxe.
Iar Biserica O rtodoxă a C iprului — mică prin num ărul de credincioşi,
dar a tâ t de m are prin tezaurul de credinţă, p rin m ărtu rii sfinte şi
prin O rtodoxia ei jertfelnică — a fost m ereu alătu ri de noi, In ultim ii
50 de ani, acest fapt datorându-se P rea Fericitului P ărin te Arhiepiscop
H risostom , care ne-a vizitat ţa ra şi Biserica în două rânduri. Noi vedem
Biserica O rtodoxă a C iprului nu num ai p rin aşezarea ei în M area
M editerană, ci mai ales p rin vechim ea şi valoarea m ărturiilor creştine
de aici, p rin O rtodoxia de aici ce a s tră b ă tu t veacurile în ciuda tu tu r o r
ispitelor istoriei.
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Şi noi rom ânii avem o experienţă de viaţă duhovnicească deose
bită : vrem e de 45 de ani noi a tre b u it să în fru n tăm cea mai groaznică
teroare, cea a dictaturii com uniste, dar poporul rom ân dreptcredincios
.a constituit p e n tru Biserică o pavăză şi a p ă stra t chivotul sufletului
lui ca o cetate sfântă, neprihănită de comunism. în aceşti 45 de ani,
B iserica a tră it m om ente înălţătoare dar şi pline de jertfe. Sute de
ierarni, preoţi, m onahi, profesori de teologie sau studenţi teologi s-au
aflat în acei ani în închisorile com uniste, în lagăre de m uncă sau în
dom iciliu forţat, m ulţi dintre ei p lătind cu viaţa. M ultora d in tre ei nu
le cunoaştem nici astăzi m orm intele... Cu toate acestea, cu aju to ru l lui
D um nezeu, p rin jertfele lor, cu înţelepciunea şi curajul vrednicului de
pom enire P a tria rh Ju stin ian M arina (1948— 1977), Biserica Ortodoxă
R om ână şi-a păstrat în v ăţătu ra de credinţă, m ănăstirile, bisericile,
preoţim ea, călugării, călugăriţele, cartea bisericească, învăţăm ântul
teologic şi activităţile filantropice. P rezenţa în Rom ânia a rep rezen tan 
ţilor şi în tâistătăto rilo r Bisericilor Ortodoxe, a însem nat o m are bine
cuvântare pentru noi, un izvor de bărbăţie creştină, u n balsam în tă 
ritor, dându-ne curajul să ducem m ai departe flacăra credinţei, să
păstrăm toate valorile Ortodoxiei noastre nepieritoare. Je rtfe le lor, ca
şi ale m ultor altora, a făcut să răsară în m iezul de iarnă al anului 1989
prim ăvara eliberării noastre, ieşirea din pustiul com unism ului m ilitant.
Iar astăzi trăim cu adevărat o prim ăvară duhovnicească, plină de
roade, am intind aici m ulţim ea de şcoli teologice, sem inarii şi facultăţi,
care au ap ăru t în cei şase ani de libertate, apoi m ănăstirile, schiturile,
nou înfiinţate sau redeschise, m ulţim ea de biserici ridicate din tem elie
sau aflate în construcţie, prezenţa preoţilor în spitale, în arm ată şi în
penitenciare, slujirea celor aflaţi în nevoi, a celor singuri, b ătrân i şi
nem ângâiaţi, şi a copiilor, care învaţă, în toate şcolile ţării, în v ăţă tu ra
noastră de credinţă. Ne gândim în mod deosebit la tineri, p e n tru că în
m intea şi în înţelepciunea lor stă viitorul lumii. Cum vom şti noi,
Bisericile şi conducătorii lumii, să-i creştem şi să-i educăm , aşa va fi
secolul XXL Şi p e n tru noi, ierarhii şi clerul Bisericii Ortodoxe Rom âne,
tin eretu l Rom âniei este asem enea lui Simon C ireneanul, ducând crucea
spre învierea neam ului nostru, sub sem nul credinţei ortodoxe. Avem o
m are m ângâiere în dragostea lor, în ataşam entul lor faţă de credinţa
străm oşească, în iniţiativele lor, am intind că num ai în B ucureşti se
ridică două biserici destinate studenţilor din centrele universitare, iar
o a tre ia îşi are porţile larg deschise.
P rea F ericitul P ărin te A rhiepiscop H risostom a văzut anul trecu t
m u lte din aceste m ari realităţi. In ziua de 27 octom brie 1995, P rea
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F ericirea Sa, văzând miile de credincioşi — stând în ploaie şi in vân t,
ore în şir, p e n tru a ajunge să se închine sfinţitelor moaşte ale Cuviosu
lui P ărin te D im itrie cel Nou, ocrotitorul Capitalei noastre — , şi ascul
tând cuvântările de dinainte, ce înfăţişau m om ente ale istoriei Bisericii
Ortodoxe Române, a m ărtu risit : «Ce argum ente ne mai treb u ie pentru
a vedea evlavia poporului rom ân» ?
P rea Fericirea Voastră, Vă aducem dragostea acestor credincioşi, a
ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, a clerului de
la parohiile şi din m ănăstirile României, pen tru P rea Fericirea V oastră
şi p e n tru întregul popor dreptm ăritor al Sfintei Biserici a Ciprului, pe
care Dum nezeu să-I ocrotească necontenit spre dobândirea d rep tăţii
celei sfinte.
M ulţum indu-V ă p e n tru invitaţia P rea Fericirii Voastre, căreia i-amr
dat curs cu m ultă bucurie sufletească, Vă încredinţăm de dragostea şi
rugăciunile noastre către H ristos Cel înviat,
«Hristos a înviat !».
înconjuraţi de în alt P rea Sfinţiţii şi P rea Sfinţiţii Ierarh i ai celor
două Biserici, de preoţi şi diaconi, de num eroşi credincioşi, cei doi
în tâistătăto ri au urcat trep tele P alatului Arhiepiscopiei in trâ n d în
«Synodikon». Pe rând, toţi cei prezenţi, ierarhi, slujitori ai O rtodoxiei
cipriote, reprezentanţi ai au to rităţilo r de stat sau sim pli credincioşi
au venit p en tru a u ra «Bun ven it /» P rea F ericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist şi delegaţiei Bisericii noastre, arătându-şi, cu sinceritate şi
căldură, dragostea p en tru oaspeţii rom âni, cerând şi îm părtăşindu-se de
binecuvântarea patriarh ală a în tâistătăto ru lu i Bisericii O rtodoxe Ro
m âne .
A fost vizitat apoi M uzeul bizantin al F undaţiei A rhiepiscopul
M akarios al III-lea. A flat într-o clădire distinctă in cadrul com plexului
Sfintei Arhiepiscopii, acest m uzeu a început a fi construit în anul 1972
—■ fiind inaugurat la 18 ianuarie 1982 — după ce, în anul 1980, P rea
F ericitul P ărin te Arhiepiscop H risostom şi Preşedintele din acea vrem e
al Republicii Cipru, Dl. Spyros K yprianou, organizaseră F undaţia A rh i
episcopul M akarios al III-lea, spre am intirea şi pururea-pom enire a
vrednicului A rhiepiscop şi om de stat.
M uzeul adăposteşte o bogată şi reprezentativă colecţie de icoano
bizantine zugrăvite de iconari ciprioţi — aproape 150 de icoane, adu
nate din toate colţurile insulei, icoane de o vechim c apreciabilă, înce
pând cu secolele V III—IX, m ărturisind, aşa cum ne spunea DL Prof.
dr. Costas Hadgistephanou, D irectorul Fundaţiei, «adâncimea credinţei
ortodoxe a poporului cipriot, ca şi răspunsul ataşam entului iconarilor
ciprioţi la tradiţia bizantină». De asem enea, în m uzeu au p u tu t fi văzute
câteva m ozaicuri de o deosebită valoare istorică, am intind aici num ai
fragm entele ce provin de la biserica «Panaghia Kanakaria», azi sub
ocupaţie, datând din secolele V—VI, care au fost dezlipite de ocupanţi
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şi vândute ilegal în străinătate. Cu m ultă greutate s-a reuşit recupe
rarea lor fiind aduse şi redate poporului cipriot. Cea mai veche din tre
icoanele aflate în m uzeu este o icoană a Maicii D om nului — «Panaqhia
Brefokratousa» — datând din secolele V III—IX.
A lături de acest tezaur m ărturisitor de credinţă, F undaţia m ai
adăposteşte şi alte săii expoziţionale, ca şi un D epartam ent de C ercetări
istorice şi Filologice, o bogată Bibliotecă, o Pinacotecă — adunând ta 
blouri ce reliefează m arile m om ente ale istoriei poporului cipriot, opere
ale unor pictori contem porani ciprioţi. Tot in cadrul Fundaţei, aşa cum
era şi firesc, la loc de cinste, am aflat M uzeul dedicat personalităţii
A rhiepiscopului M akarios al III-iea al Ciprului, fiindu-ne prezentate
docum ente, fotografii, veşm inte liturgice, alte m ărturii ale vredniciilor
acestui m are ierarh. U ltim ul com partim ent al Fundaţiei este M uzeul
Biscricii O rtodoxe a Ciprului în care am p u tu t vedea, p rin tre m ulte alte
exponate, in original, hotărâri ale sinoadelor Bisericii cipriote din v re 
mea A rhiepiscopului Ciprian, elev al Academiei teologice de la Iaşi, în
prim ii ani ai începutului de secol al X lX -lea, cu toate dezvăluind o isto
rie in care Biserica a fost, prin slujitorii săi, alături de popor.
Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist şi-a exprim at durerea sufle
tească că «sute, poate chiar m ii de icoane, după cum ne m ărturisea
DL Hadgistephanou, au jost distruse de cotropitori sau «îm bogăţesc»
colecţiile particulare, casele de licitaţii şi magazinele de antichităţi»,
lăudând eforturile stăruitoare ale au torităţilor cipriote şi ale A rhiepisco
piei, în vederea recuperării lor.
După un prânz neoficial la Arhiepiscopie şi vizitarea R eşedinţei,
în tâ istă tă to ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne şi ceilalţi m em bri ai dele
gaţiei au vizitat unul dintre locurile cele mai pline de em oţie ale
insulei, num it «M orm intele de la închisoare», aflat în incinta P eniten
ciarului din Nicosia, unde în tim pul luptelor p en tru eliberarea de sub
stăpânirea colonială a Ciprului, din perioada anilor 1956— 1959, au fost
ucişi prin spânzurare 13 tineri ciprioţi, p e n tru lupta lor declarată
îm potriva stăpânirii britanice.
Prea F ericitul P ărin te Teoctist, P atria rh u l Bisericii O rtodoxe
Rom âne, a săvârşit Slujba P arastasului, ia locul unde su n t îngropaţi cei
13 eroi ai naţiunii cipriote — un spaţiu extrem de mic, de sm erit, dar
în care puternice emoţii te copleşesc. în atm osfera atât de clam ă, de
adâncă pioşenie, la ceasul la care prim ele luciri ale asfinţitului devin
lum ină lină, ectenia şi rugăciunile şi mai ales im nul biruinţei vieţii
prin H ristos asupra m orţii — «Hristos a în v ia t...» — ne-au încredinţat
că în tru jertfa lor, cu adevărat, <tpururea cu D om nul vor fi» (I Tesaloniceni 4, 17).
Cu acest prilej P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a rostit
urm ătorul cuvânt de cinstire a m em oriei şi a jertfei lor :
«Cu m ultă evlavie şi em oţie am venit să ne rugăm la m orm intele
unora d intre cei mai aleşi fii ai naţiunii cipriote care, pen tru cele mai
sfinte şi înalte idealuri, pen tru credinţa ortodoxă, p en tru suveranitatea
şi independenţa naţională ale acestei ţări, au pătim it, dându-şi viaţa
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je rtfă spre învierea neam ului lor. Fiecare naţiune are în tezaurul ei
de sp iritu alitate această însem nată v irtu te a eroism ului, dar putem
m ărturisi că p e n tru n aţiunile ortodoxe acest ideal se fundam entează,
m ai în tâi de toate, pe credinţa în Dum nezeu, pe nădejdea în El, ca şi
pe dragostea p e n tru neam ul din care face parte. U na cu poporul, identificându~se cu aspiraţiile, cu îm plinirile, dar şi cu nevoile poporului,
Biserica Ortodoxă, slujitorii, credincioşii, fiii ei, în orice stare s-ar afla,
văd în viaţa aceasta, şi în jertfă im aginea vieţii viitoare.
Aici, în acest spaţiu mic, vedem icoana şi eroism ul acelora care
şi-a u dat viaţa ofrandă de libertate naţiunii cipriote, care a năzuit şi
năzuieşte continuu după libertate, d reptate şi independenţă. P e n tru
naţiunile ortodoxe, jertfele şi eroii su n t asem eni sfinţilor. Aceşti eroi
străjuiesc aici, în lum ina M ântuitorului Hristos, aceleaşi năzuinţe sfinte
de dreptate, de eliberare naţională, de integritate a păm ântului străm o
şesc, p e n tru care şi-au dat viaţa. Ei sunt pilde vii în viaţa naţiunilor
noastre, p e n tru că şi în Rom ânia avem aceiaşi eroi pen tru credinţă,
pen tru libertate, p e n tru neam, al căror sir s-a încheiat cu tinerii care
•şi-au dat viaţa în Revoluţia din D ecem brie 1989. Ei au văzut în desfă
şurarea acelor m om ente, d in tim pul sărbătorii N aşterii Dom nului, Înţe
lesul de taină al renaşterii naţiunii noastre din bezna com unism ului ateu
la o nouă viaţă, o viaţă în Hristos. Ca şi aici, la fel şi la Bucureşti, la
«Cim itirul Eroilor Tineri», unde Prea F ericitul P ărinte A rhiepiscop
H risostom s-a ru g at anul trecut, ne întâm pină şi ne im presionează chi
p u rile lor tinere şi luminoase, căci peste tot eroii au aceleaşi tră să tu ri
pline de frum useţe interioară, şi aceasta pen tru că în lă u n tru l lor lum i
nează, cu adevărat, Hristos.
Cred că în program ul vizitei delegaţiei Bisericii O rtodoxe Române,
m om entul acesta este tot atât de adânc şi sem nificativ ca şi cel al
com uniunii noastre de la S fânta L iturghie, p e n tru că ne întâlnim , p rin
rugăciune, cu eroii şi sfinţii noştri, alcătuind astfel, îm preună, «comu
n iunea sfinţilor» — Biserica -—■care este în Ortodoxie chezăşia unităţii,
dar şi a libertăţii depline, a învierii şi a vieţii celei veşnice*
în lum ina şi p ururea-am intirea jertfei lor să ne ducem şi noi
slu jire a către cei credincioşi ai popoarelor noastre, p e n tru a ne alătu ra
îm plinirii idealurilor de dreptate, de lib ertate şi de suveranitate naţio
nală. Pom enirea lor din neam si în neam l
H ristos a în v iat !».
Delegaţia Bisericii noastre a păşit apoi, cu emoţie, la locurile de
d e te n ţie şi de m artiraj, unde directorul închisorii ne-a rela ta t în tâm plă
rile dram atice de acum p a tru decenii : cum s-au p reg ătit gardienii pen
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tru execuţii, cum au verificat spânzurătoarea —■ având ca «măsură» saci
cu nisip — cum noaptea, pe furiş şi la adăpostul întunericului, p e n tru
a nu se afla nim ic din cele înfăptuite, rând pe rând, vrem e de câteva
săptăm âni, i-au executat şi îngropat pe cei 13 eroi ciprioţi, m ajoritatea
d intre ei elevi de liceu.
P ărăsind cu vădită em oţie «M orm intele de la închisoare», ne-am
în d rep tat la orele 18,00 spre centrul oraşului, unde se află R eprezen
tan ţa diplom atică a Rom âniei la Nicosia, fiind, vrem e de aproape două
ore, oaspeţii Excelenţei Sale Dl. Nicolae D um itru , însărcinatul cu
afaceri al ţării noastre în Cipru. Prea F ericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist s-a în tâ ln it cu ceilalţi m em bri ai reprezentanţei diplom atice
rom âne apoi, în cadrul unei recepţii, organizate tot la sediul A m basa
dei, cu m em bri ai com unităţii rom âneşti din Cipru.
Cu acest prilej, Prea Fericirea Sa a acordat D -lui Nicolae D u m itru ,
cunoscut filolog şi cunoscător al istoriei şi culturii elene şi cipriote, dar
mai ales un bun rom ân şi creştin ortodox, m ereu aproape la nevoile
fiecărui m em bru al com unităţii rom âneşti din Cipru, «Crucea p a tria r
hală» p e n tru m ireni, precum şi «Medalia jubiliară» a P atriarh iei Ro
m âne emisă cu ocazia aniversării a 110 ani de la recunoaşterea A uto
cefaliei şi a 70 de P atriarh at.
Au im presionat în mod deosebit clipele întâlnirii şi discuţiile cu
m em brii com unităţii rom âneşti, de diferite v ârste şi profesii, ce şi-au
străm u tat destinul într-o v a tră ortodoxă ospitalieră, in care îşi aduc
contribuţia personală, chiar dacă în ochii şi inim ile înlăcrim ate le-am
p u tu t citi, fiecăruia, dorul de locurile natale, de cei răm aşi acasă... Cu
toţii au cerut sfat părintesc sau binecuvântare, pe care Prea F ericitul
P ă rin te P a tria rh Teoctist le-a dat cu dragoste şi g rija părintească,
indem nându-i să nu-şi uite rădăcinile, cultivând mai departe virtu ţile
noastre tradiţionale, identitatea noastră rom anească şi ortodoxă, având
acum, cu bunăvoinţa şi ajutorul P rea Fericitului P ărin te Hrisostom al
A rhiepiscopiei C iprului un stâlp al credinţei, prezenţa unui preot rom ân
în Cipru — P.C.Pr. M atei Petre — care să le fie părin te duhovnicesc.
Cu m ultă dragoste părintească Prea Fericitul P ărin te P a tria rh a dăruit
fiecăruia cărţi de rugăciuni, iconiţe şi calendare.
în cea de-a doua zi a vizitei, joi, 9 mai 1996, la orele 9,00, am
pornit către M ănăstirea M achera. A lături de cei doi în tâistătăto ri şi
de delagaţia Bisericii noastre, s~au mai aflat I.P.S. M itropolit Hrisostom
de Pafos precum şi alţi colaboratori din cadrul Arhiepiscopiei Ciprului
Am coborât spre sud, unde, chiar spre inim a insulei străjuieşte, în
M unţii Kionia, m ultiseculara m ănăstire. Lăsam de o parte şi de alta
a drum ului, mici aşezări cu case noi şi frum oase, în stilul obişnuit,
grecesc. Oam enii se aflau la treb u rile zilnice, parcă nebăgând în seam ă
fierbinţeala zilei. La Gourri, apoi la Agrokipia, ne-au întâm pinat preoţii
acelor parohii, cu S fânta Evanghelie şi Sfânta Cruce în m âini, încon
ju ra ţi de num eroşi credincioşi şi m ulţi copii, care au aruncat peste noi
petale de trandafiri, cerând şi îm părtăşindu-se de părinteasca binecu
vântare.
B. O.
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D upă aceste clipe em oţionante ne-am continuat drum ul rem arcând
că, cu fiecare kilom etru parcurs, solul devine din ce în ce mai pietros,
mai arid. Ne apropiam de M ănăstirea M achera, urcând şerpuit muntele*
tăiat în m ulte serpentine spre a alina urcarea.
P otriv it tradiţiei, după ocuparea Palestinei de către arabi, m ulţi
dintre p ărinţii şi trăitorii creştini au părăsit locurile de vieţuire p e n tru
a scăpa de prigoana păgânilor. Unii dintre ei, au venit şi în insula
Cipru — destul de aproape, aşa cum am văzut, de Locurile Sfinte •—asem enea celor doi cuvioşi părinţi, Neofit şi Ignatie, consideraţi întem eietorii m ănăstirii. A junşi pe insulă şi căutând loc de isihie, au o prit
aici, în M unţii Kionia, unde şi-au ridicat mai întâi o colibă. Careva
zile m ai târziu, la ceasul de rugăciune al serii, au văzut ieşind din
nişte tufişu ri o lum ină ciudată. Au descoperit astfel, cu uim ire, o icoană
a Maicii Dom nului ce se afla agăţată în tr-u n mic cuţit, înţelegând din
această întâm plare m inunată că voia lui Dum nezeu este ca să ridice
în acel loc o sfântă m ănăstire. Au lu at deci icoana ducându-o cu evlavie în coliba lor, apoi au plecat la Constantinopol unde, povestind
toate cele întâm plate, au p rim it danii însem nate din p artea îm păratului
M anuel Comnenul. în ju ru l anului 1160, cei doi monahi, întorşi în
Cipru, au început să ridice biserica şi chiliile, închinând m ănăstirea
Maicii Dom nului şi dându-i num ele de «Machaira», adică «cuţitaş», în
lim ba greacă, spre p u ru rea
pom enire a faptelor m inunate ce s-au
întâm plat. A flată în tr-u n loc retras, M ănăstirea Maicii D om nului —
M ahera a atras nenum ăraţi doritori de viaţă călugărească, obştea
înm ulţindu-se m ereu. Lavra a cunoscut o mai m are înflorire duhovni
cească dar a fost adeseori supusă invaziilor păgâne, de-a lungul seco
lelor fiind distrusă în mai m ulte rânduri, dar cel mai grav în 1530 şi
1892 şi reconstruită în 1900.
Cu toţii, cred, ne gândeam la stareţu l Ciprian, la fratele lui în
Hristos, părintele H aralam biet la ascultarea lor de a urca, iară şi iară,
m untele acesta, p en tru a aduce m ănăstirii de la binefăcători din insulă
sau de mai departe, de la noi, din M untenia şi Moldova, m ilosteniile
şi daniile creştine atât de necesare dăinuirii candelei rugăciunilor în
m ănăstire. Ne gândeam apoi la Pilda Sem ănătorului, realizând, o dată
în plus, că m are este puterea lui Dum nezeu, Cel ce face să rodească,
chiar în locuri a tâ t de lipsite, florile duhovniceşti ale m onahism ului.
M ănăstirea M ahera îm plineşte un m ileniu de existenţă, deloc uşoară
în vitregiile istoriei Ciprului. Şi am găsit-o străjuind asem eni cetăţii
din vârfu l stâncilor lum inând spre în v ăţătu ra lui Hristos.
U rcarea noastră a lu at sfârşit în faţa im presionantelor porţi ale
m ănăstirii unde Prea Cuviosul P ă rin te A rhim andrit Athanasios, S ta
reţu l M aherei, îm preună cu cei 20 p ărin ţi şi fraţi vieţuitori, au în tâm 
pinat, cu m ultă bucurie, pe Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist şi
pe ceilalţi m em bri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. în glasul
binevestitor al clopotelor am fost conduşi în biserica cea m are unde s-a
săvârşit cuvenitul Polihroniu. P. Cuv. A rhim . Athanasios, vieţuitor o
vrem e în Sfântul M unte şi ucenic al P rea F ericitului P ărin te A rhi-
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episcop H risostom , a adresat Prea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist
şi m em brilor delegaţiei P atriarh iei Rom âne urm ătoarele cuvinte :
«Această m ănăstire îm părătească a P rea Sfintei N ăscătoare de
D um nezeu din M achera, prim eşte azi, cu bucurie şi cu cântări duhovni
ceşti, pe Prea Fericirea V oastră şi pe aleşii însoţitori ai P rea F ericirii
Voastre.
în această m ănăstire se află u n a dintre cele mai vechi icoane ale
Ortodoxiei, icoana N ăscătoarei de Dum nezeu, care a făcut şi face
m inuni cu cei care vin şi i se închină. Iar aici, în M ănăstirea Mahera,,
d atorită ocrotirii acoperăm ântului ei, viaţa m onahală nu a în cetat o
clipă m ăcar, ca şi rugăciunile şi binecuvântările pen tru părinţii şi fraţii
în tru ascultare. Şi, din prim a zi a ridicării ei, aducem, generaţie după
generaţie, Slujba cea sfântă şi fără de sânge şi m ulţum ire lui D um 
nezeu p en tru desăvârşirea fiilor ei duhovniceşti.
Insula noastră şi M ănăstirea M ahera se bucură în Dom nul de pre
zenţa P rea F ericirii V oastre şi a delegaţiei Bisericii O rtodoxe Rom âne.
Vă rugăm , Prea Fericite P ărin te P atriarh , să ne binecuvântaţi pe noi,
sm eriţii vieţuitori ai acestei m ănăstiri, încât, prin rugăciunile V oastre
sfinte să putem duce la bun sfârşit drum ul nostru spre desăvârşire şi
să ne învrednicim de îm părăţia cea cerească a P rea Sfintei Treim i
şi a tu tu ro r Sfinţilor».
Ca semn al dragostei vieţuitorilor din M ănăstirea M ahera, P rea
Cuviosul Arhim. A thanasios a d ăru it Prea Fericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist o frum oasă icoană a Maicii Domnului.
M ulţum ind pen tru darul făcut, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist a răspuns cuvântului de întâm pinare :
«Prea Fericite Părinte Arhiepiscop H R ISO STO M ,
Prea Cuvioase Părinte A rhim andrit Athano„sios,
Iubiţi părinţi şi fraţi ai acestei m ănăstiri,
Am venit aici cu m ultă evlavie şi am urcat m untele acesta cu
£ăndul la nevoinţele cu care l-au urcat înaintaşii noştri : in trân d în
acest sfânt lăcaş de închinare am sim ţit, ca şi toţi cei care in tră în el,
adevărul m ărturiei noastre ortodoxe, atunci când, în rugăciune, rostim :
«în Biserica slavei tale stând, în cer ni se pare a sta, N ăscătoare de
D um nezeu, ceea ce eşti uşa cerească, deschide nouă uşa m ilei tale».
într-ad ev ăr, m ăreţia şi frum useţea M ănăstirii M ahera exprim ă pe
păm ânt strălucirea cea dum nezeiască, lum ina cea m ai presus de fire
a Taborului, p rin tot ceea ce înaintaşii noştri au făcut, p rin nevoinţele
şi rugăciunile generaţiilor de părinţi şi de fraţi de aici. însăşi aşezarea
ei, pe vârf de m unte, tălm ăceşte idealul vieţii noastre păm ânteşti şi
îndeosebi al m onahism ului, acela de a urca m ereu, de a ne apropia de
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D um nezeu şi de a ne îm părtăşi p ururea de lum ina cea neînserată, de
slava sa, pe care cei trei aleşi Apostoli au văzut-o în m unte
D atorăm această bucurie duhovnicească a zilei de astăzi, îm preună
cu delegaţia P atriarhiei Rom âne — form ată din ierarhi şi profesori de
teologie — P rea F ericitului P ărin te A rhiepiscop H risostom care a ţin u t
să ne facă părtaşi, cu dragostea sa şi a Bisericii O rtodoxe a Ciprului,
de aceste valori nepieritoare ale Ortodoxiei din Cipru. Ne sim ţim aici,
aşa cum spuneam , ca în cer, şi am urcat cu adevărat ca spre cer, îndreptându-ne gândul şi sim ţirea spre strălucirea cea dum nezeiască.
Şi Rom ânia este o ţa ră a m ănăstirilor, cu m ulţi m ărturisitori ai
acestui drum greu al m onahism ului, o ţară a «scărilor către cer» — m ă
n ăstiri şi schituri — ai căror vieţuitori s-au stră d u it de-a lungul istoriei
noastre, cu m ulte jertfe de sânge, să păstreze credinţa şi pravila ortodoxă
şt să-i lum ineze pe credincioşii noştri rom âni cu adevărurile înv ăţătu rii
de credinţă, spre m ântuirea cea în tru Hristos, Dom nul nostru, cu ştiinţa
de carte, cu zidiri şi tezaure ale culturii naţionale. M onahism ul re p re 
zintă în Ortodoxie o dim ensiune foarte im portantă : este una d intre
căile şi stă rile desăvârşirii, către care trebuie să se îndrepte sufletul
creştin. M ănăstirile nu au fost num ai leagăne de naştere şi creştere
duhovnicească, ci şi v etre de spiritualitate, de cultură, de apărare a
O rtodoxiei şi a poporului, a tradiţiilor specifice neam ului.
D upă cum ne-a a ră tat P rea Cuviosul P ărin te Stareţ, în cronica
acestei m ănăstiri sunt înscrise m ulte jertfe de suflet dar şi num ele
m ultor m artiri p e n tru Hristos. Aceeaşi trăire, dusă până la închinarea
jertfelnică a vieţii lui Dum nezeu, credinţei şi neam ului, o întâlnim şi
în Biserica noastră, în istoria credinţei ortodoxe din România. De pildă,
la M ănăstirea Secu ■
— m ănăstire m ultiseculară, pe care a cunoscut-o
şi fericitul în tru pom enire, stareţul M acherei şi viitorul A rhiepiscop al
C iprului, C iprian — vedem şi astăzi urm ele sângelui m onahilor ce au
fost m artirizaţi acolo de turci. Nici ploaie, nici ninsoare, nici încer
cările de a le scoate din «pergam entul» pietrei, nu au reuşit să le
îndepărteze...
Nu întâm plător, D um nezeu şi P rea F ericitul P ărin te H risostom ,
A rhiepiscopul acestei Sfinte Biserici Apostolice, ne-au în d rep tat paşii
spre această m ănăstire : mai întâi p en tru însem nătatea ei duhovnicească
pen tru O rtodoxia cipriotă ; dar şi p en tru faptul că ea adăposteşte m ulte
m anuscrise, cărţi de slujbă şi de cântare bisericească, obiecte liturgice,
tablouri şi m ulte alte daruri, prim ite de părinţii M acherei de la sfârşitul
secolului al X V III-lea şi începutul secolului al X lX -lea C iprian şi Haralam bie, aflaţi în Moldova şi Ţara Rom ânească după danii şi ajutoare,
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a tâ t de necesare existenţei m ănăstirii în acele vrem uri grele, sub stă 
pânire otomană.
Vă aducem tutu ro r, iubiţi p ărinţi şi fraţi în Hristos, Dom nul Cel
a treia zi înviat din m orţi, dragostea şi preţuirea părinţilor şi fraţilor
din m ănăstirile şi schiturile din cuprinsul P atriarh iei Rom âne şi ne
plecăm cu sm erenie fru n tea în faţa icoanei celei făcătoare de m inuni a
P rea C uratei şi P u ru rea Fecioarei M aria. Pe ea o rugăm să ocrotească
a tâ t această m ănăstire cât şi ţara aceasta, Biserica O rtodoxă A utocefală
a C iprului şi pe toţi credincioşii ei. Să ajute B unul D um nezeu ca lacri
m ile pe care le-am văzut în ochii ciprioţilor, atunci când aud de te ri
toriile ocupate, să se transform e în lacrim i de bucurie la vederea re 
în treg irii păm ântului acestei insule în care au odrăslit atâţia Sfinţi şi
m ărturisitori, în care su n t atâtea S finţite M oaşte şi m orm inte de eroi.
Sfinţii Cuvioşi P ărinţi şi întem eietorii acestei m ănăstiri să vă aju te să
slujiţi în sfintele lăcaşuri de dincolo de m unţii aceştia, acum închise
şi vitregite.
P e n tru a p ăstra vie am intirea vizitei noastre, cu binecuvântarea
P rea Fericitului P ărin te A rhiepiscop H risostom, Vă oferim, P rea Cu
vioase P ărin te Stareţ, «Crucea P atriarhală» a Bisericii O rtodoxe
Rom âne, rugând u-vă ca să ne pom eniţi şi pe noi sm eriţii în rugăciuni.
H ristos a î n v ia t !».
înconjuraţi de obştea m ănăstirii, intonând im nul arhieresc, am fost
conduşi apoi în «Synodikon»-u\ m ănăstirii, unde cei doi în tâistătăto ri
s-au în tre ţin u t cu Prea Cuviosul P ă rin te S tareţ şi cu ceilalţi părin ţi şi
fraţi, bucurându-ne de o aleasă ospitalitate, îm bogăţită de frum oasele
cântări susţinute de protopsalţii m ănăstirii.
B ucuria prezenţei noastre la M ahera s-a plinit la vederea câtorva
din darurile făcute de dom nitorii noştri acestei m ănăstiri. Am p u tu t
adm ira în sala de prim ire tablourile ce-i înfăţişează pe S tareţul Ciprian,
v iitorul Arhiepiscop al Ciprului (1810 — f 1821), m ort m artiric îm 
preună cu alţi ierarhi ciprioţi, şi pe părintele H aralam bie, aflaţi la
vrem ea realizării tabloului, puţin înainte de 1802, în Moldova, cu bine
cuvântarea stareţului din acea vrem e a M aherei, p en tru obţinerea de
danii. Oaspeţii noştri ne-au în tă rit cele cunoscute din paginile de istorie
ale Bisericii noastre arătând că în vrem urile grele ale ocupaţiei turceşti,
de la sfârşitul secolului al X V III-lea şi începutul secolului al X lX -lea,
M ănăstirea M ahera a p u tu t să-şi continue existenţa şi datorită daniilor
anuale ale dom nitorului Ţării R om âneşti, M ihail Şuţu, începând cu
anul 1795 — un tablou al acestui dom n m untean s-a aflat în m ănăstire
până în anul 1892, când a fost distrus în tr-u n incendiu — şi cu cele
adunate de A rhim andritul Ciprian, în tre 1783 şi 1802. De altfel, Ciprian
şi conaţionalul său, H aralam bie, s-au p u tu t bucura şi de studiile făcute
la Iaşi la Academ ia teologică. A lături de aceste două tablouri, m ănăstirea
m ai păstrează, în m uzeul său, cărţi de m uzică bisericească în lim ba
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greacă, în m anuscris, respectiv un «Sticherarion» — scris în Moldova,
în 1791, de către Daniil Ierom onahul — şi o «Psaltichie» — scrisă de
asem enea în Moldova, în secolul al X V III-lea, ca şi alte tip ă ritu ri ex e
cutate la Iaşi, pen tru folosul creştinătăţii de lim ba greacă, aflată sub
stăpânirea otom ană, precum «Cartea de învăţătură ortodoxă» a P a 
tria rh u lu i N ectarie al Ierusalim ului (1661-—1669), tipărită în 1682, «Dog
matica» Sfântului Ioan Dam aschin, tip ărită în 1715, precum şi «Fenticostarul» şi «O ctoihul», tip ărite în tre 1772— 1773 la Leipzig, cu
cheltuiala dom nitorului G rigore al III-lea, A lexandru Ghica al Moldovei.
La orele 11,00, delegaţia Bisericii O rtodoxe Rom âne a plecat spre
M ănăstirea Irakleidios, a S fântului Heraclie, aflată în apropierea loca
lităţii Tamassos, una d in tre cele m ai vechi aşezări creştine din insula
Cipru. însăşi m ănăstirea îşi are începuturile în veacul apostolic când
un tân ăr cipriot, Heraclie, convertit la creştinism de către Sfinţii
Apostoli Pavel şi Barnaba, trăind apoi într-o peşteră, pe locul unde
se află astăzi v atra m ănăstirească. C redinţa şi virtu ţile sale l-au d e te r
m in at pe S fântul Apostol B arnaba să-l hirotonească episcop, H eraclie
fiind prim ul ierarh al insulei şi u nul dintre prim ii m artiri, cinstit în
ziua de 17 septem brie, ziua pătim irii sale pen tru Hristos. Ca zidire şi
viaţă de obşte, M ănăstirea Irakleidios a fost întem eiată în secolul al
IV-lea, când erau aici m onahi. De la 23 iulie 1962 a devenit m ănăstire
de maici, astăzi vieţuind, în această m ănăstire, 30 de maici şi surori,
aflate sub conducerea P rea Cuvioasei S tareţe Haritheea.
în treg soborul m aicilor a ieşit în întâm pinarea P rea F ericitului P ă 
rin te P a tria rh Teoctist şi a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne, după
datina ospitalităţii greceşti stropind m âinile călătorilor cu apă de tra n 
dafiri şi aruncând în calea noastră petale de trandafiri. Ne-au im p re
sionat aleile înguste pe care am păşit spre biserica mică şi sm erită, alei
îm podobite de un mozaic m ulticolor din nenum ărate flori.
După un Polihroniu săvârşit de P. Cuv. Ierom. Christos Iakovou,
duhovnicul m ănăstirii, am vizitat m icul paraclis ce adăposteşte m orm ân
tul Sfântului Iera rh Heraclie, unde ne-am închinat cu evlavie în locul
pătim irii sale p e n tru Hristos.
Am fost conduşi apoi în Sala de prim ire a m ănăstirii unde am gustat
din ospitalitatea plină de dragoste creştină a prea cuvioaselor maici.
Exprim ând m ulţum iri p e n tru prim ire, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist, s-a adresat acestora cu urm ătoarele cuvinte :
«Prea Cuvioasă Maică Stareţă,
Prea cuvioase maici şi surori ale acestei sfinte m ănăstiri,
Am acum bucuria de a vă aduce şi de a vă îm părtăşi dragostea şi
p reţu ire a Prea Cuvioaselor maici din sfintele m ănăstiri ale României.
Le vom povesti, ca şi tu tu ro r ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor noştri,
că am fost în m ănăstirea unde a fost hirotonit întâiul episcop al C ipru
lui, originar din această insulă, Sfântul Ierarh Iraclie, că am vizitat
acest loc atât de im portant în istoria de două ori m ilenară a Bisericii
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O rtodoxe Autocefale a Ciprului şi că ne-am îm părtăşit de ospitalitatea,
a tâ t de caldă, a P rea Cuvioşiilor Voastre.
M ulţum im Prea Fericirii Sale, P rea Fericitului P ărin te H risostom ,
arhiepiscopul Ciprului, pentru că în traseul delegaţiei Bisericii Ortodoxe
R om âne nu a ocolit această sfântă m ănăstire, făcându-ne părtaşi bucuriei
de a ne închina la m orm ântul S fântului Ierarh Iraclie şi de a vă cunoaşte
ostenelile în tru desăvârşirea cea în Hristos.
Rugăm pe B unul Dum nezeu, pe Maica Sa cea sfântă, să vă ajute
în acest urcuş ai desăvârşirii duhovniceşti, străjuind în sfinţenie m or
m ântul S fântului Ierarh Iraclie şi O rtodoxia noastră, fără a uita, o clipă
m ăcar, de viitorul m ănăstirii. Mă gândesc la silinţa, cuvenită nouă mo
nahilor, de a rândui ucenici şi ucenice. Acesta este viitorul m onahism u
lui şi vă revine ascultarea aceasta mare, ca fiecare să aveţi alături, spre
învăţătură şi binecuvântare, una, două sau chiar mai m ulte surori ti
nere. Acesta este viitorul m onahism ului, acesta este viitorul nostru î Şi
chiar clacă noi suntem rânduiţi, prin vocaţia noastră, să nu ne căsătorim
şi să nu avem urm aşi după trup, nu suntem scutiţi de a avea num eroşi
urm aşi duhovniceşti, fii şi fiice. Iar D um nezeu ni i-a d ăruit Însutit ! El
să vă binecuvânteze cu sănătate, răbdare şi cu h ran a rugăciunii !».
Pe rând, prea cuvioasele maici şi surori au venit cerând binecuvân
tarea celor doi în tâistătători. în sem n de am intire a trecerii delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Rom âne pe la această m ănăstire, P rea F ericitul P ă 
rin te P a tria rh Teoctist a d ăruit P rea Cuvioasei Maici Stareţe o cruce
de binecuvântare, precum şi alte num eroase daruri m aicilor şi surorilor.
D upă un popas la Nicosia, în după amiaza aceleiaşi zile, la orele
16,00, am pornit spre m area lavră a m onahism ului cipriot, M ănăstirea
Kikkou, având, ca şi M ănăstirea M ahera, s ta tu t de «stavropighie». Din
nou drum ul nostru a însem nat un urcuş, de această dată prin M unţii
Troodos.
în drum spre Kikkos a fost vizitată şi Mănăstirea Prea S fin tei Năs
cătoare de D um nezeu — Trooditissa, dependentă canonic de M itropolia
Pafosului. Cea mai înaltă ca aşezare, dintre m ănăstirile cipriote — 4566
de picioare faţă de nivelul m ării — această lavră de sp iritu alitate orto
doxă num ără astăzi 10 vieţuitori, aflaţi sub îndrum area duhovnicească
a Prea Cuviosului Arhim. Athanasios, S tareţ al Trooditissei din anul 1968.
începuturile acestei m ănăstiri se leagă de perioada iconoclastă, când,
p rin anii 754— 780, num eroşi m onahi au părăsit B izanţul aşezându-se
In vetrele Ortodoxiei. Câţiva au ajuns şi în Cipru, precum acel călugăr,
necunoscut cu num ele, ce s-a aşezat în tru nevoinţe la M ănăstirea S fâ n 
tu l Nicolae din A krotiri, având cu sine o icoană a Maicii Dom nului.
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După triu m fu l Ortodoxiei, prin Sinodul al V ll-lea ecum enic din anul
787, acest m onah s-a h o tărât să-şi continuie desăvârşirea, vieţuind
pustniceşte, departe de m ănăstire. El a luat, în vis, îndem n de la Maica
Dom nului, să ia sfânta ei icoană şi să m eargă în tr-u n loc spre care va
fi călăuzit de o lum ină. A stfel b ătrân u l a ajuns în M unţii Troodos, în tr-o
peşteră, pe peretele căreia a agăţat icoana Născătoarei de Dum nezeu,
locul devenind cu tim pul loc de pelerinaj. D upă m oartea cuviosului p ă
rinte, după vrem urile grele ale năvălirilor arabe, nu s-a mai ştiu t nimic
de peşteră. Abia pe la sfârşitul secolului al X -lea un păstor evlavios a
văzut cum, în mai m ulte seri la rând, din m unte răsare o lum ină mis
terioasă şi m ergând a aflat peştera şi icoana cea făcătoare de m inuni
a Maicii Dom nului. Cu voia Prea Sfintei N ăscătoare de Dum nezeu, la
anul 990, s-a ridicat, la circa 500 m etri spre vest de peşteră, — răm asă
în continuare până astăzi, loc de pelerinaj —■ M ănăstirea Trooditissa.
A şteptaţi de întregul sobor al m ănăstirii, în fru n te cu P rea Cuviosul
P ă rin te Stareţ, am fost conduşi la biserică. Am p u tu t adm ira in drum ul
nostru cetatea m ănăstirească, cu cele două etaje de chilii, de curând
renovată şi înnoită, curtea interioară, frum os îngrijită, m ărturisind o
trudă zilnică şi m ultă dăruire, ca şi biserica mică, acoperită cu olane.
După săvârşirea Slujbei Polihroniului, P rea Cuviosul P ărin te A rhim .
A thanasios a rostit u rm ătorul cuvânt de întâm pinare :
«Prea Fericite Părinte Patriarh TE O C TIST,
în treag a obşte a M ănăstirii Trooditissa Vă spune : «Bine aţi v en it !»
şi «Hristos a înviat !».
Ne copleşeşte bucuria deosebită de astăzi de a avea ca oaspeţi pe
V enerabila Persoană a P rea Fericirii V oastre şl pe m em brii delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Române, o Biserică slăvită prin încercările trim ise
de la Dum nezeu şi care, prin puterea lui H ristos Cel înviat, a început
să sporească şi să dea rod.
în aceste m om ente grele când lum ea este zdruncinată de m aterie şi
de cele m ateriale, întreaga O rtodoxie dă şi trebuie să dea m esajul său
de sp iritu alitate întregii lum i contem porane. O altă provocare pe care
o resim te azi Biserica Ortodoxă este atacul provenit de la ereziile vechi
şi noi care, sub p retex tu l iubirii şi al ecum enism ului, urm ăresc distruge
rea conştiinţei ortodoxe.
M onahism ul, ca întotdeauna în cadrul Bisericii de veacuri, şi astăzi,
în aceste problem e, este foarte sensibil şi nu perm ite nici o abatere de
la în v ăţătu ra de credinţă, de la tradiţia şi gândirea patristică a P ă rin ţi
lor Bisericii noastre Ortodoxe. în trecutul apropiat am avut ocazia să
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vizitez Rom ânia şi să fiu m artor şi părtaş al u n u i astfel de m onahism .
Am adm irat organizarea lui, care, cu toate încercările şi îm potrivirile*
se află în m are înflorire. Astăzi ne aflăm în ocazia fericită ca să vă
prim im în mica noastră m ănăstire, d ar m are din punct de vedere istoric.
La început, pe locurile unde se află această m ănăstire, a Sfintei Născă
toare, a slujit în vrem urile iconoclasm ului un m onah ce a venit în C ipru
p e n tru a salva de Ia distrugere o icoană a Maicii D om nului care era
ren u m ită şi făcătoare de m inuni. Mai târziu, la anul 990, a fost con
stru ită pe acelaşi Ioc biserica şi m ănăstirea N ăscătoarei de Dum nezeu —
Trooditissa.
Deşi m ănăstirea a trecu t prin vrem uri grele, în tru c ât pe aici au
venit în mai m ulte rân d u ri invadatori ce au luat o doar ele sfinte, cu
ocrotirea Maicii Dom nului, această m ănăstire a reu şit să supravieţuiască
fără să în treru p ă vreodată slu jirea ei şi să-şi continue lucrarea du
hovnicească. M ândria m ănăstirii noastre este acea icoană din perioada
bizantină, a P rea Sfintei N ăscătoare de Dum nezeu, care, p rin fap tu l că
este făcătoare de m inuni ne aduce în sufletele în d u rerate sănătate şi
m ângâiere. în mod deosebit, icoana P rea Sfintei Născătoare de D um ne
zeu — Trooditissa, este faim oasă p rin m inunile pe care le săvârşeşte
faţă de acele fem ei, care, din diferite motive, nu au copii.
Prea Fericite Părinte Patiiarh,
P rin aceste puţine cuvinte vă spunem din nou : «Bine aţi venit !»
în m ănăstirea noastră, şi Vă rugăm., Prea Fericirea V oastră să în ălţa ţi
p e n tru noi rugăciuni, îm părtăşindu-ne de patriarhiceştile V oastre bine
cuvântări».
P rea F ericitul P ărin te Teoctist, P atria rh u l Bisericii O rtodoxe Ro
m âne, a m ulţum it Prea Cuvioşiei Sale cu urm ătoarele cuvinte :
«Prea Cuvioase şi iubite Părinte Stareţ,
Prea Cuvioşi şi iubiţi părinţi şi fraţi ai m ănăstirii,
Suntem copleşiţi de emoţie a tâ t de ceea ce vedem în această sfântă
m ănăstire, de cele ce am văzut astăzi, cât şi de cuvântul deosebit de
profund al P ărin telu i Stareţ. Se vede că înţelepciunea şi experienţa
vieţii l-au adâncit profund în problem ele Bisericii, gândurile exprim ate
de P rea Cuvioşia Sa fiind gândurile şi neliniştile noastre şi ale întregii
Ortodoxii. Lum ea creştină a găsit din începuturile ei o adevărată co
loană de lum ină în in stituţia m onahală. De la acel început al S finţilor
P ărinţi, «crinii pustiei», cum i-a num it un m are ierarh al Bisericii noas
tre, aceşti începători ai vieţii de rugăciune, de post şi de tră ire profundă
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în Hristos, m onahii şi m onahiile, au fost consideraţi, p en tru Ortodoxie,
tem elii de neclintit. în toate îm p reju rările grele ale istoriei universale,
m onahii au fost cei care au părăsit vrem elnic pustia şi s-au avântat
în luptele contra ereziilor, contra abuzurilor îm păraţilor şi celor bogaţi,
contra iconoclaştilor şi p e n tru ap ărarea celor nevoiaşi şi săraci. Dar,
m ai presus de toate, ei s-au rugat neîncetat, zi şi noapte, cu tim p şi fără
tim p, fie în vrem uri de prim ejdie, fie în vrem uri de linişte a Bisericii.
Şi dacă nădăjduim , credem şi m ărturisim că iadul şi forţele lui nu pot
dărâm a tem elia Bisericii, slujirea noastră şi a întregului m onahism
treb u ie să fie şi mai jertfelnică, p e n tru că lum ea este supusă celor mai
grele încercări din existenţa ei : acea prim ejdie a secularizării, acea
răcire a dragostei p e n tru H ristos şi mai ales indiferenţa care pândeşte
câte o dată chiar pe slujitorii Bisericii.
M onahism ul este astfel chem at în aceste vrem uri ca să lupte
rugăciunea la sfintele altare, dar şi cu cuvântul şi cu fapta, pentru sal
v a re a om enirii, p en tru salvarea creştinătăţii. Rugăciunile care s-au în ăl
ţa t de la acest altar şi rugăciunile din toate m ănăstirile de p re tu tin 
deni, au încălzit şi în cu rajat lum ea creştină, în încercări precum cele
p rin care a trecut poporul rom ân şi Biserica sa vrem e de 45 de ani.
A ceste piedici şi lanţuri ale com unism ului nu au p u tu t opri rugăciunile
părin ţilo r şi m aicilor din m ănăstiri ; n-au ajuns să înăbuşe glasurile
cele către Dum nezeu ale rom ânilor noştri, chiar dacă acestea se înălţau
tainic, la icoana din casă.
Sfânta icoană făcătoare de m inuni, păstrată cu atâta evlavie în
această sfântă m ănăstire şi icoanele sfinte din m ănăstirile Ciprului, ale
Rom âniei şi din întreaga Ortodoxie să ne ajute în această luptă pen tru
păstrarea credinţei noastre străm oşeşti. Vom fi bucuroşi să spunem
m onahiilor din ţara noastră că fraţii lor în H ristos şi în tru străduinţe
ne-au prim it cu atâta căldură sufletească.
B inecuvântaţi, Prea Fericite P ărinte Arhiepiscop H risostom t să ofe
rim «Crucea patriarhală», Prea Cuviosului P ărin te Stareţ, în sem n de
preţu ire şi spre am intirea trecerii noastre pe la această lavră de sp iri
tu alitate dreptm ăritoare.
H ristos a înviat»
Am fost conduşi în Sala de prim ire a m ănăstirii unde cei doi în tâ istătăto ri s-au în tre ţin u t vrem e de câteva -minute cu Prea Cuviosul P ă 
rin te Stareţ, cu ceilalţi părin ţi şi fraţi ai obştii. P rea Cuvioşia Sa ne-a
îm p ărtăşit din trecutul mai apropiat al m ănăstirii despre înţelepciunea,
v irtu ţile duhovniceşti şi strădaniile celor ce au vieţu it aici şi despre
faptul că ani de-a rândul M ănăstirea Trooditissa, pe lângă în g rijirea
şi păstrarea candelei rugăciunii şi credinţei, a fost o adevărată şcoală
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şi v atră de cultură pentru copiii şi tinerii din zonă. După ce a scris în
C artea de aur a m ănăstirii cuvânt de binecuvântare şi im presiile
despre sfântul lăcaş, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, însoţit de
în tâ istă tă to ru l Bisericii Ciprului şi de ceilalţi însoţitori, a părăsit
m ănăstirea, îndreptându-se spre M ănăstirea Kikkou.
Sfântă m ănăstire îm părătească şi stavropighie, cea mai frum oasă
dintre lăcaşurile m onahiceşti ale Ciprului, K ikkou se află p e latu ra de
vest a M unţilor Troodos. T radiţia spune că la sfâşitul secolului al IX-lea,
în aceşti m unţi trăia un pustnic pe num ele său Isaia. Zi de zi, el auzea
din desişurile pădurii cântecul unei păsări care îi spunea că m unţii vor
naşte o m ănăstire pentru că acolo o doamnă de aur va intra şi nicio
dată nu va mai ieşi. în tr-o vară, în ju ru l anilor 1100 pe când C ipru era
încă provincie bizantină, guvernatorul locului, M anuil V utam itis, a
venit de la Nicosia, in ţin u tu l M arathasa pen tru a se odihni. în tr-o zi,
pe când vâna prin pădurile locului, pierzându-se de prieteni şi înso
ţitori, el a găsit o peşteră din m unte unde trăia părintele Isaia. M âniat
că la în treb area referitoare la prietenii săi b ătrân u l nu a răspuns nimic,
M anuil l-a lovit violent. Acesta i-a răspuns : c<De ce mă loveşti fără
să-ţi fi greşit ceva ? Mergi sănătos, dar să ştii că într-o bună zi vei fi
pedepsit de D um nezeu pentru ceea ce m i-ai făcut, p e n tru că eu i-am
închinat Lui întreaga viaţă». De atunci a trecu t m ultă vrem e : şi iată,
într-o zi, guvernatorul s-a îm bolnăvit grav, iar doctorii n-au p u tu t
să-l vindece. S-a în d rep tat deci spre Dumnezeu, «Doctorul sufletelor
şi al trupurilor noastre», şi a început să se roage. în tim p ce se ruga,
i-a trecu t p rin m inte rău l pe oare l-a făcut părintelui Isaia şi şi-a
am intit cuvintele acestuia. A început atunci să se roage mai fier
binte, făgăduind lui Dum nezeu că va m erge să ceară iertare părintelui.
Şi îndată s-a vindecat şi a început să se pregătească de plecare în că u ta 
rea om ului lui Dumnezeu, Isaia. în aceeaşi noapte, b ătrânului i s-a arătat
Maica Dom nului în vis şi i-a spus că va veni la el V utam itis, guverna
torul, ca să-şi ceară iertare şi să-i dăruiască orice el, Isaia, va cere, iar
el să-i ceară să aducă în Cipru icoana Ei cea făcătoare de m inuni ce se
găsea la palatul im perial. T ctul s-a întâm plat întocmai. M anuil a
plecat cu părintele la Constantinopol pen tru a aduce la îndeplinire
porunca cea de taină. Cei doi pelerini au aşteptat un m om ent prielnic
pen tru a putea cere îm păratului B izanţului Alexie Com nenul (1080—
1118) icoana. Şi acest m om ent a venit atunci când fiica îm păratului s-a
îm bolnăvit, cu aceeaşi boală de care suferise şi Manuil. A tunci, acesta
din urm ă i-a explicat basileului despre ce este vorba şi i-a cerut icoana
Prea Curatei, pe care îm păratul a prom is că o va dărui. T ânăra s-a
vindecat dar icoana nu a fost dată. S-a îm bolnăvit atunci şi îm păratul,
şi a poruncit, spre vindecare, să se zugrăvească o copie care să le fie
dată celor doi spre a fi dusă în Cipru, dar nu însăşi icoana pictată de
S fântul Evanghelist Luca. Şi din nou, m inunea lui Dum nezeu, P rea
C urata s-a a ră ta t îm păratului spunându-i că aceasta este dorinţa ei ca
adevărata icoană să fie dusă în Cipru. îm păratul a ascultat, în sfârşit,
voinţa Născătoarei de Dum nezeu şi a d ăruit nu num ai icoana dar şi
bani p en tru ridicarea unei m ari m ănăstiri. A stfel s-a construit la Kikkos
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m ănăstirea vestită în întreaga Ortodoxie, în care străju ieşte icoana
făcătoare de m inuni a Maicii D om nului, una dintre cele trei icoane
pictate de «doctorul cel iubit» (Coloseni 4, 14), m ănăstire adesea n um ită
şi «împărătească» d atorită ctitorului ei, îm păratul Alexie Comnenul.
îm părătească a fost şi prim irea în tâistătăto ru lu i Bisericii noastre
străm oşeşti de către soborul M ănăstirii K ik k o u , în fru n te cu Stareţul
ei, P. Cuv. Arhim . N ikiforos. în sunetul melodios al clopotelor, încon
ju ra ţi de prea-ales sobor de preoţi şi diaconi, Prea Fericirea Sa şi P rea
F ericitul P ărin te Arhiepiscop al Ciprului, alături de care s-au aflat
delegaţia Bisericii O rtodoxe Rom âne, în alt Prea S finţitul M itropolit
H risostom de Pafos, ceilalţi însoţitori, au fost conduşi în biserica cea
m are a m ănăstirii. După ce s-au închinat icoanei făcătoare de m inuni a
M aicii Dom nului, cei doi în tâ istă tă to ri au fost conduşi în jilţu rile arhie
reşti spre a asculta Slujba Polihroniului. Apoi, din faţa catapetesm ei,
P rea Cuviosul P ărinte Arhim . Nikiforos, S tareţu l m arii lavre, a spus ;
«Prea Fericite Părinte TE O C TIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
întreaga suflare a M ănăstirii Kikkou, cu m ultă bucurie, prim eşte
astăzi pe P rea Fericirea V oastră în această M ănăstire păzită de D um 
nezeu, în acest loc ocrotit de P rea Sfânta N ăscătoare de Dum nezeu.
A ceastă Sfântă M ănăstire îm părătească, şi
totodată stavropighie^
îm bracă, cu ocazia venirii Prea F ericirii V oastre aici, haina de să rb ă 
toare. Şi cu adâncă em oţie şi sm erenie sfântă, din acest loc sfânt
— m ândrie a Bisericii Ortodoxe a Ciprului — din to ată inim a, Vă
adresăm salutul «Bine aţi venit !». Acelaşi cuvânt le spunem şi tu tu ro r
celor care Vă însoţesc, întîm pinându-V ă cu salutul pascal «Hristos a
în viat !».
Prea Fericite Părinte Patriarh T E O C TIST.
B ucuria noastră atât de m are se datorează cinstei deosebite şi b in e 
cuvântării pe care o prim eşte obştea de m onahi ai acestei M ănăstiri
prin vizita P rea Fericirii V oastre aici. Şi considerăm ca o adevărată
binecuvântare a lui Dum nezeu prezenţa P rea Fericirii Voastre aici,
prezenţă care răspândeşte arom a credinţei şi a evlaviei ortodoxe şi ne
inspiră nouă, celor din M ănăstire, m ireasm ă duhovnicească spre în tă 
rire a vieţii noastre.
Cu m ultă sm erenie şi din inim ă Vă rugăm , Prea Fericite P ărinte
Teoctist, să ne alătu raţi şi pe noi, pe toţi, în rugăciunile V oastre p a tria r
hale, ca o chezăşie a lum inării şi creşterii noastre duhovniceşti. Ase
meni lui A vraam în Vechiul Testam ent, Vă întîm pinăm cu dragoste şi
nădăjduim să Vă arătăm,, la fel ca şi el, binecuvântată găzduire.
«Bine aţi venit», P rea Fericite P ărin te P a tria rh !».
în sem n de aleasă preţuire, P rea Cuvioşia sa a d ăruit Prea Ferici
tului P ărin te P a tria rh Teoctist, o prea-frum oasă copie, în m iniatură,
a icoanei celei făcătoare de m inuni a Maicii Dom nului.
M ulţum ind p e n tru întâm pinare, ca şi pentru darul oferit, Prea F eri
cirea Sa a s p u s ;
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«Prea Fericite Părinte Arhiepiscop H risostom ,
Prea Cuvioase Părinte Stareţ,
Iubiţi Părinţi şi fraţi în D om nul,
Cu aceeaşi bucurie sfântă şi copleşitoare, a învierii Dom nului, Va
adresăm salutul nostru, al creştinilor : «Hristos a înviat !». Vă m ărtu 
risim că şi noi trăim aceeaşi em oţie in trân d în această sfântă m ănăstire.
Dacă e să am intim de cineva din Vechiul Testam ent, de P atria rh u l
A vraam şi de ospitalitatea lui, cum spunea ceva mai devrem e P ărintele
S tareţ, şi văzând slava acestei sfinte m ănăstiri, atunci trebuie să ne
gândim la P atria rh u l Iacob, care stăpânit de gândul de a îm plini voia
lui Dum nezeu, şi obosit de lungim ea drum ului şi a zilei, şi-a sp rijin it
capul pe o p iatră şi a adormit...». «Şi a visat că e ra o scară, sprijin ită pe
păm ânt, iar cu vârfu l atingea cerul, iar îngerii lui D um nezeu se suiau şi
se coborau pe ea». A tunci Iacob, m ult râv n ito ru l de Dum nezeu, a ro stit :
«Aceasta nu este altceva decât Casa lui Dum nezeu, aceasta este poarta
cerului !» (Facere 28, 12 şi 17).
P e n tru noi creştinii dreptm ăritori, fiecare biserică, fiecare sfânt
altar — în care aducem peste veacuri, Je rtfa cea fără de sânge a Dom
nului şi M ântuitorului nostru Iisus Hristos, şi în tru care «m ulţum im
p e n tru toate câte ne-a dat nouă», lui D um nezeu Cel în Prea Sfânta
Treim e închinat —■este cu adevărat o «poartă a cerului». Iar în sfântă
şi de Dum nezeu păzită m ănăstire a Maicii D om nului din K ikkou cuvin
tele biblice se îm plinesc p rin ceea ce m onahii de aici au ştiu t să-i
închine Sfintei Treim i, să fie aici o poartă a cerului. Am venit din
Rom ânia, şi ea o ţară a m ănăstirilor, a evlaviei şi creşterii duhovniceşti
în tru ascultările m onahale şi răm ânem im presionaţi de dragostea cu
care înaintaşii frăţiilor voastre şi voi înşivă îm podobiţi biserica şi
m ănăstirea aceasta, făcînd din ea «casa lui Dumnezeu». Şi putem
folosi acest cuvânt, fără team a de a greşi, pentru că, într-adevăr, această
m ănăstire reprezintă nu num ai slava insulei Cipru şi a Arhiepiscopiei,
ai cărei fii su n t atât de încercaţi, ca şi a întregii Biserici Ortodoxe.
Vă m ulţum im Prea Fericite P ă rin te A rhiepiscop că ne-aţi adus în
acest loc binecuvântat de Dum nezeu şi de M aica Dom nului.
Vă m ulţum im , Prea Cuvioase P ărinte S tareţ şi P rea Cuvioşi Părinţi
şi F raţi, p en tru ospitalitatea avram ică, şi vă îm părtăşim binecuvântarea
şi dragostea frăţească a noastră, a preoţilor şi credincioşilor ortodocşi
rom âni, a m onahilor şi m onahiilor din vetrele m onahism ului rom ânesc.
Aducem în acest fel preţuirea noastră Sfintei Biserici A utocefale a
Ciprului, m ărturisindu-vă bucuria că în m om entele de durere ale Bise
ricii şi ţării noastre, Biserica O rtodoxă a C iprului, p rin personalitatea
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Prea Fericirii Voastre, a celorlalţi ierarhi, a preoţilor şi credincioşilor
săi, a fost alături de noi, mai ales în clipele grele de după Revoluţie,
fiind în tre prim ele care ne-au m ângâiat, alinând, cu ajutoare im portante,
suferinţele celor răniţi sau ale celor în nevoi, şi alături de noi s-au
rugat ca D um nezeu să ne arate calea dem ocraţiei şi binele poporului
dreptcredincios rom ân. Iar la m om entul aniversar de anul trecut îm pli
nirea a 110 ani de A utocefalie şi a 70 de ani de P atriarh at. P rea F eri
cirea Sa a fost din nou îm preună cu noi în slujirea liturgică a In tâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, invitîndu-ne să iim aici în aceste clipe. Şi
am răspuns cu m ultă bucurie dragostei Prea F ericirii Sale şi a poporu
lui ortodox cipriot, pentru că suntem încredinţaţi că atâta vrem e cât ne
întâlnim , atâta vrem e cât ne îm părtăşim din acelaşi Sfânt Potir, m ăr
turisind D reapta — Credinţă, M întuitorul H ristos este şi va îi îm preună
cu noi, până la sfârşitul veacurilor. Am in !
Hristos a înviat !»
P rea Fericitul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii OrtodoxeRom âne, a d ăruit P. Cuv. Arhim . Nikiforos distincţia P atriarh iei Ro
mâne, «Crucea Patriarhală», binecuvântând întregul sobor de părinţi şi
fraţi, şi grupul de protopsalti de sub conducerea P. Cuv. Arhim . Dionisios. Am fost conduşi în «Synodikon»-ul m ănăstirii, unde P rea F eri
cirea Sa a prim it dragostea şi cuvântul de bun venit al prea cuvioşilor
părinţi, întreţin ân d u -se cu aceştia.
V ineri, 10 mai 1998, în zorii zilei, după pravila m ănăstirească,
întreaga delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu P rea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, a asistat la Sfânta Liturghie săvâr
şită în biserica cea m are a m ănăstirii.
A fost vizitat apoi m uzeul —inaugurat cu un an în urm ă — ce
adăposteşte m ulte vestigii ale istoriei vieţii bisericeşti şi a poporului
cipriot, vestigii legate de im plicarea cu bărbăţie a părinţilor şi fraţilor
M ănăstirii K ikkou în m om entele de grea cum pănă ale istoriei acestei
insule. Am înţeles astfel şi taina, sem nificaţia «albinei» — sim bolul
m ănăstirii — şi legătura ei cu viaţa cea spre m ântuire a cbştei de la
Kikkou, «alergarea» cu stăruinţă spre îm plinirea ascultărilor şi a bine
cuvântărilor, în săvârşirea sfintelor slujbe, în ajutorul, — plin de înţe
legere şi dragoste creştină —■ a celor aflaţi în diferite nevoi, m ănăstirea
fiind recunoscută în toată O rtodoxia p en tru m ulţim ea ajutoarelor şi
daniilor sale.
N e-am despărţit cu greu de obştea de la Kikkou, înd rep tân d u -n e
spre unul dintre locurile cele mai iubite de poporul cipriot, urcând în
vârf de m unte, spre Throni, acolo unde se află m orm ântul vrednicului
ierarh M akarios al III-lea, A rhiepiscop al Ciprului şi totodată preşedinte
al statu lu i cipriot, în tre anii 1960— 1977. în tr-o mică «peşteră», asem eni
unei chilii, construită din stâncă dură, trainică — asem eni rezistenţei
poporului cipriot în faţa vicisitudinilor istoriei — m orm ântul său stră -

VIAŢA BISERICEASCĂ

127

juieşte, scrutând zările până departe, spre mare, cuprinzând şi acum
durerile şi bucuriile, nevoile şi îm plinirile neam ului său. Aici, în locul
acesta înalt, Prea Fericitul P ărin te Teoctist, P atria rh u l Bisericii O rto
doxe Române, a săvârşit slujba de pom enire şi a depus o coroană d e
flori, la acest m om ent sfânt, fiind de faţă şi una din surorile fericitului
in tru adorm ire A rhiepiscop M akarios.
După cuvenita rugăciune am mai urcat câţiva m etri, spre micul
paraclis construit aici in tru preacinstirea Născătoarei de Dum nezeu, a
cărei icoană leagă aici cerul cu păm ântul, păzind lum ea întreagă.
Ne-am închinat cu sm erenie, rugând pe Bunul Dum nezeu să ocro
tească acest popor evlavios şi Biserica O rtodoxă a Ciprului, în năzuin
ţele sale de dreptate.
N e-am continuat pelerinajul, coborând
spre sud-estul insulei*
în dreptându-ne spre anticul oraş Pafos. De la M ănăstirea Kikkos până
la K tim a, localitate aproape de Pafos, am stră b ă tu t cel mai înalt drum
al Ciprului, o vestită «Vale a cedrilor», «?7iai înalţi şi mai puternici
decât cei din Liban», după cum ne-au m ărturisit însoţitorii noştri. Cu
fiecare kilom etru parcurs, peisajul a început să se mai îm blânzească,
şerpuind pe lângă frum oase vii.
P e n tru io arte scurtă vrem e, un binevenit răstim p de odihnă în fier
binţeala zilei şi a drum ului, am poposit la M ănăstirea Chrysoroiatissa„
fiind întâm pinaţi de Prea Cuviosul P ărin te Stareţ, A rhim andritul Dionisios, şi de mica sa obşte de m onahi. P rea Fericirea Sa le-a îm părtăşit
cu dragoste părintească binecuvântare şi daruri, ascultând datele ofe
rite de Prea Cuviosul Părinte, legate de începuturile m ănăstirii, ce
datează din prim a ju m ătate a secolului al X H -lea, fiind întem eiată tot
de un pustnic, pe num ele său Ignatie, care a găsit în mod m inunat o
icoană a Maicii Dom nului, adusă în Cipru în vrem ea iconoclasmului.
Am poposit de asem enea, în S ta te s, satul natal al Prea F ericitului
P ă rin te H risostom , A rhiepiscopul C iprului, unde a fost vizitată noua
biserică, o adevărată catedrală în m ijlocul unui peisaj m irific, de unde,
în zare, se vede Pafosul şi M area M editerană, lăcaş ce se ridică cu a ju 
torul plin de dragoste şi recunoştinţă pen tru aceste locuri al P rea
Fericirii Sale. P e n tru alte câteva m inute ne-am oprit şi la casa p ă rin 
tească a Prea Fericitului P ărin te A rhiepiscop H risostom , unde am
cunoscut pe câţiva dintre m em brii fam iliei P rea Fericirii Sale.
în ju ru l orelor 12,45 coloana de m aşini s~a oprit în faţa g ran 
dioasei Catedrale m itropolitane din Pafos, cu hram ul «Sfântul Teodor».
P rea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a fost condus în jilţu l
arhieresc de unde a ascultat slujba Polihroniului săvârşit de un ales
sobor de slujitori. Apoi, de pe soleea C atedralei, în a lt Prea S finţitul
M itropolit Hrisostom al Patosului a rostit u rm ătorul cuvânt :
«Slavă şi im n de bucurie înălţăm astăzi, m ulţurnindu-l B unului
D um nezeu că ne-a binecuvântat să trăim aceste unice şi deosebite
momente.
P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, P atria rh u l Bisericii O rto
doxe Rom âne, vizitând îm preună cu delegaţia P rea F ericirii Sale Bise
rica O rtodoxă a C iprului, ca invitat oficial al Prea F ericitului P ă rin te ’
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H risostom , A rhiepiscopul Ciprului, a avut b u n ătatea şi dragostea să
vină la noi, în Pafos, să cunoască Biserica de aici şi să ne îm părtăşească
nouă tu tu ro r bogatele Sale binecuvântări. îi m ulţum im din inim ă pen
tru această m are cinste pe care ne-o face, apreciind prezenţa Prea
Fericirii Sale ca o m anifestare a deosebitei iubiri p en tru noi şi pentru
binecredinciosul popor al lui Dum nezeu din Pafos. De aceea, cu căldura
dragostei noastre şi cu emoţie, Vă spunem : «Bine aţi venit !».
P rea Fericite P ărin te P a tria rh Teoctist,
Vizitaţi, în aceste zile, păm ântul pe care l-au sfinţit picioarele
Sfinţilor Apostoli, pe care l-au sfinţit sângele eroilor şi al m artirilor
credinţei şi neam ului nostru, care a dat, cu m ultă bogăţie, roade O rto
doxiei. Ne vizitaţi, Prea Fericirea V oastră, în m om ente deosebite p en 
tru noi, căci peste 20 de zile vom cinsti şi sărbători îm plinirea a 1950
de ani de viaţă ai Bisericii noastre — o viaţă de răstignire şi înviere —
de atunci, de când aleşii de D uhul Sfânt, Apostolii Pavel şi B arnaba,
au întem eiat Biserica din Pafos. Din acele zile apostolice şi până la
sfârşitul veacurilor Biserica noastră îşi continuă m isiunea, dând m ăr
tu rie şi ducându-şi crucea m artiriului ei. De altfel, aceasta şi este
m isiunea ei să păstreze credinţa pe care au preînchipuit-o profeţii, pe
care au propovăduit-o şi învăţat-o Apostolii.
în acest colţ geografic în care dum nezeiasca Pronie ne-a hărăzit
să trăim , am fost loviţi, de-a lungul vrem urilor, de vân tu rile şi de
vitregiile istoriei şi de m ulte ori am fost călcaţi în mod b ru tal şi violent
şi puşi sub sclavie. Este adevărat că adeseori ne-am schim bat stăpânul
păm ântesc, vrem elnic, dar nu ne-am schim bat inim a, aşa cum spune
poetul. Agresaţi, noi cei din aceste locuri, ne-am lu p ta t ca să ţinem
—- şi am ţin u t până astăzi — Biserica noastră stavroforă, îm potriva
tu tu ro r vicisitudinilor, îm potriva otom anilor, a europenilor, a englezilor,
şi a tu tu ro r celorlalţi care au robit insula noastră. Dar, prin Biserica
Ortodoxă, sufletul cipriot a răm as p u ru rea nesupus vreunei stăpâniri,
prin Biserică s-a păstrat identitatea noastră şi d arurile pe care D um 
nezeu ni le-a dat în mod deosebit p en tru a le transm ite şi m ai departe
urm aşilor noştri.
Cu aceeaşi tărie sufletească, dar şi cu durere, m ărturisim că din
anul 1974, deci de 22 de ani, aproape ju m ătate din insula noastră este
sub ocupaţie turcească. De atunci nu am precupeţit nici un efort şi
luptăm având nădejdea că lupta noastră va fi dusă la bun sfârşit, pen
tru ca d reptatea să iasă la suprafaţă, p e n tru că noi credem în D um 
nezeu Cel viu. Avem credinţa că D um nezeu va vedea sm erenia noastră,
va auzi rugăciunile noastre şi ale Prea Fericirii Voastre, Prea Fericite
P ărin te P a tria rh Teoctist, ca şi rugăciunile binecredinciosului popor
rom ân, pe care cu frăţească dragoste le cerem, pen tru a ne fi alături în
încercările noastre.
P rea Fericirea Voastră, Vă rugăm să ne iertaţi pen tru că V-am
obosit cu cuvintele noastre. însă curajul de a Vă face părtaşi proble
m elor şi suferinţelor noastre ni-I dă dragostea Prea Fericirii V oastre
p en tru Biserica noastră, dragoste pe care am sim ţit-o încă de acum
câţiva ani, când Dum nezeu m i-a în d rep tat paşii şi am vizitat ţara P rea
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Fericirii V oastre şi Biserica Ortodoxă Rom ână, o ţară ospitalieră despre
care am intirile ne-au răm as vii şi călduroase.
Din nou Vă spun «Bine aţi venit !». Prea Fericite P ărinte P atriarh ,
Vă m ulţum im pentru p reţu irea pe care ne-o arătaţi şi ne rugăm să
aveţi sănătate şi lungim e de zile pen tru Biserica lui H ristos şi pentru
slava lui D um nezeu a cărui stăpânire şi îm părtăşire să ne fie bine
cuvântate, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Am in !».
R ăspunzând cuvântului plin de căldură şi dragoste frăţească, Prea
F ericitul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne a
spus :
«Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Părinte
H R ISO STO M ,
înalt Prea S finţia Voastră Părinte M itropolit al Paf osului,
înalt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Onorabile autorităţi locale,
Iubiţi părinţi şi credincioşi,
încep cuvântul meu, prin a m ulţum i din toată inim a Prea
F ericitului P ărin te Arhiepiscop H risostom, p en tru că ne-a călăuzit şi
in această parte a C iprului şi în a lt Prea S finţitului M itropolit pentru
prim irea care ne-a făcut-o. La fiecare pas prin această binecuvântată
de Dum nezeu «insulă a sfinţilor», delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
descoperă noi şi noi frum useţi ale Ortodoxiei cipriote, ale dăinuirii de
m ilenii, în aceeaşi credinţă dreptm ăritoare, a acestui popor.
A scultând cu atenţie cuvântul în alt Prea S finţitului M itropolit
H risostom de Pafos, am rem em orat în sufletul şi în inim a mea, bucu
riile, dar şi durerile popoarelor noastre ortodoxe, văzând paralelism ul
de viaţă şi de credinţă, zâm islitoare ale atâtor valori : spirituale, cultu
rale şi naţionale. Nu num ai în secolele care au trecut, de dom inaţie
stră in ă şi de persecuţie a credinţei, dar şi în ultim ele decenii, începând
cu anul 1945, prin dictatura com unistă, s-a încercat um ilirea Bisericii
noastre şi nim icirea valorilor ei. De asem enea s-a dorit, şi chiar s-a
reuşit, în cele din urm ă, după m ulte jertfe şi suferinţe, sfâşierea tru 
pului ţării noastre. Astfel, m are parte din testam entul lăsat de dom ni
to ru l Ştefan cel M are şi S fânt în secolul al X V I-lea — zeci de m ănăstiri
şi biserici, inestim abile valori rom âneşti — se află «ocrotite» în spatele
unor graniţe a rb itra r trasate în tre rom âni şi rom âni. Noi însă ştim că
toate acestea nu sunt veşnice. Veşnic, şi m ereu întreg, în faţa oricăror
ispite ale istoriei, este num ai T rupul Bisericii M ântuitorului Iisus
H ristos, din care fac parte Bisericile noastre şi toate Bisericile O rto
doxe. De aceea, credinţa, nădejdea şi dragostea de Dum nezeu Cel în
P rea S fânta Treim e închinat, n e-au în tărit, făcând să nu fim — m ăcar
B. O. R. — 9
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p e n tru o clipă — zdrobiţi sub crucea suferinţelor. Iar puterea lui
D um nezeu s-a a ră tat mai ales prin tinerii noştri, care, în toate m om en
tele cruciale ale istoriei poporului rom ân, au lu at această cruce p u rtând-o spre Golgota şi m orm ântul învierii, asem enea lui Sim on C ireneanul. Iar în Decem brie 1989, clipa zăm islirii noastre din nou, tot tinerii au
fost aleşi de El ca să poarte crucea spre învierea noastră, aducând liber
tate şi dem nitate întregului popor rom ân.
D ar nu num ai istoria ne leagă. Noi suntem două popoare creştine
încă de la începutul creştinism ului, de la prim ele propovăduiri la
«toate neam urile» (Matei 28, 19). Ne leagă tot ceea ce avem mai sfânt
în noi. Şi aceasta este credinţa venită din propovăduirea şi viaţa de
m artir a S fântului Apostol Andrei, pentru noi, rom ânii, şi a Sfinţilor
Apostoli Pavel şi B arnaba, pen tru poporul cipriot. Suntem , aşadar,
două Biserici Apostolice, încercate în credinţa lor de atâtea şi atâtea
vitregii ale istoriei, cu sacrificii, m artiraje şi suferinţe, dar şi însufleţite
de bucuria credinţei, de libertatea pe care ne-o dă această virtu te, cu
m ângâierile de la D uhul Sfânt.
Una dintre aceste bucurii comune ale Bisericilor noastre este fră 
ţietatea dintre noi şi respectul reciproc. Sunt apoi şi bucuriile acestei
vizite a delegaţiei P atriarh iei Române la Sora ei, A rhiepiscopia C ipru
lui. T răim astăzi din plin bucuria acestei prezenţe în această m inunată
C atedrală a M itropoliei istorice a Pafosului, m ărturie ca să credem că
H ristos «este şi va fi în m ijlocul nostru», atâta vrem e cât ne vom afla
pe drum ul arătat de M ântuitorul nostru Iisus Hristos şi de D uhul Sfânt,
pe drum ul com uniunii şi al rugăciunii. Acest drum , suntem convinşi,
este drum ul ce duce la învierea lui Hristos.
Vă m ulţum im că ne-aţi făcut părtaşi acestor clipe de com uniune,
având alături de dum neavoastră pe tin erii şi copiii de aici, din Pafos,
care, ca şi ceilalţi întâlniţi în drum urile noastre, sunt nădejdea şi viito
ru l binecuvântat de Dum nezeu al Bisericii şi naţiunii ortodoxe cipriote.
Această Biserică a Ciprului ne este nouă pildă pen tru opera m isionară,
culturală şi filantropică pe care o desfăşoară.
M ulţum im Bunului D um nezeu p en tru această întâlnire şi îl rugăm
să ne «îndrepte tu tu ro r picioarele pe calea păcii» (Luca 1, 79), să dă
ruiască înţelepciune conducătorilor de popoare din lum ea întreagă*
pe n tru a sluji dreptatea şi adevărul, ce izvorăsc de la D uhul Sfânt.
Lum ina învierii lui H ristos să strălucească în sufletele noastre şi ale
tu tu ro r oam enilor de pe păm ânt. în num ele delegaţiei Bisericii O rto
doxe Rom âne Vă adresăm salutul pascal :
«Hristos a înviat !»
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Cei doi în tâ istă tă to ri şi m em brii delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Rom âne au fost conduşi de către în alt Prea S finţitul M itropolit H ri
sostom de Pafos în Sala Sinodală a R eşedinţei m itropolitane, unde a
av u t loc întâlnirea cu autorităţile locale ale oraşului, cu clerul de la
parohiile şi m ănăstirile M itropoliei Pafosului, cu num eroşi credincioşi.
Şi aici ne-au în tâm pinat m ulţi rom âni stabiliţi în Pafos şi în localităţile
învecinate, care au venit să-l întâlnească pe P rea F ericitul P ărin te
P atriarh , pe ceilalţi ierarhi, m em bri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Rom âne, a tâ t de bucuroşi de a-şi exprim a în lim ba rom ână îm plinirile
şi de a cere binecuvântare, după prim irea dragostei tu tu ro r celor veniţi
spre a ura «Bun ven it !».
Cu această ocazie, în aceeaşi Sală Sinodală, Prea F ericitul P ărinte
Teoctist, P atria rh u l Bisericii O rtodoxe Române, a acordat canalului
local de televiziune u rm ătorul interviu :
«Trăim m om ente de o deosebită bucurie sufletească. Dacă întâl
n irile d in tre noi oam enii, cu părinţii, cu fraţii, cu surorile şi cu prie
tenii noştri, constituie valori de neuitat, care nu se pot şterge din
m em oria noastră, cu atât mai m ult, în tâln irea de acum, din aceste
binecuvântate zile, lum inate de învierea D om nului nostru Iisus Hristos,
cu Prea Fericirea Sa, Prea F ericitul P ărin te H risostom , A rhiepiscopul
C iprului — Noua Justiniană, p rin vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe a
Ciprului, dobândesc valori nepieritoare, ce depăşesc lim itele noastre
om eneşti, de spaţiu şi timp.
M otivul în tâlnirii noastre este întotdeauna, ca şi astăzi, M ântuito
ru l nostru Iisus Hristos, în v ăţătu ra Sa, propovăduită de Sfinţii Apostoli,
apărată de Sfinţii P ărinţi şi păzită cu sfinţenie şi jertfă de Biserica
noastră Ortodoxă. în rugăciunile şi sfintele slujbe săvârşite zilnic în
bisericile parohiale şi în m ănăstiri, ne întâlnim cu sfinţii şi cu eroii
noştri, ai acestor două Biserici, ai Ortodoxiei. De aceea, în dragostea
noastră unii către alţii, în dragostea noastră p e n tru Hristos şi în m ăr
turisirea aceleiaşi credinţe, această întâlnire cu fraţii noştri din Biserica
Ciprului, dobândeşte o valoare veşnică, înscriindu-se în veşnicia Bise
ricilor şi popoarelor noastre.
Am constat aici, ca şi în Rom ânia, asem ănarea dintre Bisericile
noastre, credinţa în D um nezeu şi preţu irea faţă de făp tu ra Sa care ne
înconjoară. Putem afirm a fără să greşim, că în anum ite privinţe ne
asem ănăm foarte m ult ; mai întâi ne uneşte Ortodoxia, cunoaşterea Sfin
tei Evanghelii şi dobândirea com ună a încreştinării, ca popoare, încă
din epoca apostolică, direct din predica Sfinţilor Apostoli ai M ântuito
rului, A ndrei, la poprul rom ân, şi Barnaba, îm preună cu «Apostolul
neam urilor», Pavel, la poporul cipriot. Peste tot pe unde ne-am îndrep
ta t până acum paşii, şi mai ales aici, la Pafos, urm ele acestor doi Sfinţi
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Apostoli ai C iprului se mai văd, foarte lim pede. Tainic, li se mai aud
încă cuvintele rostite în confruntarea cu «proorocul m incinos al cărui
num e era Elima», v răjito ru l din preajm a proconsulului Ciprului, S ergius Paulus : «O, tu cel plin de to ata viclenia şi de toată înşelăciunea,
fiu al diavolului, vrăjm aş a toată dreptatea, n-ai să încetezi a strâm ba
căile D om nului cele drepte ? Şi acum, iată m âna D om nului este asupră-ţi
şi vei fi orb şi soarele nu-1 vei m ai vedea până la o vrem e ! Şi îndată
a căzut peste el pâclă şi întuneric ; şi dibuind îm prejur, căuta pe cineva
să-l ducă de mână» (Fapte 13, 10— 11). Văzând m inunea, proconsulul
a crezut în Dum nezeu, luând astfel naştere creştinism ul în Cipru. M ul
ţum im B unului Dum nezeu că am avut acest prilej, să păşim pe urm ele
Sfinţilor Apostoli. Aceste vestigii au stră b ă tu t veacurile grele p en tru
creştinism ul din insula Cipru, m ărturisind tu tu ro r închinătorilor şi vizi
tatorilor statornicia în credinţa ortodoxă a ciprioţilor de origine apos
tolică.
N e-a bu cu rat aici, ca şi la Nicosia, în tâlnirea noastră cu num eroşi
credincioşi rom âni, aşezaţi în C ipru în ultim a vrem e. Este o nouă d i
m ensiune a vizitei noastre, care vine în sprijinul com uniunii Bisericilor
şi naţiunilor noastre ortodoxe, în sprijinul contactelor pe care le-am
avut în ultim a vrem e. Aceste m otive, dovedite şi de ceea ce am văzut
până acum în cursul vizitei noastre, ne îndreptăţesc să credem că ne
aflăm pe o cale frum oasă. Şi chiar dacă avem de în fru n ta t unele pie
dici, m ulte d intre ele comune, chiar dacă avem m ulte răn i de vindecat
— datorate istoriei, m ereu zbucium ată şi plină de încercări de tot
felul — avem şi num eroase roade îm bucurătoare. în prim ul rând este
însăşi m ărtu ria com ună a Bisericilor noastre, ca Biserici naţionale, a
ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor lor, în aportul la renaşterea spi
ritu a lă a om enirii p rin prom ovarea valorilor creştine.
A vem convingerea că în tâln irile şi rugăciunile noastre vor fi bine
făcătoare şi p e n tru viaţa popoarelor noastre şi p e n tru viaţa lumii. Vom
aduce astfel, încă o dată, m ărturia că popoarele creştine de la naşterea
lor au binecuvântat cultura universală cu strălucirea dum nezeiască şi
au constituit un adevărat izvor în doctrină şi în cult, adesea necunoscut
în profunzim ea sa, p e n tru dezvoltarea um anităţii, p en tru m arile ei capo
dopere. Să rugăm pe Maica Dom nului, O crotitoarea noastră, a ortodoc
şilor, să ne ajute ca şi pe v iito r să m ergem pe acelaşi drum de strădanii
binecuvântate p e n tru Bisericile şi ţările noastre.
Folosesc acest prilej p e n tru a transm ite bunilor creştini ortodocşi
ciprioţi, de toate vârstele, preţu irea şi dragostea Bisericii Ortodoxe,
m ulţum indu-le p e n tru dragostea cu care ne-au prim it în această Bise
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rica la care se îmbisericesc şi rom âni ce au ho tărât să-şi lege destinele
de păm ântul binecuvântat al C iprului, care, cu m ultă bunăvoinţă, a
acordat sprijin şi un însem nat aju to r com unităţii rom âneşti şi p ărin 
telui P etre M atei, parohul tu tu ro r rom ânilor din această ţară. Nu vom
u ita niciodată această faptă de dragoste creştinească, această «roadă a
D uhului» (Galat.eni 5, 22).
B inecuvântarea şi dragostea noastră tu tu ro r celor ce privesc şi
ascultă acest cuvânt. H ristos a înviat !».
După un prânz oficial la R eşedinţa m itropolitană, la care au p a rti
cipat cei doi în tâ istă tă to ri ai Bisericilor Rom âniei şi C iprului, m em brii
delegaţiei P atriarh iei Române, ierarh i ciprioţi, preoţi şi călugări din
M itropolia Pafosului, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale ale
oraşului, am fost conduşi de către în a lt Prea S finţitul M itropolit H risostom la câteva locuri deosebite ale istoriei anticului oraş Pafos.
Au fost vizitate mai întâi ruinele palatului proconsular din vre
mea stăpânirii rom ane, din care se păstrează vestigii im portante : sala
de prim iri, locul unde Sfântul Apostol Pavel s-a în tâln it cu proconsulul
Sergius Paulus, «Casa lui D ionysus» şi «Casa lui Theseus», în care au
p u tu t fi adm irate m ozaicuri rom ane din perioada secolelor I î.d.Hr. şi
II d.Hr. Chiar la in tra re te întâm pina urarea, scrisă cu caractere gre
ceşti : «Pofteşte şi tu, străine. Intră /», destinată oaspeţilor de acum
două milenii, ca şi nouă, celor de azi. Apoi pot fi adm irate, într-o foarte
bună stare de conservare, scenele «A notim purilor», tem e mitologice,
precum cele şapte muze, lab irintul din Creta, cu scene de luptă în tre
Theseu şi m inotaur, personaje ale mitologiei păgâne ca Eros şi Dionysos.
Ieşirea îţi oferă salutul, specific lum ii greceşti : «B ucură-te», descope
rit în mod întâm plător în anul 1952 în urm a u nor lucrări de excavaţii.
(Complexul arheologic din Pafos este resta u ra t de Fundaţia A. G. Leventis).
De asem enea, în im ediata apropiere a bisericii Aghia Chrysopolitissa,
au fost vizitate vestigiile arheologice ale bisericii ce a servit drept
C atedrală m itropolitană în secolele IV—VII, construită la începutul
secolului al IV-lea — pe locul unde a existat sinagoga oraşului, în
care Sfinţii Apostoli Pavel şi B arnaba au început să propovăduiască
cuvântul Evangheliei lui H ristos (Fapte 13, 5) — distrusă şi refăcută, de
fiecare dată, după devastatoare cutrem ure sau după num eroasele năvă
liri, cea mai nefastă fiind cea din anul 653. Din acest sfânt lăcaş se
mai păstrează doi stâlpi im presionanţi din granit. T radiţia locului ne
spune că, înainte de a-1 converti pe proconsulul Sergius Paulus, de
unul din aceşti stâlpi a fost legat Sfântul Apostol Pavel, fiind pedepsit,
p otrivit disciplinei rom ane, cu «patruzeci de lovituri fără una» de bici.
A mai fost vizitat M uzeul bizantin al M itropoliei Pafosului care
adăposteşte num eroase icoane de o deosebită valoare, cea mai veche
d intre ele, înfăţişând-o pe S fânta M arina, icoana datând din secolele
V II—VIII. Au im presionat câteva sfinţite icoane în care M ântuitorul
sau sfinţii au ochii «scoşi» de cei care au invadat, în mai m ulte rânduri,
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insula. A u m ai p u tu t fi adm irate docum ente vechi, veşm inte arhiereşti
şi m itre din secolele XV II—XVIII, alte m ărturii ale istoriei creştinism u
lui ortodox al acestei prim e com unităţi creştine a Ciprului.
în după am iaza aceleiaşi zile paşii ne-au fost îndreptaţi, cu ajutorul
B unului Dum nezeu, spre cea de-a treia m ănăstire stavropighie, cea în
chinată Sfântului Neofit, aflată la doar câţiva kilom etri de Pafos.
Această im portantă lavră a m onahism ului ciîpriot a fost întem eiată la
anul 1159 de către un îm b u n ătăţit părinte, Neofit, care, lăsând în urm ă
«toată grija cea lumească», s-a retras în tr-u n loc de linişte duhovni
cească, săpând în stâncă o mică şi strâm tă chilioară, precum şi un lăcaş
de închinare.
în co n ju rat de soborul m ănăstirii, P. Cuv. Arhim. Leontie, S tareţul
acestui sfânt lăcaş ,ne-a întâm pinat înaintea porţilor cetăţii, arătân d u -n e
dintru început, dragostea şi preţu irea deosebită pen tru întâistătăto ru l
Bisericii Ortodoxe Române. După săvârşirea Polihroniului, in biserica
m ănăstirii, Prea Cuviosul P ărin te S tareţ a rostit urm ătorul cuvânt de
întâm pinare :
«Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Cu sentim ente de bucurie deosebită şi cu emoţie sfântă, obştea
m ănăstirii şi sm erenia noastră Vă spunem «Bine aţi venit !» în Cipru
şi în această M ănăstire a Sfântului Neofit. P e n tru noi toţi vizita Prea
Fericirii V oastre şi a m em brilor delegaţiei Bisericii O rtodoxe Rom âne
este o m are binecuvântare şi ocazia unei creşteri spirituale.
S fântul Neofit a tră it în secolul al X II-lea căutând de tân ăr sensul
vieţii adevărate, pe care a şi dobândit-o, în curgerea vrem ii, cu stă ru 
inţă, în tru ascultările m onahiceşti, fiind, pentru Biserica noastră o p er
sonalitate reprezentativă a spiritualităţii ortodoxe. La 18 ani el părăseşte
căm inul părintesc, pornind pe «calea cea strâm tă şi cu chinuri» spre
în tâln irea cu T atăl cel ceresc. P rim ul popas îl face la nord de Nicosia,
la M ănăstirea Sfântul Ioan G ură de A ur, ocupată astăzi, din nefericire,
de cotropitorii turci, unde răm âne vrem e de cinci ani, stăruind în do
bândirea v irtu ţilo r m onahale şi în studiul Sfintelor Scripturi. Cu bine
cuvântarea p ărin telu i său duhovnicesc, el părăseşte m ănăstirea, m ergând
în pelerinaj la Ierusalim şi Locurile Sfinte, pe unde au trecut paşii
M ântuitorului în propovăduirea Evangheliei Sale, dorind să afle un
p ă rin te mai aspru la care să facă ascultare. N ereuşind să-şi îndeplinească
această dorinţă, se întoarce în Cipru, şi în stânca de alături îşi sapă
o chilie, pe care noi o num im astăzi «Encleistra». în această chilie,
îm preună cu alţi fraţi, adunaţi în ju ru l său, a v ieţuit vrem e de 11 ani,
în post aspru, în m are sm erenie, nedorm ind decât puţine clipe, fiind
m ereu în rugăciuni fierbinţi către M ântuitorul Hristos.
Mai târziu, în secolul al XV -lea, s-a construit această sfântă bi
serică cu hram ul «A dorm irea Maicii Dom nului», cu chilii şi toate cele
necesare, viaţa m onahală m utându-se în m ănăstire. în ea păstrăm icoa
nele originare, cele pictate la anul 1544, de Iosif Chouris, celebru în
Cipru p rin faptul că a îm b u n ătăţit stilul bizantin al tradiţiei vechi a
Paleologilor cu influenţe ale R enaşterii italiene. Tot aici avem sfintele
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Moaşte ale Sfântului nostru Neofit ca o comoară n epreţuită a m ănăstirii
noastre, aduse din «Eneleistra» în biserică în anul 1757.
Sfântul Neofit este recunoscut în întreaga Ortodoxie, a tâ t p en tru
sfinţenia vieţii şi p en tru nevoinţele sale, cât şi pen tru scrierile sale. O
m are parte a acestora împodobesc astăzi m uzeele şi bibliotecile Greciei
şi ale altor ţări ale Europei. M ănăstirea noastră a luat iniţiativa editării
tu tu ro r acestor lucrări şi avem bucuria de a Vă vesti că în curând va
apărea prim ul volum al scrierilor sale filocalice.
D ar S fântul Neofit ne transm ite, peste veacuri, m esajul său de re 
zistenţă duhovnicească, de credinţă, de nădejde în depăşirea acestor
clipe grele şi de m are încercare p e n tru istoria noastră, p rin cucerirea
arm ată a unei im portante p ărţi a teritoriului nostru.
Cu rugăciunile Sfântului Neofit, ale tu tu ro r S finţilor neam ului nos
tru , ale Sfinţilor rom âni şi ale P rea Fericirii Voastre, P rea Fericite
P ărin te P atriarh , credem că libertatea şi dreptatea se vor realiza în
acest păm ânt m artirizat.
D aţi-ne voie, Prea Fericite P ărin te P atriarh , cu ocazia vizitei, să
Vă cerem arhiereştile Voastre binecuvântări, pentru sporul duhovnicesc
al acestei m ănăstiri şi al tu tu ro r celor care vieţuiesc în ea. In am intirea
prezenţei Prea Fericirii Voastre în sfânta noastră m ănăstire Vă dăruim
această icoană a Sfântului Neofit, care să fie rugătoare şi ocrotitoare
fraţilo r noştri ortodocşi români».
R ăspunzând cuvântului de dragoste în tru Hristos, P rea Fericitul
P ă rin te P a tria rh Teoctist a spus :
«Prea Cuvioase si iubite Părinte Stareţ9
M i-aţi făcut una dintre cele mai frum oase prezentări ale unei m ă
n ăstiri din cele văzute aici, în Biserica O rtodoxă a Ciprului, în care
ne~aţi a ră tat calea pe care au urm at-o înaintaşii şi pe care trebuie să o
urm am p e n tru a dobândi «cununa vieţii» (Apocalipsa 2, 10). Vă
m ulţum im p e n tru aceasta ca şi p en tru prim irea, plină de căldură, pe
care ne-aţi făcut-o în această v atră ce a adunat cu bucurie duhovni
cească m ulte secole de existenţă şi trăire, dar şi m ulţi fii, «crescuţi şi
în tă riţi cu Duhul» (Luca 1, 80), aleşi m onahi şi dascăli în tru cele ale
m ărtu risirii dreptei credinţe. Este o taină a lui Dum nezeu, cum în se
colele de vitregie, de ocupaţii, de jertfe m artirice, suferinţele acestui
popor au rodit o Ortodoxie puternică, cu un m onahism viu, cu oameni
d repţi şi tem ători de Dum nezeu, cu sfinţi şi cuvioşi, cu p ărin ţi filo calici
şi opere de valoare, asem enea celor ale Sfântului Neofit, care au dus,
până departe, în Europa şi în alte locuri ale lum ii, m esajul Ortodoxiei
cipriote. Ne bucurăm că Bunul Dum nezeu ne-a făcut părtaşi bucuriei
de a vizita m ănăstirea şi chilia în care s-a ostenit Prea Cuviosul P ărin te
N eofit şi de a-i săruta sfintele Moaşte, rugându-ne lui, ca în tr-u n tim p
scurt să vedem editată, aşa cum aţi am intit, întreaga sa operă duhovni-
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ceaşcă. S untem convinşi că prin stăruinţele P rea F ericitului P ă rin te
A rhiepiscop H risostom şi ale Prea Cuvioşiei Voastre, se vor îm bogăţi
paginile Filocaliei, a tâ t de iubită de m onahii ortodocşi de p retu tin d e n e a f.
ca şi de bunii noştri credincioşi.
Este binecunoscut că popoarele ortodoxe au avut de su ferit m ult
în trecutul lor. Şi în zilele noastre se mai sim t urm ele suferinţelor de
tot felul pe care le-a în d u ra t O rtodoxia sute şi sute de ani. Unele din
acestea sunt nu num ai rănile provocate de dezbinările de la credinţă
din pricina prozelitism ului, ci jşi sfârtecările teritoriale.
Ortodoxia rom ânească, asem enea celorlalte Biserici naţionale, şi^a
adus în sânul poporului rom ân prinosul de jertfă ziditoare spre m ântuire.
După secole grele de dom inaţie otom ană, când Ţările Rom âne au con
stitu it pavăza întregii creştinătăţi europene, au u rm at alte etape, poate
şi m ai grele, ale istoriei noastre, ţara noastră aflându-se în m ijlocul
fu rtu n ilo r abătute asupra lum ii şi trebuind, mai ales în ultim ele p a tru
decenii şi jum ătate, să ne apărăm credinţa ortodoxă, valorile noastre
naţionale şi spirituale, de cel mai înverşunat duşm an, de fu ria comu
nism ului ateu. La fel ca şi în Cipru, calendarele noastre înscriu num e
de sfinţi din neam ul nostru. A sem enea S fântului Cuvios Neofit de aici,
noi îl avem pe S fântul Cuvios Nicodim de la Tism ana, organizator al
m onahism ului rom ânesc după rânduielile tradiţiei atonite, ctitor de
m ănăstiri dar şi de num eroase suflete şi vieţi îm bunătăţite. M ulţi sfinţi,,
cunoscuţi cu num ele sau ştiuţi num ai de Dum nezeu, au existat în Bi
serica O rtodoxă Română. Ei sunt îm preună cu noi ; ne-au ascultat şi
ne ascultă rugăciunile ; iar credinţa şi nădejdea noastră în ajutorul lor,
în b u nătatea şi dreptatea lui Dum nezeu, sunt chezăşia Ortodoxiei rom â
neşti — asem enea celei din Cipru —■ stăruitoare şi jertfito are până as
tăzi, plină de râvnă în în tărirea duhovnicească a credincioşilor şi a
m ântuirii lor.
Rog pe D um nezeu să binecuvânteze străduinţele Prea Cuvioşiei
V oastre şi ale soborului de m onahi din această v atră de sp iritu alitate
cipriotă, răsplătin d înţelepciunea şi p u rtarea de g rijă a P rea Fericitului
P ă rin te A rhiepiscop H risostom şi a în alt Prea S finţitului P ărinte Mi
tropolit de Pafos.
P en tru a avea u n sem n al trecerii şi închinării delegaţiei Bisericii
O rtodoxe Rom âne în această m ănăstire, cu binecuvântarea Prea F ericirii
Sale şi a în alt Prea S finţitului M itropolit, Vă oferim «Crucea p a tria r
hală» pe care să o p u rtaţi cu nădejde şi cu încredere în Dum nezeu, spre
desăvârşirea P rea Cuvioşiei V oastre şi a obştii pe care o conduceţi.
P ăstrăm în suflete im aginea m ănăstirii, atm osfera de evlavie şi nevoinţă
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a chiliei cuviosului sihastru Neofit, precum şi cea a altarului pe care el
a adus J e rtfa cea fără de sânge p e n tru poporul cipriot şi p en tru slava
Ortodoxiei. în tâ ln irea cu părinţii, vederea obiectelor şi odoarelor biseri
ceşti din m uzeul m ănăstirii, ne-a lum inat im aginea cea veşnică a O rto
doxiei cipriote, aceeaşi — în istorie, credinţă şi jertfă — cu cea rom â
nească.
Lui Dum nezeu se cuvine laudă şi recunoştinţă în iubirea noastră.
A m in !».
Ne-a fost p rezentat m uzeul m ănăstirii în care cu grijă şi respectul
plin de dragoste p e n tru înaintaşi, su n t păstrate vechi m ărturii din v iaţa
m ănăstirii : m anuscrise vechi — copii din operele Sfântului Neofit, cărţi
de slujbă, veşm inte, icoane, peste care trccerea tim pului a aştern u t d eja
câteva sute de ani. Apoi, înconjuraţi de obştea m ănăstirii, am păşit cu
evlavie în peştera «Encleistra», locul unde a vieţu it S fântul Neofit, în
chilia sa, atât de sm erită — prin dim ensiuni, prin patul, săpat în stâncă,,
şi in micul paraclis. Cu toţii, întreaga delegaţie a Bisericii O rtodoxe
Rom âne a cân tat troparul S fântului «în tru tine P ărinte...», g ândindu-ne
la ostenelile lui.
După cina oferită de în alt P rea S finţitul M itropolit Hrisostom am
înnoptat la «Paphos Beach Hotel», de unde, a doua zi, sâm bătă, 11 mai,
in ju ru l orei 9,00 am pornit spre o altă istorică şi im portantă cetate a
Ciprului, oraşul Limassol. In drum ul nostru, urm ând ţărm u l M ării
M editerane, am în tâln it m ulte vestigii ale istoriei antice a acestei insule,
începând cu stânca pe care, p otrivit mitologiei greceşti, s-ar fi născut
zeiţa A frodita.
P rim ul d intre aceste locuri, pe care delegaţia Bisericii Ortodoxe
Rom âne, l-a vizitat a fost Tem plul lui A ppolon, aşezat în tr-o foarte
strategică poziţie ce perm ite un orizont larg, de aici fiind văzute, la
vrem ea respectivă, corăbiile feniciene sau arabe, ce se apropiau spre
a ataca insula. Din tem plul păgân, ca şi din celelalte clădiri adiacente,
se m ai păstrează părţi im portante, îndeosebi coloane, ziduri şi scări,
fragm ente din sistem ul de canalizare.
La câţiva kilom etri de tem plu se află Teatrul K ourion, p arte a an
ticului oraş Eporio, ridicat în secolul al VH-lea î.d.Hr. ridicat, aşa cum
spune Herodot, de oştenii participanţi la războiul Troiei, în drum ul lor
de înapoiere spre Grecia. O raşul a cunoscut, în prim ul rând datorită
aşezării strategice, o deosebită dezvoltare şi im portanţă, îndeosebi sub
asirieni, care-1 proclam ă oraş îm părătesc (sec. VII î.d.Hr.), apoi sub stă 
pânirea rom ană (sec. V î.d.H r.—IV î.d.Hr.). C utrem urele devastatoare
p e n tru insulă din secolul al IV-lea d.Hr., distrug în m are p arte oraşul.
A doptarea tim purie a creştinism ului de către populaţia din Cipru a de
term in at pe creştinii de aici să folosească m ulte elem ente şi sim boluri
creştine : astfel, baia publică, deşi specific rom ană, a fost decorată cu
m ozaicuri ce poartă sim boluri creştine, precum porum belul, peştele,
crucea, «în locul altor pietre şi diam ante şi fier şi aramă», cum ne spune
inscripţia ce se păstrează şi astăzi în piatra mozaicului.
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P u ţin după ora 11,00 coloana oficială a oprit în faţa C atedralei mi
tropolitane Pantanassis. P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi Prea
F ericitul P ărin te A rhiepiscop Hrisostom , fiind întâm pinaţi de către în alt
Prea Sfinţitul M itropolit H rysantos de Limassol, de slujitori ai M itro
poliei, de autorităţile oraşului, de foarte num eroşi credincioşi.
După săvârşirea Polihronkilui, în a lt Prea S finţitul P ărinte H ry
santos de Limassol a spus :
«Avem bucuria de a prim i în aceste zile, în Biserica m artirică a
C iprului, pe Prea F ericitul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rto
doxe Rom âne, îm preună cu distinsa P rea Fericirii Sale delegaţie.
M ulţum im pen tru aceasta P rea Fericitului P ărinte H rysostom ,
A rhiepiscopul C iprului, care a in v itat pe în tâ istă tă to ru l Bisericii O rto 
doxe Române, date fiind legăturile dintre popoarele şi Bisericile noastre
Ortodoxe.
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
M ulţum im B unului D um nezeu p en tru că Vă avem în m ijlocul nos
tru. De când aţi păşit în insula noastră aţi vizitat locuri pline de va
loare istorică şi spirituală, pline de frum useţe. Aţi vizitat sfintele m ă
n ăstiri ale Ciprului şi alte locuri sfinte ale neam ului nostru unde au
fost aduşi ca jertfă m ulţi copii ai Ciprului, p e n tru libertatea şi dem ni
tatea pooprului nostru, p en tru credinţa ortodoxă. Aţi fost mai înainte
la Pafos şi aţi văzut m ărturiile arheologice de acolo şi iată, Vă aflaţi
acum, cu p u rta rea de grijă a lui Dum nezeu, în M itropolia de Limassol,
un alt oraş ce poartă în inim a lui o istorie de câteva mii de ani şi u r
mele înaintaşilor noştri. D reptm ăritorii creştini ai acestui oraş, clerul
nostru, Vă întâm pină în această catedrală, exprim ânduşi iubirea faţă
de P rea Fericirea V oastră şi Vă spun îm preună cu sm erenia noastră
«Bine aţi venit !», dorindu-V ă să petreceţi alte binecuvântate zile în
insula noastră.
Vă rugăm , Prea Fericirea Voastră, să aveţi m ereu în suflet şi în
rugăciunile Prea Fericirii Voastre, acest popor în durerat, pentru ca
B unul Dum nezeu să săvârşească şi aici m inunea pe care a săvârşit-o
în Rom ânia, ca şi în insula noastră să dom nească din nou pacea, drep 
tatea şi iubirea. Vă rugăm , Prea Fericite P ărin te P atriarh , să bine
cuvântaţi clerul şi poporul clreptcredincios !».
M ulţum ind pentru cuvântul de dragoste frăţească al în alt P rea
Sfinţitului M itropolit, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a spus *
«în num ele credincioşilor, clerului şi al m em brilor S fântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, Vă adresez cuvântul dătător de credinţă
şi nădejde creştină : «Hristos a înviat !».
Prea Fericite Părinte Arhiepiscop Hrisostom,
în a lt Prea S fin ţite M itropolit H rysantos de Lim assol,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,
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Onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor locale,
Excelenţa Voastră, D om nule Am basador al Rom âniei,
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne se află de trei zile în această
sfântă insulă şi Vă m ărturisim că suntem adânc m işcaţi de urm ele creş
tine din secolul apostolic, atât de num eroase în Cipru. Intr-adevăr, aşa
cum spunea în alt Prea S finţitul M itropolit, legăturile d intre popoarele
şi Bisericile noastre su n t vechi. Deci nu am venit pe un drum necunos
cut, aşa cum nici dum neavoastră nu străbateţi un drum necunoscut, ve
nind în Rom ânia ; căci, deşi stau în tre noi sute de kilom etri, dragostea
noastră cea în Hristos, unii p en tru alţii şi m ărturisirea aceleiaşi credinţe
ne unesc. Legăturile dintre ţările şi Bisericile noastre se cunosc din
secolul al XV Î-lea, deşi, cu siguranţă, ele sunt m ult mai vechi. U n m are
m itropolit al Ţării Rom âneşti, Luca «Cipriotul», a răm as în istoria Bi
sericii Ortodoxe şi a ţării noastre d rep t o m are personalitate, înscris pe
vecie în sufletele rom ânilor, păstrându-i am intirea slujirii, îm plinirilor
şi faptelor sale, alături de m arii ierarhi rom âni. M itropolitului Luca i
se adaugă şi alte num eroase legături, care cu darul lui Dum nezeu, s-au
înm u lţit în ultim a vrem e, apropiindu-ne unii către alţii în slujirea M ân
tuito ru lu i Hristos.
Am avut p rilejul în aceste zile de când ne aflăm în insula C ipru de
a vedea şi adm ira o Ortodoxie vrednică, binecuvântată şi rodnică în
m ărtu ria credinţei sale apostolice, în jertfele şi m artirajele sale, p en tru
credinţă, pentru neam, văzând în acestea atâtea asem ănări cu Biserica
O rtodoxă Rom ână, p e n tru că şi noi, în ciuda greutăţilor şi ispitelor is
toriei, şi în special datorită com unism ului ultim ilor 45 de ani, am avut
m ulte de pătim it, spre slava lui Dum nezeu, spre paza Evangheliei Sale.
Cu toată opresiunea, cu toate opreliştile, în m ulte feluri si chipuri v e
nite asupra noastră, pe care num ai cei ce le-au tră it le poate cunoaşte,
am păstrat atât credinţa vie, cât şi sfintele lăcaşuri deschise, alături de
sem inarii şi facultăţi de teologie, iar candelele din m ănăstirile noastre nu
s-au stins. în alt Prea S finţitul M itropolit Hrysantosi a văzut toate aces
tea, cu ani în urm ă, atunci când a vizitat ţara şi Biserica noastră.
în lum ina învierii M ântuitorului Hristos, vom duce gândul şi d ra 
gostea dum neavoastră, îm părtăşindu-vă acum, dragostea şi p reţuirea cle
rului şi credincioşilor noştri, din m ănăstiri şi parohii, ca şi dragostea
noastră părintească.
Cu aceste gânduri, m ulţum esc B unului Dum nezeu, m ulţum esc P rea
Fericirii Voastre şi în alt Prea Sfinţiei Voastre, P ărin te M itropolit H rysantos de Limassol, neu itatu l m eu prieten de suflet. Bine V-am găsit
sănătoşi şi Dum nezeu să Vă binecuvânteze !».
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Am fost conduşi apoi, în Sala de prim iri a R eşedinţei m itropolitane
unde în tâ istă tă to ru l O rtodoxiei rom âneşti a p rim it cuvintele de în tâm p i
n are ale preoţilor şi credincioşilor M itropoliei de Limassol, ale reprezen
tan ţilo r au torităţilor locale, oam enilor de cultură şi rep rezen tan ţilo r
societăţii civile.
P rânzul oferit de în a lt P rea S finţitul M itropolit Hrysantos d e
Limassol în trapeza Sfintei M itropolii a adus cu sine bucuria de a fi
îm preună cu DL Jean Fischer şi cu câţiva d intre m em brii C onferinţei
Bisericilor Europene aflaţi în Cipru, cu ocazia întru n irii C om itetului
p en tru Pace, Dreptate şi D repturile O m idui (Limassol 11— 15 mai).
P rea Fericitul P ărin tre P a tria rh Teoctist a oferit Înalt Prea Sfinţiei
Sale şi colaboratorilor de la C entrul m itropolitan mai m ulte d a ru ri
răspunzând astfel ospitalităţii şi dragostei frăţeşti a în a lt Prea Sfinţiei
Sale. De asem enea a d ă ru it Medalia jubiliară 110 ani de A utocefalie
şi 70 de ani de Patriarhat ai Bisericii Ortodoxe Române Dl. Dr. Jean
Fischer, Secretarul general al C.B.E., şi D om nului A ntonios H atzipavlou
P rim aru l oraşului Limassol.
La orele 16,00 ne-am îndreptat, conduşi de Prea Fericitul P ă rin te
A rhiepiscop Hrisostom şi de în alt Prea S finţitul M itropolit H rysantos„
spre M ănăstirea Sfâ n tu l Gheorghe — Alamanos, m ănăstire de m aici
aflată sub conducerea duhovnicească a Prea Cuvioasei Stareţe Evghenia
m onahia. După Polihroniul săvârşit în biserica m are a m ănăstirii am
răm as adânc im presionaţi, ascultând tro p aru l învierii în lim ba rom ână.
Şi am înţeles taina aflând că aici, în această m ănăstire, p a tru surori din
R om ânia au venit pen tru a face ascultare. După ce au prim it binecu
v ân tarea Prea F ericitului P ărinte Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rto
doxe Române, prea cuvioasele maici ne-au condus spre Sala de prim ire,
îm părtăşindu-ne din roadele ospitalităţii lor creştine. Prea F ericitul
P ă rin te P a tria rh a m ulţum it p en tru scurta găzduire, binecuvântată şi
odihnitoare în arşiţa zilei, dăruind m aicilor o frum oasă cruce de bine
cuvântare, confecţionată în A telierele P atriarh iei Române, ca şi alte
m ulte daruri. De asem enea, Prea Fericirea Sa, binecuvântând, a sem
n a t în Cartea de aur a m ănăstirii, urm ătoarele : «îm preună cu dele
gaţia Bisericii Ortodoxe Române am vizita t aceasta, mănăstire de maici
în care am aflat şi patru surori din M oldova. Sfântul Mare M ucenic
Gheorghe să ajute vieţuitoarelor, spre slava lui D um nezeu şi m ântuirea
sufletelor lor. A m in !».
în cursul serii am revenit la H otelul «F orum » din Nicosia.
Cel mai în ălţăto r m om ent al vizitei P rea F ericitului P ă rin te
Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române, în Cipru, l-a constituit
coliturghisirea cu în tâistătăto ru l Bisericii Ortodoxe a Ciprului, P rea
F ericitul P ărin te Arhiepiscop H risostom , dum inică, 12 mai, a.c., în
Catedrala Evanghelistria din Nicosia. Din soborul arhieresc au mai făcut
parte în a lt P rea S finţitul M itropolit N estor al Olteniei, P rea S finţitul
Episcop Epifanie al Buzăului, P rea S finţitul Episcop Vicar P a tria rh a l
Teofan Sinaitul, în alt Prea Sfinţiţii şi P rea Sfinţiţii ierarhi, m em bri
ai Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe a C iprului, în a lt P rea S finţitul
A rhiepiscop Grigorios al T yatirei şi M arii B ritanii, num eroşi preoţi
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şi diaconi. In C atedrală au fost prezenţi m em bri ai G uvernului de la
Nicosia, reprezen tanţi ai au torităţilor locale, ai arm atei, oam eni politici,
d e cultură, num eroşi credincioşi ciprioţi şi rom âni. S fânta L iturghie a
p u tu t fi urm ărită, în direct, la posturile naţionale de televiziune.
M om entele de înălţare spirituală ale Sfintei Liturghii, din această
dum inică — în care, în chip m inunat Dum nezeu a rân d u it prăznuirea
unui sfânt cipriot şi a unuia rom ân, a S fântului Ierarh Epifanie al Salam inei şi a Sfântului M ucenic Ioan V alahul — , au fost cu totul deose
bite : de la întâm pinarea celor doi în tâ istă tă to ri de către im presionantul
sobor arhieresc, la îm brăcarea cu sfinţitele veşm inte în m ijlocul bise
ricii, în m ijlocul poporului dreptcredincios, la rostirea ecteniilor, ecfoniselor, rugăciunilor şi citirea Sfintei Evanghelii în lim bile greacă şi
rom ână, fiecare clipă liturgică a însem nat un urcuş tainic şi p ă tru n 
ză to r în suflet, până la prim irea Sfintei E uharistii de către fiecare
slujitor şi com uniunea cu M ântuitorul lumii. Cu adevărat H ristos a
fost îm preună cu noi !
După otpustul Sfintei Liturghii, din jilţul arhieresc, Prea Fericitul
P ărin te Hrisostom , A rhiepiscopul C iprului — Noua Ju stin ian ă a rostit
u rm ăto ru l cuvânt :
«Prea Fericite şi Iubite Frate în Hristosy
S trăvechea Biserică a C iprului se bucură şi sărbătoreşte astăzi,
având în m ijlocul ei pe V enerabilul în tâ istă tă to r al Bisericii O rtodoxe
Sore a rom ânilor, pe Prea Fericirea V oastră şi delegaţia Prea Fericirii
Voastre. Cu adâncă m ulţum ire, înălţând laudă Celui în Sfânta Treim e
închinat, D um nezeului nostru, că ne-a d ăru it această bucurie sufle
tească, Vă adresăm salutul m ărturisitor al biruinţei vieţii asupra m or
ţii : «Hristos a înviat !».
Cu voia lui Dum nezeu în tâ istă tă to r al Bisericii Ciprului, în num ele
S fântului Sinod şi al tu tu ro r celor care aşteaptă binecuvântările P rea
F ericirii Voastre, Vă m ulţum im pen tru că aţi răspuns invitaţiei noastre
de a vizita această insulă mică dar sfântă, de a cunoaşte şi de a bine
cuvânta pe binecredinciosul popor al Dom nului care locuieşte în ea.
P rin cinstita Voastră Persoană, P rea Fericite Frate, salutăm şi îm b ră
ţişăm ţara în care sălăşluieşte Biserica O rtodoxă a rom ânilor care, de-a
lungul veacurilor, se trudeşte cu lupta p en tru bine, cinstirea, lum inarea
si m ărturisirea credinţei noastre creştin-ortodoxe, nu num ai în spa
ţiu l geografic unde îşi are jurisdicţia, ci şi în spaţiul fără hotare,
adică în spaţiul D uhului.
De asem enea, înălţăm m ulţum iri Z iditorului ceresc al Bisericii că
astăzi ne-a învrednicit de bucuria nu num ai de a Vă avea în m ijlocul
n o stru dar şi să lăudăm îm preună, la S fântul Jertfelnic, «cu o gură şi
cu o inimă» Prea C institul şi de m are cuviinţă num ele lui D um nezeu
Cel în Sfânta Treim e, să săvârşim Prea C uratele şi înfricoşătoarele
T aine ale M ântuitorului H ristos şi să gustăm această S fântă Masă,
P âinea şi P aharu l vieţii, adică N epieritorul şi Prea C uratul T rup al lui
H ristos şi Prea Sfântul Sânge, Care s-au dat din nesfârşita Lui iubire,
p rin J e rtfa Lui pe Cruce, p e n tru viaţa şi m ântuirea lumii. P rin această
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îm părtăşire de taină m ărturisim şi declarăm u nitatea noastră în H ristos
şi unirea am ândurora cu Hristos. M ărturisim şi declarăm că în credinţa
în H ristos şi în num ele lui cel sfânt se desfiinţează hotarele şi distan
ţele, deosebirile şi despărţirile, lim bile şi sem inţiile şi oamenii, de orice
neam ar fi şi oriunde ar vieţui pe păm ânt, şi se găsesc pe ei înşişi ca
fraţi, copii iubiţi ai Aceluiaşi P ărinte Ceresc şi, prin urm are, îm preună
lu p tăto ri şi îm preună călători spre desăvârşire, la care suntem chem aţi
cu toţi : «Căci în H ristos Iisus nu m ai este nici iudeu, nici elin, nici
rob, nici liber, nici parte bărbătească, nici p arte femeiască, p en tru că
voi toţi, una sunteţi în Hristos» (Galateni 3, 28).
M ulţum im , mai presus de toate, lui H ristos Cel înviat pen tru darul
pe care ni l-a făcut, prim indu-ne la această Sfântă Masă a harului Lui,
făcându-ne comeseni la Ospăţul credinţei, precum şi pen tru că ne-a
oferit bucuria de a Vă avea aici în Cipru, chiar dacă num ai p e n tru
câteva zile, şi de a ne în tări duhovniceşte reciproc, fapt care, mai m ult
ca înainte este atât de necesar în zilele noastre, când Biserica lui
H ristos, în lucrarea m ântuitoare ce i-a fost încredinţată de dum ne
zeiescul ei întem eietor, are de în fru n ta t rău ta te a cu m ulte feţe şi de
m ulte feluri a acestei lumi. Comună este, Sfinte Frate, încredinţarea
că trăim astăzi într-o lum e plină de contradicţii şi de antinom ii, în locul
oferirii dragostei dum nezeieşti, în care se întrupează învăţătura, răstig 
nirea şi învierea Fiului lui Dum nezeu pentru m ântuirea neam ului om e
nesc. Valorile spirituale sunt nesocotite, iar principiile m orale sunt
în depărtate din viaţa omenească. In tim p ce, în mod adm irabil şi.
neîndoielnic, ies în evidenţă reuşitele lumii contem porane, în dom e
niile tehnologiei, mecanicii şi ştiinţelor naturale, reuşite care m ărtu 
risesc puterea m inunată cu care A totbunul C reator a înzestrat fiinţa
um ană, în acelaşi tim p se constată întârzierea sau, în anum ite locuri*
regresul cultivării şi creşterii m oral-duhovniceşti. S trăduinţa continuă
de cucerire şi de gustare cu plăcere a reuşitelor m ultiple şi a ofertelor
civilizaţiei tehnicizate, din nefericire, nu conduce pe om, aşa cum se
crede, la îm păcarea cu sine şi cu ceilalţi, ci la înrobire sufletească şi
chiar la anularea sufletului. Deoarece uită de ipostaza lui spirituală,
omul caută fericirea nu în ridicarea duhovnicească, în propăşirea
m orală şi în desăvârşirea cea în tru Hristos, ci în desfătarea cu cele
m ateriale, ce-i dau im presia de fericire dar care, de fapt, îl înşală. A şa
fiind privită viaţa de către om ul de astăzi, se cuvine, fără îndoială, să
arătăm că acest mod de a privi lucrurile are efecte negative în com por
tam entul personal dar şi în convieţuirea socială norm ală a oam enilor
şi, mai general, a coexistenţei paşnice internaţionale. Iată de ce are loc
alungarea iubirii în relaţiile dintre oameni ! Iată de ce sunt atâtea
tu lb u rări sociale şi conflicte ! Iată de ce se instalează ura şi războaiele
între persoane, popoare şi sem inţii, de care auzim şi pe care le vedem ,
de-a lungul şi de-a latul păm ântului.
In m ijlocul acestei lumi, poticnită în căutarea orientărilor ei, în
m ijlocul neliniştii, al stăpânirii de oameni, la acest sfârşit de secol
al XX -lea, mai m ult ca înainte, se im pune să fie evidenţiată m isiunea
Bisericii şi, în mod imperios, nevoia de lucrare energică a ei. A stăzi
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Biserica este chem ată în faţa com plicaţiilor şi problem elor lumii. Iar
Biserica nu trebuie să se retragă la m arginea vieţii contem porane, ci
să acţioneze intens p en tru a-şi îndeplini m isiunea înaltă pe care i-a
rânduit-o dum nezeiescul ei întem eietor, Dom nul nostru Iisus Hristos.
în m ijlocul popoarelor, Biserica este datoare să intervină cu «arm ele»
ei, adică cu principiile morale de viaţă şi com portam ent pe care Fiul şi
C uvântul lui Dum nezeu Ie-a dat neam ului omenesc, p rin în tru p a re a
şi Învăţătura Sa, şi le-a sfinţit prin Je rtfa Lui pe Cruce, iar prin în v ie
rea Lui a pecetluit şi adeverit realitatea şi tăria lor p en tru veşnicie.
Este chem ată Biserica astăzi, mai m ult decât înainte, să ridice stindardul iubirii, păcii, dreptăţii şi libertăţii, să ajute oamenii, neam urile
şi popoarele în descoperirea drum ului ce duce la m ântuire, în respecta
rea şi păstrarea acestor principii, prin trăirea cărora se vor întări,
găsind pacea în ei înşişi, dar şi în rap o rtu rile dintre unii şi alţii.
Biserica noastră a C iprului, Prea Fericite P ărinte P a tria rh Teoctisty
deşi mică ca num ăr de credincioşi, din m oşi-străm oşi este m are şi lum i
noasă în roade, şi ea şi-a dat, întotdeauna în m ersul istoriei, m ărtu ria
în credinţa în Hristos, ca şi obolul ei în lucrarea de m ântuire a lum ii,
în lucrarea Bisericii, în general. De aceea N§i astăzi, având conştiinţa
profundă a m isiunii ei, conlucrează şi participă, după posibilităţile ei,
la toată străd u in ţa privitoare la un itatea şi unirea puterilor locale şi
spirituale ale Bisericii lui Hristos, Cea Una, Sfântă, Sobornicească şi
Apostolească. Cu aceeaşi conştiinţă salută şi de asem enea participă la
dialogul Ortodoxiei cu eterodocşii, nu num ai prin în fru n tarea îm potri
virii la înduhovnicire a societăţii contem porane, ci şi, în principal,
p e n tru obţinerea unităţii tu tu ro r creştinilor de pe păm ânt, aşa cum
spune rugăciunea şi porunca Dom nului : «Ca toţi să fie una». însă acest
dialog interbisericesc — «dialogul iubirii», şi pe bună dreptate num it
aşa — ca să aducă rod presupune respect reciproc. Şi m enţionăm în
acest context, cu m ultă m âhnire, dezaprobarea noastră faţă de încer
carea de năvălire şi prozelitism , sub masca unirii cu Biserica Rom anoCatolică, din ţări ortodoxe din m oşi-străm oşi, exploatând situaţiile
speciale care au existat în ţările răsăritene, şi furând astfel credincioşi
ortodocşi. Prea Fericirea V oastră are experienţa unei astfel de prezenţe
uniatiste în Biserica Soră a Rom âniei. Condam năm de asem enea, încer
carea de prozelitism a g rupărilor neo-protestante în ţările, prin tradiţie*
ortodoxe.
Dar prezenţa Prea Fericirii Voastre în m ijlocul nostru, Iubite Frate,,
constituie, de asem enea, o m ărturie nu num ai a unităţii şi frăţietăţii
din tre Bisericile noastre ci şi a legăturilor noastre strânse, de în tărire
si sprijin reciproc. Cu deosebită bucurie şi recunoştinţă profundă,
Biserica Ciprului, având în m ijlocul ei pe Prea Fericirea Voastră, îşi
am inteşte de m ultele feluri de daruri ale Bisericii Sore a Rom âniei din
perioada anilor grei ai ocupării insulei noastre de către turci. Clerici
ciprioţi şi-au găsit atunci refugiu în Rom ânia ortodoxă, fie în scopul
studierii în şcolile greceşti de aici, fie p e n tru conducerea colectelor în tre
m em brii înfloritoarei societăţi greceşti care se găsea în Rom ânia, pen
tru ajutorul Bisericii Ciprului şi a poporului cipriot, greu în ce rca t
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Insă poporul ortodox al C iprului, Sfinte F rate, are nevoie şi astăzi de
sp rijin u l tu tu ro r popoarelor iubitoare de libertate şi dreptate şi> mai
ales, de sprijinul fraţilor în credinţă, creştini ortodocşi.
Aşa cum cunoaşteţi, Prea F ericite şi Sfinte F rate, d in anul 1974,
vrem e de 22 de ani, poporul ortodox al lui D um nezeu locuitor în
această insulă urcă din nou pe Golgota m artiriului. înarm ate, până în
dinţi cu toate arm ele de distrugere în masă ale vrem ii, hoarde de
urm aşi ai otom anilor, au invadat această insulă a sfinţilor, au tăiat, au
robit, au izgonit, au profanat, au tâ lh ă rit şi însângerat, plinătatea creş
tină a Bisericii noastre şi a căm inelor creştineşti. Locuitorii din nordul
C iprului au fost dislocaţi cu violenţă de către barbarii invadatori,
dep arte de căm incle părinteşti, de bisericile şi cuvioşii lor. Doi dintre
fraţii arhierei au fost alungaţi cu turm ele lor din m itropoliile lor şi
am ândoi, cu sufletul plin de răni, s-au m utat la Dom nul, Sfinte Biserici
au fost arse, jefuite, devastate şi pustiite ; altele au fost transform ate
în moschei sau în g rajduri p e n tru anim ale, iar altele, şi mai înfrico
şător au fost transform ate în latrin e şi locuri de distracţii indccentc-.
Sfinte Jertfeln ice de sute şi sute de ani vechim e au fost săpate şi
năruite. Sfinte icoane au fost în străin ate şi vândute, Sfinte Moaşte au
fost profanate şi batjocorite. P icturi şi m ozaicuri de m are valoare au
fost decapate de pe pereţii vechilor biserici şi au fost vândute tra u canţilor de antichităţi. A proape 7.000 de fraţi ai noştri au fost om orâţi
de către năvălitori, aproxim ativ 2.000 au fost luaţi ostateci şi nu 3e
cunoaşte soarta lor nici până astăzi. In procent de 38% păm ânturile
insulei noastre înm ulţesc terenurile turceşti. în toate acele locuri nu
s-a mai auzit clopotele bisericilor, nu se mai aud cântări de laudă către
M ântuitorul H ristos şi nu s-a cântat nici anul acesta «Hristos a înviat».
Sfinte biserici fu rate şi pustiite stau acolo m ute şi întunecate, fără
slujbe, fără miros de tăm âie, fără Sfinte Taine şi fără preoţi.
Iată de ce, în program ul vizitei Prea Fericirii Voastre nu se cuprind
şi vizite de închinare la M ănăstirea şi la m orm ântul Sfântului Apostol
Barnaba, întem eietorul şi ocrotitorul Sfintei noastre Biserici, nici la
cinstitele şi prea sfintele locuri de închinare, cum sunt M ănăstirile
Sfântul Apostol Andrei, la hotarul de răsărit al insulei noastre, a S fâ n 
tului Pantelim on, în M irtou, a celui între Sfinţi P ărintelui nostru Spiridon al T rim itundei, făcătorul de m inuni, şi la m ulte alte altare ale
Bisericii noastre, cum este Episcopia Constandiei, unde a tră it şi scris
m arele scriitor şi părin te al întregii Biserici, Sfântul Epifanie. Toate
aceste locuri suspină azi, pângărite de piciorul barbar al celor de altă
credinţă.
Se sfâşie inim ile noastre, Iubite F rate în Hristos, cuprinse de doliu,
de durere, de m âhnire profundă pen tru pustiirea acestui popor cipriot.
Ce puteri ar putea să facă să înceteze izvoarele lacrim ilor, atunci când
ne am intim de sfintele noastre locuri de închinare şi de m orm intele
străm oşilor noştri ? Ce m ângâieri pot fi aduse părinţilor, copiilor şi
celor apropiaţi ai m iilor de fraţi ai noştri ucişi sau dispăruţi ? Şi nu
num ai p en tru aceasta plâng şi sunt îndureraţi fraţii Voştri în Hristos,
Prea Fericite P ărin te P atriarh . Continua răpire şi stăpânire şi creşterea
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n u m ăru lu i de soldaţi turci şi instalarea a m ultor mii de colonişti din
T urcia în vetrele ocupate ale prigonitului popor cipriot p en tru dena
tu rarea compoziţiei etnice a poporului insulei noastre, nu num ai că
întăresc răpirea şi turcizarea păm ânturilor insulei noastre ocupate dar
constituie şi o am eninţare perm anentă şi înfricoşătoare, p utând duce .cu
tim pul la cucerirea şi ocuparea întregului Cipru.
în faţa acestei situaţii tragice create prin invazia turcească şi prin
continua escaladare a înarm ării arm atei năvălitoare, în faţa pericolelor
ce pot apare şi pe care le în fru n tăm neînarm aţi şi puţini la num ăr, ne
adresăm tu tu ro r popoarelor iubitoare de libertate şi de dreptate, tu tu ro r
organism elor internaţionale constituite p en tru apărarea acestor p rin 
cipii, solicitându-le sprijinul şi ajutorul energic pen tru n ed reptăţitul
popor cipriot în lupta lui p en tru redobândirea p ăm ânturilor răpite,
p en tru eliberarea sfintelor lăcaşuri şi a cuvioşilor lui, p e n tru reîn to ar
cerea în căm inele părinteşti a celor care au fost izgoniţi şi dizlocaţi de
c ă tre invadatori, p en tru reîntoarcerea celor dispăruţi în locuinţele lor
şi, în general, pentru aplicarea, restabilirea, apărarea şi respectarea
d repturilor om eneşti şi în cazul acestui încercat popor. în acelaşi duh,
P rea Fericite şi Sfinte F rate, perm iteţi-ne să ne adresăm şi P rea F eri
cirii Voastre, şi să Vă rugăm să binevoiţi a fi m esagerul strigătului de
lu p tă şi de durere al fraţilor în Hristos, locuitori ai acestei insule,
către conducerea şi poporul ortodox frate al Rom âniei şi să se cearăf
cu stă ru in ţă , sprijinul real al acestora p e n tru restabilirea drep tu rilo r
celor ce rău pătim esc din pricina acestor invadatori, de altă religie şi
neam , p en tru restabilirea d repturilor poporului care de mai bine de
3.000 de ani este stăpân al acestei insule. F raţii Voştri creştini ortodocşi
din Cipru, răn iţi de tâlhari, îl caută pe Sam arineanul M ilostiv. R idi
când crucea m artiriului şi urcând pe Golgota, nicăieri, din nefericire,
n u zăresc C irineanul ca să le ia această cruce. înălţaţi, Vă rugăm , Prea
F ericite şi Sfinte Frate, înălţaţi glas de la orice jertfelnic al altarelor
Bisericii O rtodoxe Rom âne şi glas de protest îm potriva continuării
invadării turceşti, glas de dreptate şi de sprijin, pen tru restabilirea
d repturilor om eneşti ale fraţilor voştri creştini ortodocşi ce vieţuiesc în
Cipru. Vă rugăm , în num ele credinţei în H ristos să Vă rugaţi îm preună
cu noi, aşa cum Cel R ăstignit S-a rugat pen tru viaţa şi m ântuirea
lum ii, şi H ristos Cel în v ia t va binevoi să scurteze tim pul încercării
poporului nostru, ca după dureroasa săptăm ână a patim ilor lui să
urm eze, curând, îm bucurător, învierea.
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Biserica Ciprului îşi exprim ă bucuria pentru răspunsul P rea F e ri
cirii V oastre la invitaţia ei de a vizita insula noastră, şi dragostea fră 
ţească p en tru întregul popor frate ortodox al Rom âniei, şi îşi m anifestă
adânca ei preţu ire p e n tru O rtodoxia rom ânească. Socotim că p en tru
bucuria duhovnicească pe care ne-aţi adus-o să conferim Prea Fericirii
V oastre cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe a C iprului, adică
M edalia de aur a întem eietorului Bisericii noastre, S fântul Apostol B arnaba.
B. O. R. — 110
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Vă rugăm , S finte F rate, să prim iţi această distincţie u n ită cu
rugăm intea noastră de a Vă am inti că prea cinstitul m orm ânt al S fân
tului Apostol Barnaba, prefigurat în această distincţie, nu este lum inat
astăzi de candelele şi lum ânările evlaviei credincioşilor închinători, ci
zace pustiu, m ult ocupat şi pângărit în întunericul sum bru al ocupaţiei
turceşti, aşteptând eliberarea şi restau rarea lui prin acţiunile noastre
şi prin acţiunile creştinilor ortodocşi de oriunde de pe păm ânt.
Dom nul să Vă păzească, P rea Fericirea Voastră, în tru m ulţi ani,
să Vă întărească lucrarea duhovnicească şi să binecuvânteze clerul şi
poporul Bisericii Ortodoxe Rom âne !».
P rea F ericitul P ărin te H risostom , A rhiepiscopul C iprului N oua
Justiniană, a conferit Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist al
Rom âniei M edalia de aur S fântul Apostol Barnaba.
R ăspunzând cuvântului em oţionant al P rea Fericitului P ărin te
H risostom , A rhiepiscopul C iprului, în tâistătăto ru l Bisericii O rtodoxe
Rom âne, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, a spus :
«Prea Fericirea Voastră, Arhiepiscop al Ciprului Noua Justiniană r
în a lt Prea S fin ţiţi M itropoliţi şi Prea S fin ţiţi Episcopi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
««Accasta este ziua pe care a făcut-o
Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim
întir-însa !»

Am ascultat cu m ultă atenţie cuvântarea Prea Fericirii Voastre,
p resărată cu lum inile apostolice ale începuturilor Bisericii C iprului,
întem eiată de S fântul Apostol B arnaba, ale unor m om ente istorice
■
—■ unele cu înălţim i de gândire, de viaţă şi de organizare, altele adu
cătoare şi pricinuitoare de suferinţe, dureri, n edreptăţi strigătoare la
cer, stră b ă tu te de Biserica şi de evlaviosul popor grec — cipriot. Sunt
în acelaşi gând cu m em brii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne, când
Vă m ărturisim că ne-a m işcat adânc vigoarea cu care aţi b iru it v itre 
giile vrem urilor, precum şi îngrijorarea, neliniştea şi revolta în d rep tă
ţită pe care o exprim aţi faţă de ocuparea unei părţi a Ciprului. Este
de la sine înţeles că îm părtăşim în tru totul m âhnirea P rea F ericirii
V oastre şi a fiilor duhovniceşti.
Ca slujitori şi fii ai Ortodoxiei deopotrivă, şi ca cei ce ne-am
b u cu rat de p rezenţa P rea Fericirii Voastre în Rom ânia, de sprijinul
preţios pe care ni l-aţi a ră tat în diferite feluri, am vrea, chiar de la
început să Vă m ărturisim alăturarea noastră sinceră, frăţească, faţă de
în g rijorarea Prea Fericirii Voastre, a clerului şi credincioşilor acestei
Biserici surori de obârşie apostolică, în legătură cu şirul de suferinţe la
care continuă să fie supus poporul cipriot. Cunoscând că necazurile nu
vor lipsi din viaţa Bisericii, cuvânt ro stit de însuşi M ântuitorul H ristos,
când a spus : «în lum e necazuri veţi avea» (Ioan 16, 33), S fântul
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Apostol Pavel Îndreaptă, la rân d u l său, cuvânt de îm b ărb ătare credin
cioşilor din Roma, prigoniţi fără cruţare p e n tru credinţă : «Fiţi răb d ă
tori în tru necaz, statornici în rugăciune», dar să nu răm ână nepăsători,
ci «să se bucure cu cei ce se bucură şi să plângă cu cei care plâng»
(Romani 12, 12, 15). Iată cum treb u ie să rodească în tre Biserici com u
niunea lor de credinţă, de rugăciune, de slu jire şi de depăşire a încer
cărilor vieţii. Din nefericire, în zilele noastre, sunt încălcate şi nesoco
tite valorile m orale şi d rep tu rile popoarelor. Mai cu seam ă acum , când
om enirea este b ân tu ită de valurile secularizării şi înstrăin ării de
D um nezeu, P ărintele şi C reatorul tu tu ro r, se cuvine ca noi, cei ce
slujim p rin H arul Său Bisericile în această lume, să fim în m ai strânsă
legătură şi să înălţăm îm preună rugăciuni stăruitoare p e n tru u n itate şi
tim puri paşnice.
D elegaţia Bisericii O rtodoxe Rom âne a venit în Cipru nu num ai ca
să se bucure de sporul duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Surori, slu jită
pilduitor, ci să se şi îndurereze şi să lăcrim eze îm preună cu ea şi cu
fiii ei. Şi la cine vom găsi m ijlocul de oprire a lacrim ilor şi de alinare
a suferinţelor, dacă nu la b u n ătatea şi iubirea M ântuitorului nostru
Iisus Hristos, care ne cheam ă p u ru re a : «Veniţi la M ine toţi cei oste
niţi şi îm povăraţi şi Eu vă voi odihni !» (Matei 11, 28).
O rtodoxia a găsit întotdeauna m ângâiere în iubirea şi ajutorul
M ântuitorului Iisus Hristos. însăşi suferinţa din lum ea aceasta O rto
doxia o transform ă în punte către purificare, către apropierea de Dum 
nezeu şi de semeni. Istoria ne arată că popoarele care au cei mai m ulţi
viteji şi eroi p e n tru credinţă, libertate şi adevăr, acestea se înscriu în
istorie definitiv, cu un tezaur de sp iritu alitate nem uritor. De asem enea,
în tre Bisericile care au d ăru it lum ii cohorte de jertfe şi m artiri, au
fost îndeosebi Bisericile Ortodoxe, aflate m ulte decenii sub comunism,
iar altele în situaţia de a în fru n ta cu sacrificii ocârm uiri necreştine,
victim e ale fanatism ului religios.
B iserica ortodoxă a Ciprului a şi înscris de secole cronica vieţii cu
je rtfe şi cu sfinţi m artiri p e n tru p ăstrarea Ortodoxiei şi valorilor naţio
nale. Aşezate în această parte a lum ii, popoarele ortodoxe, ca cele ale
noastre, au aflat în Bisericile lor, de-a lungul istoriei, o adevărată
pavăză sufletească. O rtodoxia s-a identificat cu durerile şi necazurile
n aţiunii ei. Ea radiază ca şi în clipele liturgice de astăzi, iubire, duh
de unitate, prezenţa cea mai presus de fire a D uhului Sfânt, apropiind u-ne unii de alţii, p rivindu-ne ca fraţi ai Aceluiaşi P ărin te ceresc,
aju tâ n d u -n e p rin rugăciune şi u nindu-ne cu Hristos, cu sfinţii şi cu toţi
credincioşii, prin îm părtăşirea cu Sfintele Taine. în acest chip n u mai
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suntem singuri şi nici întristaţi. Acesta este duhul Ortodoxiei ! Din
conştiinţa com uniunii noastre sfinte, cu dragoste şi respect, exprim ăm
şi cu acest prilej, sentim entele noastre de compasiune, p e n tru durerea
şi ran a Ciprului, ru p t vrem elnic în fiinţa existenţei sale, fiii săi nem aip u tân d îngenunchea la m orm ântul S fântului Apostol Barnaba, P ărintele
lor spiritual.
O asem enea grea încercare o străbatem şi noi rom ânii. O bună
p a rte a teritoriului ţării noastre a fost invadată de tancurile sovietice în
1940 şi se află încă în afara graniţelor is-torice, înstrăinându-se astfel
com ori de artă, biserici şi m ănăstiri voievodale. Şi noi avem eroi şi
m artiri care au suferit, nu num ai în tim pul dom inaţiei otom ane vrem e
de cinci su te de ani, ci şi cei de sub teroarea regim ului com unist,
aruncaţi în închisori, duşi în lagăre sau deportaţi în Siberia. P rin
jertfe le din Decem brie 1989 a fost doborâtă puterea com unistă, p u tân du-ne bucura de libertatea religioasă. Astfel, cu darul lui Dum nezeu
am înfirip at unele din activităţile m isionare ale Bisericii noastre, de
care aţi am intit şi P rea Fericirea Voastră. D ar această libertate a
făcut să p ătru n d ă la noi şi unele secte. Suferim din pricina prozelitis
m ului lor, dar şi a «fraţilor» creştini atraşi de Im periul H absburgic la
unirea cu Roma, în anul 1700. De atunci p u rtăm rana sfâşierii de cre
dinţă, a sfâşierii de neam prin agresiune religioasă şi prin tot felul de
mijloace necreştine, p e n tru adem enirea oilor.
Dacă acestora le alăturăm prim ejdia secularizării, în floare în
E uropa, indiferenţa religioasă, plaga drogurilor, creşterea egoism ului
sau apariţia libertinajului, a încălcării m oralei creştine, care apar pe
fondul crizei economice, vă daţi seam a că avem în faţă o criză a valo
rilo r veşnice, situaţie care im pune Bisericii şi slujitorilor ei m ai m ultă
veghere. Se cuvine însă, iubiţi fraţi, să vă vorbim şi despre vrednicia
clerului şi credincioşilor noştri şi despre ataşam entul tineretului faţă
de Biserică, n u num ai cel de vocaţie teologică, ci tin e retu l universitar,
copiii şi elevii care su n t nădejdea şi bucuria noastră. Această situaţie
ne încurajează m ult.
In istoria de aproape două m ilenii, Bisericile ca şi popoarele noastre
au m ulte asem ănări, mai cu seam ă pe planul apărării credinţei noastre
ortodoxe, având acelaşi izvor de învăţătură, acelaşi izvor de apă vie
d in care au sorbit forţa lor sufletească în în fru n tarea greutăţilor. Despre
binefacerea şi necesitatea de a fi m ereu la izvor şi de a scoate apa din
care bând nu vom mai înseta niciodată, ne îndreaptă luarea am inte
însuşi M ântuitorul H ristos în Evanghelia de astăzi, la fân tân a lui Iacob,
în dialogul său cu fem eia sam ariteancă. Această «apă vie», această
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în v ăţătu ra d reap tă se vesteşte, se păstrează şi rodeşte, atât în Cipru,
cât şi în Rom ânia. Ea, Ortodoxia, ne-a ţin u t la izvoarele de în v ăţătu ră
ale Sfinţilor Părinţi, ne adună, ne lum inează înţelegerea, ne deschide
inim a spre iubirea sem enilor şi tot ea ne dă arvuna vieţii celei veşnice
p rin îm părtăşirea cu T rupul şi Sângele lui Hristos.
Prea Fericirea Voastră,
Acea «apă vie» am găsit-o şi aici în Biserica Ciprului, o Biserică
m artiră, dar dinam ică şi jertfelnică în viaţa poporului grec-cipriot,
răb d ăto r şi apărător al credinţei. Nu num ai în strădaniile pastorale ale
în alt Prea S finţiţilor P ă rin ţi M itropoliţi, n u num ai în ataşam entul cre
dincioşilor p e n tru Ortodoxie, nu num ai în opera de păstrare, cu evlavie,
a locurilor sfinte, a paşilor S finţilor Apostoli Pavel şi B arnaba, d a r şi
în lucrarea de încurajare a poporului, în durerea şi rana decapitării
u n ităţii geografice a ţării, ţinând astfel viu legăm ântul sfânt de un itate
a Ciprului.
A cordându-m i această distincţie «Ordinul Sfântului Apostol B ar
naba», a Bisericii pe care o slujiţi de decenii, m i-aţi pus la inim ă încă
o îndatorire preţioasă în sprijinirea apelului Prea Fericirii V oastre şi
al poporului cipriot, p e n tru dreptatea sfân tă a C iprului. Voi p u rta cu
dragoste decoraţia pe care m i-aţi acordat-o, ca p reţuire faţă de slujitorii
şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericirea Voastră,
Vă încredinţăm de toată p reţu ire a noastră, de tot sprijinul nostru.
Vă asigurăm că vom fi, mai departe, stindard al dreptului sfintei
noastre Ortodoxii, al un ităţii şi p regătirii ei p e n tru a rezista în lum ea
aceasta atât de zbucium ată.
în num ele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne, Vă adu
cem m ulţum iri p e n tru ospitalitatea cu care ne-aţi îm brăţişat, p e n tru
frum useţea m ănăstirilor, eparhiilor şi bisericilor, care adăpostesc arta
ortodoxă cipriotă, p e n tru felul îndatoritor cu care aţi vorbit despre
credincioşii Bisericii noastre.
B unul D um nezeu şi M ântuitorul nostru Iisus Hristos. Cel care ne
dăruieşte «apa cea vie», să ne ajute să slujim O rtodoxia şi popoarele
noastre şi să ne întărească în lucrarea noastră. Vă rog să prim iţi icoana
S fântului Ioan G ură de A ur, un dar modest, ca am intire a acestor zile,
iar în alt Prea Sfinţiţilor M itropoliţi şi Prea Cuvioşilor A rhim andriţi,
câte o cruce de aur.
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Iubiţi p ărinţi şi fraţi creştini închei cu vorbele Sfântului Apostol
Pavel, fiţi p e n tru P rea F ericitul A rhiepiscop H risostom , «bucuria şi
cununa» sa şi a Bisericii Ortodoxe a C iprului şi «aşa să răm âneţi in
Domnul» (Filipeni 4, 1) Am in !».
La orele 13,30, la P alatul Sfintei Arhiepiscopii, P rea F ericitul
P ă rin te H risostom , A rhiepiscopul Ciprului, a oferit în cinstea P rea
F ericitului P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne şi a
m em brilor delegaţiei P atriarh iei Rom âne un prânz oficial la care au
fost in v itaţi în a lt Prea Sfinţiţii M itropoliţi şi P rea S finţiţii Episcopi ai
B isericii cipriote, colaboratori de la Arhiepiscopie, slujitori ai parohiilor
şi m ănăstirilor din insulă. Au fost prezenţi : Dl. Glafcos K leridis,
P reşedintele C iprului, m em bri ai G uvernului, ai adm inistraţiei locale,
oam eni politici, rep rezen tan ţi ai vieţii sociale şi culturii cipriote.
în tim pul prânzului protopsalţii — conduşi de Dl. Theodoulos
K allinikos — C atedralei Sfintei A rhiepiscopii au in terp retat, cu m ultă
d ă ru ire şi talent, câteva cântece populare tradiţionale, din care a
ieşit din nou la lum ină sufletul cald, sincer şi plin de frum useţe, al
poporului cipriot, dornic de libertate şi iubitor de dreptate, nădăjduind
cu credinţă aju to ru l lui Dum nezeu p e n tru refacerea u nităţii ţării.
Luând cuvântul, Prea F ericitul P ărin te H risostom , A rhiepiscopul
C iprului, Noua Ju stin ian ă, s-a adresat Prea F ericitul P ărin te T eoctist,
P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne, m em brilor delegaţiei P atriarhiei
Rom âne şi tu tu ro r celor de faţă cu urm ătoarele cuvinte :
«Prea Fericite Părinte şi iubite Frate în H ristos, Teoctist, Patriarhul
R om âniei,
în a lt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Dragi m em bri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe R om âne,
Iubiţi invitaţi,
Cu prilejul vizitei P rea Fericirii V oastre în insula noastră am tră it
astăzi două profunde em oţii ; una suprem ă, când, cu puţine ore înainte,
am fost coslujitori în faţa S fântului Jertfeln ic şi am devenit comeseni
la m asa harului, pe care ne-a oferit-o Hristos, pen tru noi, slujitorii, şi
p e n tru credincioşi, cealaltă, acum, aici, la această m asă a iubirii fră 
ţeşti pe care Biserica şi poporul C iprului o oferă în cinstea Bisericii Sore
a Rom âniei, pe care o reprezentaţi prin V enerabila Persoană a P rea
F ericirii V oastre, În tâistătăto ru l ei, şi prin distinşii Prea Fericirii
V oastre însoţitori.
Acolo, la prim a masă, la masa lui Hristos, în adânca rugăciune a
Sfintei L iturghii ne-am ru g at p en tru com uniunea noastră cu H ristos,
ne-am ru g at p e n tru propăşirea şi prosperitatea popoarelor noastre,
p e n tru iubire şi pace în lume, adică pen tru îm părăţia lui Dum nezeu pe
păm ân t şi, p rin îm părtăşirea cu P rea C uratele şi Sfintele Taine ne-am
u nit în tre noi şi cu H ristos în tr-u n singur T rup duhovnicesc. D ar şi aici,
la această masă, într-o atm osferă de fră ţie ta te şi iubire nefăţarnică,
m ărturisim legăturile dragostei d in tre Bisericile noastre.
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P en tru noi toţi, ierarhi, preoţi şi credincioşi, şi p e n tru sm erenia
noastră, personal, este un prilej de m are bucurie de a Vă avea p rin tre
noi, întorcându-V ă cu sm erenie căldura şi găzduirea plină de dragoste
pe care ni le-aţi a ră ta t cu prilejul vizitei noastre în Rom ânia, datorate
invitaţiei P rea Fericirii Voastre, vizită prin care am adeverit sprijinul
preţios nu num ai al Bisericii O rtodoxe Române, ci şi al poporului rom ân
în m om entele acestea grele p rin care trece poporul cipriot, fraţii orto
docşi din Cipru. Iată, la această m asă a dragostei om eneşti stă şi p a r
ticipă, prin reprezentanţii săi, întreg Cipru. Aici este Preşedintele ţării.
Aici sunt m iniştrii din guvernul ţării noastre. Aici sunt conducătorii şi
reprezentanţii partidelor politice. Aici sunt reprezentanţii cultelor creş
tine din Cipru. Aici sunt num eroase personalităţi ale insulei. Cu toţi au
venit, Prea F ericite P ă rin te P atriarh , ca să accentueze prin prezenţa lor,
atât profunda preţu ire şi dragoste faţă de Persoana Prea Fericirii Voas
tre, cât şi recunoştinţa poporului cipriot faţă de conducerea şi poporul
ţării Voastre.
Prea Fericite Părinte,
A tât istoria şi trad iţia României, cât şi istoria şi tradiţia C iprului
m ărturisesc faptul că Biserica O rtodoxă nu a răm as niciodată indife
rentă atunci când popoarele noastre luptau p e n tru supravieţuire, apărându-şi in faţa cotropitorilor, existenţa religioasă şi naţională. Au stat
Întotdeauna precursori în aceste lupte şi s-au identificat m ereu cu po
porul şi cu problem ele lui. Aceasta este, în fapt, Biserica, în principalul
şi prim ordialul sens al cuvântului, «adunarea poporului», în care nu
sunt num ai clerici, ci şi tot poporul lui Dum nezeu.
Şi Biserica C iprului, precum Biserica O rtodoxă Română, continuă
această m işune luptându-se să o îndeplinească de fiecare dată. Se luptă,
îm preună cu poporul, pentru restabilirea drepturilor lui, ce au fost şi
continuă să fie încălcate de invadatorii insulei. Şi noi, credincioşii aces
tei m isiuni, şi înţelegând lupta pen tru dreptate şi libertate în cadrul
m isiunii pe care a rânduit-o Bisericii dum nezeiescul ei întem eietor,
H ristos, Domnul, Vă asigurăm că vom continua să luptăm până în ziua
în care aceste principii se vor reaşeza în întreaga noastră insulă şi pen
tru toţi locuitorii ei. Pildă şi poruncă ne sunt înaintaşii noştri şi mai ales
m artiru l naţional, A rhiepiscopul Ciprian şi vrednicul de pom enire, con
ducător de stat şi A rhiepiscop M akarios, ca să ne referim num ai la doi
foarte cunoscuţi din lungul şir al distinşilor ierarhi ai Bisericii noastre
care, în îm plinirea acestei m isiuni, şi-au sacrificat viaţa.
D ar Biserica lui Hristos, pe lângă participarea la luptele p en tru d rep 
tu rile credincioşilor ei, are desigur şi o altă m isiune, duhovnicească şi
paşnică, pe care trebuie să o săvârşească a tâ t în tre m em brii ei, cât şi
în întreaga lume. Porunca lui H ristos către ucenicii Lui — «M ergând
învăţaţi toate neam urile... învăţându-le să păzească toate câte v-am po
ru n cit vouă» (Matei 28, 19—20), exprim ă fundam ental m isiunea Bi
sericii. A re deci Biserica m isiunea de a m erge în faţă, ca perm anentă
făclie de lum ină, şi de a ajuta pe aceia care şi-au pierd u t orientarea,
îndem nându-i să lupte pen tru ca să o regăsească în întunericul vieţii.
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Trebuie să m eargă înainte, ca şi chivotul m ântuirii, pen tru oam enii şi
popoarele care, afundate în cataclism ul contradicţiilor şi al anotim purilor
acestei lum i vrem elnice, caută cu m ultă nădejde lem nul m ântuirii. Bi
serica este datoare să-l a ju te pe om să conştientizeze că existenţa lui
este mai m ult spirituală decât m aterială şi că aproapele lui este fratele
lui, iar p rin prism a acestei conştientizări să-şi reglem enteze relaţiile cu
sine şi cu ceilalţi. Ca să reuşească în îm plinirea acestei m isiuni, Biserica
are nevoie să~şi unească şi să-şi concentreze forţele. Are nevoie să v ad â
m isiunea ei mai presus de interese, de graniţe, de popoare sau de alte
deosebiri. In acest duh, P rea Fericite şi Sfinte Frate, Biserica C iprului
este perm anent dispusă la dialogul iubirii în tre toate Bisericile locale,,
în strânsă colaborare, bineînţeles, cu Bisericile Ortodoxe Surori. De
aceea, schim bul de vizite între în tâistătăto rii Bisericilor Surori — cum.
este vizita Prea Fericirii V oastre în C ipru şi vizita noastră în Rom ânia —
îl considerăm drept o binecuvântare de la Dum nezeu.
D aţi-ne voie, Prea Fericite P ă rin te P a tria rh Teoctist, să invităm
pe toţi comesenii să ridice paharele p e n tru a toasta în sănătatea şi lu n 
gimea de zile a P rea Fericirii Voastre, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, şi a distinşilor Prea Fericirii V oastre însoţitori, p en tru desăvâr
şirea duhovnicească a fraţilo r noştri creştini-ortodocşi ai României şi
p e n tru prosperitatea şi progresul întregului popor rom ân. Amin».
După acest cuvânt, Prea F ericitul P ărinte Hrisostom , A rhiepiscopul
C iprului a oferit Prea Fericitului P ărin te Teoctist, P atriarh u l Bisericii
Ortodoxe Române, un prea-frum os set de engolpioane, iar m em brilor
delegaţiei P atriarh iei Române, engolpioane, cruci pectorale, precum şi
alte daruri.
M ulţum ind, Prea Fericitul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii
Ortodoxe Române, a spus :
«Aproape de sfârşitul în tâlnirii noastre de astăzi, calitatea de oaspete,,
dar şi de decorat al Prea Fericirii Sale, P rea Fericitul P ărin te H risostom r
A rhiepiscopul Ciprului, cu ordinul cel mai înalt al Sfintei Arhiepiscopii,,
mă îndreptăţeşte şi mă onorează, în acelaşi tim p. Mă îndreptăţeşte să
exprim recunoştinţa şi bucuria Bisericii O rtodoxe Rom âne şi a poporu
lui rom ân şi mă îndatorează să port aceste insigne cu m are evlavie şi
cu gândul la Biserica Autocefală a Ciprului, la durerile, lacrim ile şi la
îm plinirea ei ca şi la veşnicele drep tu ri ale dreptcredinciosului popor
cipriot. Vă m ulţum esc, P rea Fericirea Voastră, şi pen tru faptul că as
tăzi ne-aţi făcut părtaşi la această chinonie, la acestă adunare a repre
zentanţilor vieţii sociale, culturale şi religioase din Cipru. Dacă zilele
trecute ne-am întâln it cu chipurile celor care nu mai su n t p rin tre noi,,
adică sfinţii începători ai Bisericii O rtodoxe din Cipru, m artirii, m ăr
turisitorii şi eroii săi, astăzi ne-am în tâ ln it cu colaboratorii Prea Fericirii
Voastre. P e n tru că poporul pe care l-am avut în faţa noastră în biserică,
precum vŞi cei prezenţi aci, reprezintă «poporul lui D um nezeu». Aşa a u
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în v ăţat p atriarh ii O rientului încă de la 1848, că poporul dreptcredincios
este apărătorul credinţei şi vă felicităm că sunteţi în conjurat de perso
n alităţi ale vieţii -culturale, politice, sociale şi bisericeşti a C iprului. Cei
prezenţi aici, reprezentaţi centrul culturii şi vieţii naţionale cipriote şi
rem arc cu bucurie forţa pe care o reprezentaţi şi sprijinul pe care P rea
Fericirea V oastră îl prim iţi din partea tu tu ro r celor de faţă.
Când spun aceasta m ă gândesc la Biserica pe care o reprezint, cei
31 de m em bri ai S fântului Sinod, cei aproxim ativ 11 000 de preoţi de
parohie, sutele de m ănăstiri şi schituri din Rom ânia, cu vieţuitorii şi
vieţuitoarele lor, cele 14 F acultăţi de teologie, cele 35 de sem inarii teo
logice şi cei aproape 18 m ilioane de credincioşi ortodocşi rom âni pe care
i—
aţi văzut şi binecuvântat. Am fost deosebit de em oţionat astăzi în
C atedrală când aţi vorbit credincioşilor ciprioţi, despre ataşamentul*
evlavia şi răbdarea credincioşilor ortodocşi rom âni. Nu am dori să spu
nem mai m ulte p en tru a nu depăşi echilibrul şi m odestia creştină, d ar
P rea F ericitul P ărinte A rhiepiscop a vizitat parohii şi m ănăstiri din
Rom ânia, ajungând până în satul m eu natal ; a văzut mii de credincioşi
care au aşteptat ore întregi în ploaie, venirea patriarhilor... Noi sluji
torii Bisericii O rtodoxe Rom âne trebuie să avem o m are preţu ire p e n tru
credincioşii Bisericii noastre, p e n tru că sp iritu l ortodox sădeşte în om
conştiinţa de sine, conştiinţa m em oriei şi a istoriei, conştiinţa com uniunii
şi a unităţii. Când ei nu pot exprim a aceste realităţi le dau valoare p rin
fapte statornice. Ei sunt conştienţi că îm preună cu noi apără credinţa
şi slujesc Biserica. Cred că acest fap t este valabil p e n tru toate B isericile
Ortodoxe. în tre credincioşii ortodocşi au prins viaţă, de secole, iar în
unele locuri chiar de m ilenii, alte credinţe, ale altor etnii. Nu tre b u ie
să ne lăudăm noi, rom ânii, dar în ţara noastră avem etnii şi credinţe
de 1 000 de ani, cu care am tră it în frăţietate până când am fost con
fru n ta ţi cu dorinţa de stăpânire, de prozelitism , din secolele XV II—
XVIII. De exem plu, unul d in tre cele mai vechi docum ente de organi
zare bisericească la noi, după cel referito r la întem eierea M itropoliei
U ngrovlahiei de la 1359, şi cel de întem eiere a M itropoliei Moldovei,
sub A lexandru cel Bun, la 1400, a fost docum entul de întem eiere a
Episcopiei arm ene la Suceava, în Moldova.
Ortodoxia, aşadar, păstrează spiritul de com uniune, de ospitalitate
şi de dragoste. De aceea mă bucur că aici, în ju ru l Prea Fericirii Voas
tre, aveţi reprezentanţii celorlalte Biserici creştine din Cipru. Şi p en tru
noi este deosebit de im portant să cultivăm spiritul ecumenic, chiar dacă
şi ecum enism ul îşi are lim itele lui, m ai precis cadrul pe care l-a fix a t
M ântuitorul H ristos şi prim ele secole creştine.
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De aceea, felicităm cu această ocazie aici, în faţa colaboratorilor
P rea Fericirii Voastre, pe dom nii m iniştri, pe reprezentanţii culturii, ai
vieţii sociale şi economice a Ciprului. Salutând prezenţa D om nului A m 
basador al Rom âniei la Nicosia salutăm şi prom ovam principiile de p rie
tenie şi de Încredere în tre popoarele noastre pe care Ie avem şi le vom
avea întotdeauna».
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a dăruit Prea F ericitului
P ă rin te Arhiepiscop Hrisostom un deosebit vas de porţelan, pe care, 111
am intirea acestei vizite erau pictate chipurile celor doi întâistătăto ri,
precum şi alte num eroase daruri, spunând, cu acest prilej : «Vă rugăm
să p rim iţi u n sim bol al întâlnirii şi com uninnii noastre. Şi aş vrea să
remarc că fem eia samarineancă a v e n it la făntână cu un vas ca să ia
apa cea vie. A cest sim bol, ai «apei celei tui», din care ne îm părtăşim
cu to ţii, toate credinţele reprezentate aici, să fie un îndem n de com uniune, de ecum enism , de dragoste şi respect reciproc».
în cursul aceleiaşi după-am ieze, Prea F ericitul P ărin te T'eoctist,
P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române, s-a în tâ ln it din nou cu câteva
sute de rom âni stabiliţi în Cipru, de această dată la V ecernia săvârşită
de P rea S finţitul Episcop Epifanie al Buzăului în C atedrala S fâ n tu lu i
D um itru din Akropole — Nicosia, unde, cu binecuvântarea Prea F erici
tului P ărin te A rhiepiscop Hrisostom al C iprului se săvârşesc slujbeLe
p e n tru rom âni.
După cuvântul de întâm pinare al P.C. Pr. Petre M atei, păstorul
sufletesc al credincioşilor ortodocşi din Cipru, în care a exprim at bucu
ria fără de m argini, a sa şi a întregii com unităţi rom âneşti din insulă,
pen tru prezenţa şi binecuvântările întâistătăto ru lu i Bisericii noastre şi
a m ulţum it Prea Fericirii Sale pen tru num eroasele daruri oferite co
m unităţii : un rân d de veşm inte preoţeşti, o sfântă cruce de binecuvân
tare, Sfinte Scripturi, m anuale de religie, cărţi de slujbă, cărţi de ru g ă 
ciuni, iconiţe, calendare, a luat cuvântul Prea Fericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist, care a spus :
«Iubiţi credincioşi,
Hristos a înviat !
Cu aceste cuvinte, dătătoare de nou sens în istoria lumii, încep cu
v â n tu l meu adresat dum neavoastră, credincioşilor ortodocşi rom âni din
Cipru, arătându-m i bucuria, îm preună cu ceilalţi m em bri ai delegaţiei
Bisericii O rtodoxe Române, p en tru acest m om ent deosebit al vizitei
noastre, întâlnirea cu rom ânii din Nicosia, în această sfântă biserică ce
vă este, de câtăva vrem e, lăcaş de rugăciune. B ucuria noastră este cu
atâ t mai mare, cu cât în program ul oficial nu era prevăzută această
întâlnire. Şi m ulţum im , d in tru început, B unului Dum nezeu, P rea F eri
citului P ărinte A rhiepiscop H risostom şi P rea Cucernicilor preoţi ai
acestei biserici p e n tru că au făcut posibilă la acest ceas de rugăciune
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şi întâln irea noastră, ca şi toate celelalte întâlniri în duhul rugăciunii,
ale rom ânilor din Nicosia, care vin aici cu credinţă şi dragoste pen tru
a asculta S fânta Liturghie în lim ba moşilor şi străm oşilor lor.
In mod deosebit vă m ulţum im şi vouă, iubiţi fraţi şi surori ale
noastre, care ne-aţi întâm pinat cu atâta dragoste. Am putea spune că
acesta este cel mai im portant sentim ent pe care l-am sim ţit, de la prim ii
noştri paşi în insula Cipru. Peste tot acolo pe unde am fost călăuziţi de
B unul Dum nezeu şi de P rea F ericitul P ărin te Arhiepiscop Hrisostom,
m ănăstiri şi biserici m ultiseculare, pe la alte locuri ale falnicei istorii
cipriote, cei care ne-au întâlnit, cei care ne-au întâm pinat, cei cu care
am vorbit, au fost plini de dragoste frăţească în Hristos, Dom nul nostru,
faţă de noi şi faţă de m em brii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. Şi
credem că acest sentim ent, izvorât din iubirea cea fără de m argini a
M ântuitorului Hristos, v-a m ângâiat şi pe dum neavoastră, iubiţi fraţi
rom âni, atunci când v-aţi ho tărât să vă clădiţi viitorul în această ţară.
în tr-ad ev ăr, cu oameni a tâ t de ospitalieri, a tâ t de prim itori, de aceeaşi
lege cu noi, m ărturisind aceeaşi dreaptă credinţă şi întărind-o cu jertfe
şi osteneli de tot felul, d epărtarea de casa părintească, de cei dragi, nu
m ai pare atât de mare. A ju tă m ult, în crearea acestei atm osfere, şi p re 
zenţa în Cipru, prin bunăvoinţa şi dragostea P rea Fericitului P ărin te
A rhiepiscop Hrisostom , a P.C. Pr. M atei P etre, un tân ă r dar vrednic
preot, fiu duhovnicesc al A rhiepiscopiei B ucureştilor şi ucenic al P rea
S finţitului Episcop Epifanie al Buzăului, căruia i-a fost secretar şi dia
con, slujind apoi ca profesor la S em inarul Teologic de la Buzău, Cu
binecuvântarea noastră şi a P rea Sfinţitului Episcop Epifanie el s-a
ru p t de căm inul părintesc şi a venit aici p en tru a vă fi îndrum ător în
cele ale credinţei, ale păstrării tradiţiilo r şi obiceiurilor noastre naţio
nale şi părin te sufletesc.
Nu mă aşteptam ca la această întâlnire, la acest ceas de rugăciune,
de «lum ină lină» să fiţi prezenţi în num ăr atât de m are, lăsând grijile
şi celelalte nevoi pen tru sfânta rugăciune şi p e n tru a vă îm părtăşi de
părinteasca binecuvântare. T uturor vă îm părtăşim dragostea noastră, r u 
gând pe B unul Dum nezeu să vă aibă în paza şi grija sa, dăruindu-vă
roade ale credinţei şi în tru toate bună sporire. H ristos a înviat !».
în semn de apreciere şi de preţuire a strădaniilor pastorale, Prea
Fericitul P ărin te P a tria rh a oferit P. C. Pr. Petre Matei distincţia
«Crucea Patriarhală».
De la biserica S fâ n tu l D um itru ne-am în d re p tat spre casa părin te
lui Matei, unde am cunoscut câteva clipe de aleasă ospitalitate în «bi
serica mică» a fam iliei sale.
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Luni, 13 mai 1996, la orele 9,00 s-a pornit către M ănăstirea Stavrovouneion, aşezată, şi ea, în vârf de m unte, pe o latu ră a m unţilor
Troodos. P otrivit tradiţiei, în tărită şi de descoperirea, în anul 1888, a
unei vechi inscripţii, m ănăstirea a fost ridicată de Sfânta Elena, m am a
îm păratului C onstantin cel Mare, în anul 327 d.Hr. Astfel, după desco
perirea sfintei cruci pe care fusese răstignit M ântuitorul Hristos, Sfânta
Elena, în călătoria ei de la Ierusalim la Constantinopol, s-a oprit p en tru
câteva zile, spre odihnă, în insula Cipru. Aici a găsit însă m ultă sufe
rin ţă şi sărăcie, datorită unei secete ce nu mai contenea de 17 ani. Intr-o
seară i s-a a ră tat în somn un înger care i-a spus că voia lui D um nezeu
este să construiască în această insulă o biserică în care să lase o parte
din C instita Cruce. în d ată s-a trezit îm părăteasa şi a cerut să vadă
Sfânta Cruce. Spre surprinderea ei nu a mai găsit nim ic dar, în depăr
tare, în vârful unui m unte, a văzut o lum ină strălucind. A trim is oameni
să vadă ce s-a întâm plat acolo şi, lucru m inunat, acolo au aflat cinstita
Cruce. A tunci a înţeles S fânta că în acel loc trebuie să se construiască
biserica. Aşa s-a construit m ănăstirea, desigur, cu m ulte greutăţi, şi
Sfânta Elena a d ăru it bisericii acestei m ănăstiri, o p a rte din Sfânta
Cruce a Dom nului, plecând apoi la Constantinopol. Din acea clipă ce
ru rile s-au deschis şi D um nezeu a dat ploaie. De atunci v ârfu l m untelui
unde se află sfânta m ănăstire nu s-a mai num it Olimp, ci Stavrovouni,
adică «M untele Crucii». Astăzi m ănăstirea are 20 de p ărinţi şi fraţi care
duc o viaţă cenobitică. Fem eile nu au voie să in tre în m ănăstire, ele
p utând să ajungă până aproape de aceasta, unde spre m ângâiere du
hovnicească, se află o bisericuţă.
P. Cuv. Arhim . Athanasios, S tareţul Sfintei M ănăstiri S tavrovouneion, de 56 de ani în aceeaşi m ănăstire, a rostit cuvântul de bun
venit :
«Prea Fericite Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe R om âne,
Prea Fericite Părinte Arhiepiscop H risostom ,
în a lt Prea S fin ţiţi A rhierei şi evlavioşi închinători,
Cu m ultă bucurie şi adâncă em oţie Vă spunem «Bine aţi venit !»
şi Vă salutăm cu salutul cel dorit al învierii : «Hristos a în v ia t!» . Bine
aţi venit în insula noastră m artiră, insula sfinţilor, patria Sfântului
Apostol Barnaba, cel care a întem eiat Biserica în această p a rte de
lum e ! Bine aţi venit în m ănăstirea noastră, Prea Fericirea V oastră,
însoţit de aleasa Prea F ericirii V oastre delegaţie !
Prezenţa Prea Fericirii V oastre în acest loc sfânt ne um ple de
bucurie şi ne face o cinste deosebită. M ănăstirea noastră, Prea F ericite
P ărinte P a tria rh Teoctist, are hram ul Sfintei Cruci, cea dătătoare deviaţă şi păstrează, ca pe un odor de m are preţ, o p a rte din Sfânta Cruce
a R ăstignirii, izvorul sfinţeniei noastre şi al credincioşilor închinători,,
în această sfântă biserică.
începutul existenţei acestei m ănăstiri îl găsim în secolul al IV-lea.
după Hristos, fiind întem eiată de S finţii îm p ăraţi C onstantin şi Elena.
Astăzi, în această sfântă m ănăstire trăieşte o com unitate de 20 d e
părin ţi şi fraţi ce urm ează tră ire a tradiţională, cenobitică, şi care se
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ocupă cu diferite slujiri şi ascultări ale m ănăstirii, fără a u ita insă de
îndatoririle lor duhovniceşti. In decursul vieţii sale îndelungate,
m ănăstirea a suportat m ulte încercări, în prim ul rând din partea cuce
rito rilo r insulei, franci, tu rci sau englezi. Cea mai m are încercare s-a
petrecut în anul 1828 când m ănăstirea a luat foc. De la refacere şi până
acum ea funcţionează după rânduiala cenobitică, aşa cum este rânduit
şi la Sfântul M unte.
M ulţum im încă o dată pen tru înalta Prea Fericirii Voastre vizită
şi p e n tru faptul că ne aduceţi binecuvântarea V oastră patriarhală.
«Hristos a înviat 1».
Prea S finţitul Episcop Epifanie al Buzăului, în num ele Prea F eri
citului P ărin te P a tria rh Teoctist şi al delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Rom âne, a ro stit apoi u rm ătorul cuvânt :
«Cu binecuvântarea P rea F ericitului P ărin te Teoctist, P atria rh u l
Bisericii Ortodoxe Române, sunt fericit să iau cuvântul în această stră 
veche m ănăstire întem eiată de Sfinţii îm păraţi C onstantin şi maica sa
Elena. Am ascultat cu viu interes datele istorice privind im portanţa
acestei m ănăstiri, prezentate de P rea Cuviosul P ărin te S tareţ, dar, în
acelaşi tim p, am răm as profund em oţionaţi de încercările prin care a
trecu t această v atră m onahală de-a lungul veacurilor, ca şi alte m ănăs
tiri ale insulei. Cu toate acestea, cu voia lui Dum nezeu, cu credinţa
ta re în A totputernicul, au fost învinse toate încercările şi, iată, o
găsim astăzi m ănăstire înfloritoare, atât din punct de vedere duhovni
cesc, cât şi p rin păstrarea acestei biserici de excepţională valoare şi
frum useţe arhitectonică.
«Prea Cuvioase Părinte Sta reţ,
Prea F ericitul P ărin te A rhiepiscop H risostom al C iprului, Noua
Ju stin ian a, ne-a prileju it m ulte bucurii în aceste zile de când ne aflăm
în Cipru, dar vizita la această sfântă m ănăstire reprezintă p e n tru noi
toţi un adevărat pelerinaj la cele mai sfinte locuri ale Ciprului.
Noi ştim că m onahii care trăiesc în această sfântă m ănăstire şi în
toate m ănăstirile ortodoxe, respectă coordonatele de vieţuire ale celor
trei voturi m onahale şi m ai ales în vrem ea noastră acestea se cuvin a
fi sporite cu şi mai m ultă râvnă la rugăciune, râvna de zi şi de noapte,
a tâ t în m ănăstiri cât şi în bisericile de parohie. Rugăciunea este o parte
a Teologiei care ne pune în perm anentă legătură cu Dum nezeu, Cel
Care ne poartă de grijă. P rin rugăciunile noastre treb u ie să ajutăm
lum ea p e n tru transform area m orală, mai ales în aceste vrem uri pe care
le trăim , în adevărată dragoste de Hristos, Cel care a spus că «întru
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea d ra
goste unii faţă de alţii» (Ioan 13, 35). In m ănăstiri îndeosebi este stă 
ru in ţă de a ne pune în acord voia noastră cu voia lui Dum nezeu. Acest
lucru îl putem face mai ales p rin votul ascultării : ascultare de m aim arele m ănăstirii, ascultare de C hiriarhul locului, ascultare desăvârşită
faţă de A rhiepiscopul Bisericii Ciprului, dacă ne referim la v ieţuirea
m onahală din m ănăstirile din Cipru.
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Prea Fericite P ărin te A rhiepiscop H risostom,
Vă suntem profund recunoscători p e n tru dragostea şi p u rtarea de
g rijă pe care ni le-aţi a ră tat în aceste zile şi mai ales pen tru că n e-aţi
călăuzit paşii în aceste locuri sfinte de unde putem învăţa m ulte lucruri
frum oase şi p e n tru vieţuirea noastră în Rom ânia, atât în m ănăstiri
cât şi în eparhiile de care răspundem .
P rea Cuvioase P ărin te Stareţ,
Aducem cu noi dragostea în tru H ristos a călugărilor din m ănăstirile
rom âneşti şi făgăduim că vom duce în Rom ânia dragostea pe care
n e-aţi arătat-o şi, mai ales, frum oasa vieţuire duhovnicească şi rugăciu
nea stăruitoare pe care o faceţi aici, pentru ca lum ea să fie mai bună
şi mai dreaptă. Vă m ulţum im !
H ristos a înviat !».
Cu deosebită evlavie ne-am aproiat şi ne-am închinat sărutând
S fânta Cruce. Am fost conduşi apoi în Sala de prim ire a m ănăstirii
unde, p en tru o ju m ătate de oră Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist
s-a în tre ţin u t cu P. Cuv. Arhim . A thanasie, un înduhovnicit părinte,
in tra t în m ănăstire la vârsta de 15 ani. B inecuvântând pe toţi ostenito
rii m ănăstirii, Prea F ericitul P ă rin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rto
doxe Române, a consem nat urm ătoarele, în C artea de aur a m ănăstirii :
«Poposind în această sfântă m ănăstire închinată sfintei şi de viaţa.:
dătătoarei Cruci, ne-am a m intit de suferinţele creştinătăţii, de-a
lungul secolelor, sub dom inaţia otom ană, dar, îndeosebi de cele ale
creştinilor ortodocşi botezaţi şi m iruiţi de S fâ n tu l Apostol Barnaba.
B unul D um nezeu să ajute cetei de monahi ai m ănăstirii — farul
Ortodoxiei cipriote — să vegheze fără contenire pănă la întregii ea
păm ântului cipriot, sfin ţit de paşii Sfinţilor A postoli Pavel şi
Barnaba».
De la Stavrovouni am coborât spre sud-vestul insulei, în d rep tân du-ne spre Larnaca, anticul oraş K ition, locul de naştere al filosofului
stoic Zenon şi centru episcopal din perioada apostolică, întâiul iera rh
fiind, p otrivit tradiţiei, S fântul Lazăr, fratele M ăriei şi al M ar tei din
B etania, cel a p atra zi înviat din m orţi de către M ântuitorul Hristos.
M orm ântul acestuia străjuieşte azi, din biserica ce-i poartă num ele, u n
oraş im portant, p e n tru economia şi viaţa socială şi culturală a C iprului.
La orele 11,30, Prea Fericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist şi m em brii
delegaţiei Bisericii O rtodoxe Rom âne au fost întâm pinaţi, în faţa Cate
dralei m itropolitane din Larnaca, de către în a lt Prea S finţitul M itropolit
H risostom de K ition, de oficialităţile locale, de nenum ăraţi preoţi, cre
dincioşi şi elevi ai şcolilor oraşului. în glasul clopotelor şi al fanfarei
elevilor, în tâistătăto rii celor două Biserici O rtodoxe au in tra t în sfântul
lăcaş în care a fost săvârşit un Polihroniu.
în a lt P rea S finţitul M itropolit H risostom de K ition s-a adresat P rea
Fericitului P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne,
spunând :
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«Prea Fericite Părinte Patriarh,
Cu deosebită bucurie sufletească, clerul de la m ănăstirile şi pa
rohiile M itropoliei de Kition Vă urează «Bine aţi venit !» şi Vă roagă,
ca îm preună cu distinsa delegaţie a Prea Fericirii Voastre, să prim iţi
ospitalitatea noastră, izvorâtă din dragostea pe care o p u rtăm Sfintei
Biserici Ortodoxe a României.
După zile de pelerinaj la locuri sfinte ale credinţei noastre orto
doxe şi neam ului nostru, pe la M itropolii ce au fost înfiinţate încă din
vrem ea Sfinţilor Apostoli, astăzi, cu voia lui Dum nezeu, vizitaţi M itro
polia de K ition, o altă istorică eparhie a C iprului. Potrivit tradiţiei,
cel dintâi ierarh al K itionului a fost S fântul Lazăr, cel a patra zi înviat,
care a fugit din Ierusalim din cauza prigoanelor la care erau supuşi
creştinii. A juns în Cipru, el a fost hirotonit de Sfinţii Apostoli Pavel şi
B arnaba, păstorind vrem e de 17 ani pe creştinii din K ition, până la
m oartea sa m artirică.
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Vă rugăm să ne faceţi părtaşi binecuvântărilor Prea Fericirii
Voastre».
R ăspunzând cuvântului în alt Prea S finţitului M itropolit de K ition,
Prea Fericitul P ărinte P a tria rh a spus :
«înalt Prea S fin ţite Părinte M itropolit,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,
Onorate autorităţi locale,
Iubiţi credincioşi,
Vă m ulţum im din inim ă p e n tru dragostea şi căldura sufletească cu
care ne-aţi întâm pinat în această străveche cetate a C iprului şi loc
m ărturisitor de credinţă apostolică, prjn trecerea pe aici. în predicarea
Sfintei Evanghelii, a Sfinţilor Apostoli Pavel şi B arnaba, p rin slujirea
arhierească şi arhipăstorirea S fântului Lazăr, prietenul M ântuitorului
Hristos.
De altfel, în fiecare parte a acestui păm ânt izvorăşte m ireasm a cu
bun miros a creştinism ului apostolic, putându-ne explica astfel tăria
poporului cipriot, forţa credinţei lui, a dăinuirii lui în vrem uri de
stăpâniri străine, dese, crude şi fără respect faţă de Ortodoxie şi valo
rile naţionale. Cu toate acestea, la fiecare pas, sem nele dăinuirii creştine
ne întâm pină sporindu-ne credinţa. M ulţum im Prea Fericitului P ă rin te
A rhiepiscop Hrisostom p en tru gândul de a ne aduce şi la m orm ântul
S fântului Ierarh Lazăr şi în a lt P rea S finţitului M itropolit H risostom
p e n tru ospitalitatea plină de dragoste.
H ristos a înviat !».
Am fost conduşi în P alatul m itropolitan unde Prea F ericitul P ă rin te
P a tria rh Teoctist a prim it pe toţi cei ce l-au întâm pinat, îm p ărtăşin du-le, cu dragoste, părintească binecuvântare.
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însoţiţi de în alt Prea S finţitul M itropolit Hrisostom de Kition a fost
vizitată biserica şi m orm ântul S fântului Lazăr. P o triv it tradiţiilor
cipriote, Lazăr a venit în Cipru în ju ru l anului 45 d.Hr,, a fost hirotonit
de Sfinţii Apostoli Pavel şi B arnaba şi a păstorit Biserica K itioului
până la m oartea sa — se pare m oarte m artirică — petrecută în anul 63.
P rim a biserică a fost construită în această perioadă a păstoririi lui. în
anul 890, îm păratul bizantin Leon al VT-lea Filosoful a venit în C ipru
şi aflând m orm ântul a luat sfinţitele m oaşte şi le-a dus cu m are cinste
la Constantinopol, nu înainte de a ridica, cu cheltuiala sa, biserica care
sq mai păstrează şi astăzi. în cursul vrem urilor această biserică a însem 
n a t m ult p en tru poporul cipriot a tâ t din punct de vedere duhovnicesc,
cât şi din punct de vedere cultural, aici existând, pe vrem ea stăpânirii
turceşti, o im portantă şcoală.
După prânzul oficial oferit în cinstea Prea F ericitului P ărin te
Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne, de către în tâistătăto ru l
M itropoliei K itioului, am fost conduşi spre nord, foarte aproape de gra
niţa cu p artea turcă a Ciprului, unde s-a ridicat de curând o im presio
n a n tă biserică, a M ănăstirii S fâ n tu l Rafael, biserică ce poartă hram ul
S fin ţii Rafael şi Marina, sfinţită cu o zi înainte, pe 12 mai 199b, de un
ales sobor arhieresc din care a făcut parte şi în alt Prea S iiţitu l M itro
polit Daniel al Moldovei şi Bucovinei. Biserica şi corpul de chilii ale
m ănăstirii au fost ridicate prin stăru in ţa şi p u rtarea de grijă a P.C. Pr.
Iconom Stavrofor Kzriakos Panaghitou, un tâ n ă r şi vrednic preot, ce
păstoreşte în satul vecin, fiind cea mai nouă m ănăstire din Cipru, fon
dată pe 17 iulie 1989, pe locul unde a fost zidită pe la 1216— 1217,
biserica Sfintei M arina. S tareţa sfântului lăcaş este M arina m onahia,
ce are sub ascultare şi două maici din Rom ânia.
în biserică, după cuvenitul Polihroniu, în a lt P rea S finţitul M itro
polit Hrisostom al K itioului a spus :
«Prea Fericite Părinte Patriarh TEO CTIST al R om âniei,
în a lt Prea S fin ţite A rhiepiscop al Ciprului,
în a lt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Arhierei,
O deosebită bucurie trăieşte această sfân tă m ănăstire închinată
S finţilor Rafael şi M arina p rin vizita aici a P rea Fericirii Voastre.
Vă exprim ăm din toată inim a m ulţum irea noastră care ne este în tă rire
p e n tru sfânta lucrare pe care o săvârşim p e n tru înflorirea Sfintei
M itropolii a K itioului, în care a păstorit ca cel dintâi episcop prietenul
M ântuitorului Hristos, Lazăr, cel a p a tra zi înviat din m orţi.
Această sfântă m ănăstire nu are m ulţi ani de viaţă, însă a fost
ridicată datorită evlaviei poporului ortodox cipriot faţă de sfintele
m oaşte ale Sfinţilor Rafael, Nicolae şi Irina, ce s-au aflat aici, şi p e n tru
ajutorul în rugăciuni al Sfintei M arina. M ănăstirea aceasta este o
cetate de ap ărare a credinţei ortodoxe în faţa năvălirilor păgâne. Fie
ca B unul D um nezeu să fie a lă tu ri de noi şi să ridice acest blestem al
ocupării insulei noastre. Şi nu ne îndoim că D um nezeu, cu drep tatea
Sa, va fi alături de noi, de aceste locuri încercate de istorie, dar în
care întodeauna, Ortodoxia a strălucit.
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Vă urăm cu frăţească dragoste «Bine aţi v e n i t !»,
Prea Fericite Părinte Patriarh.
Vă sărutăm dreapta şi Vă suntem recunoscători pentru vizita pe
care o faceţi în acest loc !».
Ca sem n al trecerii pe la această sfântă m ănăstire în alt P rea S fin
ţitu l P ărinte H risostom f M itropolitul K itionului a d ă ru it Prea F e ri
citului P ărin te P a tria rh Teoctist M edalia Sfinţii Rafael şi M arina, iar
m em brilor delegaţiei Bisericii noastre icoane ou sfinţii p atroni ai
m ănăstirii.
Cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, a luat cuvântul P rea Sfin
ţitu l Episcop Vicar P atriarh al Teofan Sin a itu l, m ulţum ind p e n tru ospi
talita te a frăţească în H ristos :
«Prea Fericirile Voastre,
înalt Prea S fin ţite Părinte M itropolit H R ISO STO M ,
Prea Cucernice Părinte slujitor al acestui sfânt altar,
Prea Cuvioase m aici,
De aproape o săptăm ână, delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne
condusă de P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist se află, p rin bine
c uvântarea lui Dum nezeu, în această sfântă insulă a Ciprului. Au fost
vizitate centre eparhiale şi locuri străvechi ale istoriei Ciprului, dar, în
mod deosebit, Prea Fericitul P ărin te A rhiepiscop Hrisostom a rân d u it
în aşa fel ca în fiecare zi să ne odihnim duhovniceşte în câteva
m ănăstiri. Iată că încheiem această zi cu pelerinajul la Sfânta M ănăstire
Rafael. Aducem surorilor şi m ăicuţelor acestei m ănăstiri salu tu l şi d ra 
gostea frăţească a călugărilor şi călugăriţelor din România. Peste to t In
lum ea ortodoxă, m onahii încearcă să trăiască până la capăt exigenţele
Ortodoxiei, adică să iubească până la capăt, să se sm erească până la
capăt, să-şi jertfească viaţa p e n tru îndeplinirea lucrului duhovnicesc.
A ceşti călugări şi aceste călugăriţe care se roagă p e n tru lum e, care se
roagă pen tru cei care nu vor să se roage, aşa cum sublinia Prea Fericitul
P ă rin te P a tria rh al Rom âniei referitor la m isiunea m onahism ului în
lume.
Aducem dragostea m onahism ului rom ânesc care, ca şi cel de aici
din Cipru, încearcă să trăiască încă de aici, ca o pregustare, tain a îm pă
răţiei cerurilor. Aceşti m onahi şi aceste m onahii îşi găsesc patria oriunde.
N um ele lui D um nezeu este p reaslăvit în Biserica Ortodoxă. De aceea,
credem că şi cele două vieţuitoare ale acestei sfinte m ănăstiri venite clin
Rom ânia, trăiesc aici în aceeaşi atm osferă duhovnicească în care au
tră it în ţară. Aşa a voit Ortodoxia, în adâncim ea ei, de-a lungul seco
lelor, când în tre naţiunile ortodoxe nu existau graniţe, p en tru că p atria
dreptcredinciosului este cea în care se slăveşte Num ele lui Dum nezeu
în Biserica cea dretpm ăritoare.
M ulţum im pentru acest m om ent duhovnicesc ce ne-a fost oferit
astăzi şi în num ele delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne şi în num ele
m ilioanelor de credincioşi pe care îi reprezentăm , vă adresăm tu tu ro r
salutul pascal : «Hristos a înviat !».
B. O. r . — l'l
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In sem n de preţu ire a strădaniilor depuse în ridicarea acestui sfânt
lăcaş, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, a d ă ru it P. C. Pr. K iriakos Panaiotu distincţia P atriarh iei Rom âne «Crucea Patriarhală»9 ia r
P. Cuv. Maici S tareţe M arina m onahia o cruce de binecuvântare, p re 
cum şi alte num eroase daruri, însoţite de părintească binecuvântare spre
spor duhovnicesc.
în Sala de prim ire a m ănăstirii Prea Fericitul P ărin te Teoctist,
P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne, a discutat cu prea cuvioasele
maici ale m ănăstirii îm părtăşindu-le sfaturi duhovniceşti, atât de nece
sare, m ai ales la început de v ieţuire m onahală. Prea F ericirea sa a
însem nat, în C artea de aur a m ănăstirii, urm ătoarele : «D um nezeu ne-a
călăuzit paşii pe urm ele, bunului prieten al M ântuitorului Hristos,
înviat de El a patra z i, şi apoi cel dintâi episcop al K itio n u lu i. El, S fâ n 
tul Ierarh Lazăr, îm preună cu ceilalţi prea-aleşi
S fin ţi ai acestor
lo c u r i: Rafael, Nicolae, Irina şi M arina, să mijlocească pe lângă Sfânta
Treim e p entru Bisericile noastre şi fiii lor, în tru pace şi viaţă paşnică !»
Vizita la această sfântă m ănăstire a continuat cu o recepţie şi cu u n
program de dansuri populare cipriote executate de elevii şcolii d in
localitatea învecinată.
La întoarcerea în Nicosia, P rea F ericitul P ărin te Arhiepiscop H ri
sostom a prezentat Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist şi m em 
b rilor delegaţiei Bisericilor Ortodoxe Rom âne studiourile postului de
televiziune al A rhiepiscopiei C iprului «O Logos» ce continuă şi în tre 
geşte activitatea m isionară a acestei Biserici Apostolice p rin program ele
sale ce pot fi vizionate în întreaga insulă.
M arţi, 14 m ai 1996, la ora 11,00, Prea Fericitul P ărin te Teoctistr
P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne, şi delegaţia P atriarhiei Rom âne
au fost prim iţi la P alatul P rezidenţial de către Preşedintele R epublicii
Cipru, Dl. Glafcos K leridis.
S -au subliniat, în cursul discuţiilor, legăturile dintre popoarele şi
Bisericile O rtodoxe ale Rom âniei şi Ciprului, legături stabilite cu secole
în urm ă, ca şi sprijinul pe care Ţ ările Rom âne l-au oferit cu dragoste
creştină, întregii lum i ortodoxe aflate sub stăp ân ire turcească şi îndeo
sebi lum ii şi bisericilor greceşti, în m om ente deosebit de grele. Dl. Glaf
cos K leridis, care ne-a vizitat ţara în două rân d u ri, a m ărtu risit adm i
raţia sa p e n tru poporul rom ân, un popor credincios care a s tră b ă tu t cu
credinţa mai ales ultim ii 50 de ani, în vrem ea dictaturii com uniste, care
a p ă stra t cu credincioşie trad iţiile ortodoxe, în v ăţătu ra de credinţă,
bisericile şi m ănăstirile, cu toate prigoanele şi opreliştile.
P rea F ericitul P ărin te A rhiepiscop Hrisostom a în tă rit această
constatare p rin m ărturisirea unei im agini care l-a im presionat în chip
deosebit : m iile de persoane ce au asistat la S fânta L iturghie, pe o
ploaie torenţială, pe 27 octom brie 1995.
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a m ulţum it p e n tru inv itaţia
Prea F ericitului P ă rin te Arhiepiscop Hrisostom de a vizita insula şi
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Biserica Ortodoxă a C iprului, prilej binecuvântat de a cunoaşte această
Ortodoxie sfântă, de perm anentă jertfă şi înviere, în care se sim te
duhul apostolic al Sfinţilor Pavel şi B arnaba, în care a tâ tea sfinte locuri
m ărturisesc despre viaţa jertfelnică şi m artirică a generaţiilor de ierarhi,
preoţi, m onahi şi m onahii. M ulţum ind p e n tru prim irea sa, P rea F eri
citul P ărin te P a tria rh Teoctist a d ă ru it D -lui Glafcos K leridis, ca sem n
de preţuire, o icoană a S finţilor M artiri Brâncoveni, sim bol al m arti
riu lu i de veacuri al poporului rom ân, precum şi m edalia aniversară a
P atriarh iei Rom âne, cu ocazia îm plinirii a 110 ani de A utocefalie şi a
70 de ani de P a tria rh a t ai Bisericii Ortodoxe Române.
La întoarcerea spre H otelul «Forum» a fost vizitat În alt P re a Sfin
ţitu l M itropolit Pavlos al K ireniei, eparhie ce se află astăzi în zona
ocupată. Înalt Prea Sfinţia Sa a a ră ta t Prea F ericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist situaţia tristă a sfintelor lăcaşuri de închinare ale acestei
m itropolii, unele dintre ele scoase la ... vânzare şi nerespectarea celor
mai elem entare d rep tu ri ale om ului. «De aceea ne îndreptăm către
Prea Fericirea Voastră, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sore a Rom â
niei, p entru ca, prin rugăciunile Prea Fericirii Voastre, ale clerului şi
credincioşilor rom âni, dreptatea lui D um nezeu să se facă cunoscută».
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi-a ex p rim at d u rerea faţă
de situ aţia ce persistă, de 22 de ani, în n o rd u l C iprului, u nde m ii de
căm ine au fost distruse şi sute de biserici, capele şi m ănăstiri, ca şi alte
locuri sfinte ale poporului cipriot, ca M orm ântul S fântului Apostol
B arnaba, su n t pângărite. Nădejdea însă se află la D um nezeu şi rugăciu
nile poporului rom ân, ale m ănăstirilor şi bisericilor noastre, se vor
adăuga rugăciunilor poporului cipriot, în dragoste frăţească.
U ltim ul m om ent al vizitei P re a F ericitului P ărin te Teoctist, P a
tria rh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne în C ipru l-a constituit participarea
la recepţia de răm as bun, în cadrul căreia Prea Fericirea Sa şi m em brii
delegaţiei Bisericii O rtodoxe Rom âne şi-au lu a t răm as bun d e la P rea
Fericitul P ărin te Hrisostom , A rhiepiscopul Ciprului, Noua Justin ian a,
de la în a lt Prea Sfinţiţii M itropoliţi şi Prea S finţiţii Episcopi ai Bise
ricii O rtodoxe a C iprului, de la num eroşi preoţi, călugări şi credincioşi.
La acest m om ent au lu at p arte Dl. Glafcos K leridis, P reşedintele
R epublicii Cipru, m iniştri ai C abinetului de la Nicosia, oam eni politici,
reprezentanţi ai societăţii civile, am basadori acreditaţi la Nicosia, rep re 
zentanţi ai celorlalte culte creştine d in Cipru.
In vitat de Prea F ericitul P ă rin te A rhiepiscop H risostom de a bine
cuvânta pe cei prezenţi, în stâistătăto ru l P atriarh iei Române, a m u lţu 
m it p e n tru invitaţia adresată de către P rea F ericitul P ărin te H risostom f
A rhiescopul Ciprului, Noua Ju stin ian a, p e n tru dragostea şi căldura
sufletească cu care a fost p rim it de poporul dreptcredincios al Ciprului,
de în a lt P rea Sfinţiţii M itropoliţi şi de clerul de la parohii şi m ănăstiri
sp unând :
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«Iubite frate întru H ristos,
Prea Fericirea Voastră Părinte H risostom ,
Arhiepiscop al C iprului,
Iubiţi credincioşi,
M ulţum im din adâncul inim ii B unului D um nezeu că ne-a în v re d 
n icit să păşim pe păm ântul C iprului sfin ţit de două m ilenii de n e n u 
m ărate m ărtu rii ale credinţei jertfelnice în tru Ortodoxie.
Vă m ulţum im cu recunoştinţă, Prea Fericirea V oastră P ărin te
Hrisostom, Arhiepiscop al C iprului, pen tru că ne-aţi d ă ru it bucuria de
a fi acum, laolaltă, şi de a sluji îm preună la S fântul A ltar.
Vă m ulţum im D um neavoastră, iubiţi credincioşi, p e n tru dragostea
frăţească cu care ne înconjuraţi. D ragostea aceasta ne dă p utere să-L
slujim cu sporită râvnă pe D um nezeu lăudat în Sfânta Treim e, P roniatoru l şi P ărintele Lum inilor.
Noi vedem în dragostea cu care ne înconjuraţi, o nouă şi puternică
afirm are a legăturilor ortodoxe frăţeşti, care de două m ilenii ne în tă 
reşte reciproc şi n e dăruieşte nespuse bucurii.
B unul D um nezeu P roniatorul a făcut ca relaţiile noastre bisericeşti
să înceapă cu aproape două m ilenii în urm ă, în epoca
apostolică.
Pe terito riu l Rom âniei de azi S fânta Evanghelie a fost predicată
de S fântul A ndrei, cel întâi chem at în tre apostoli. El a predicat în cetă
ţile şi satele străm oşilor noştri dintre D unăre şi M area N eagră în
locuri unde am intirea sa se păstrează vie, în form e spirituale de o
excepţională varietate, în cult, în datini, în folclor, în v iaţa.m o n ah ală,
în creaţiile literare şi artistice, dar m ai ales în trăirea şi evlavia cre
dincioşilor.
In acelaşi tim p străm oşii rom ânilor de la sud de D unăre au fost
în creştinaţi de Sfântul Apostol Pavel, care a predicat la Filippi, pe
râu l H ebrus, şi Ia Thesalonic. S unt regiuni în care şi astăzi trăiesc
ca autohtoni rom âni credincioşi lui H ristos Fiul lui Dum nezeu fideli
totodată originii şi străm oşilor lor.
Rom ânii su n t în tre prim ele popoare încreştinate. C reştinism ul lor
este preoccidental. In acelaşi tim p şi fraţii noştri din Cipru su n t p rin tre
cei m ai vechi creştini din lume.
în F aptele A postolilor n i se relatează despre Iosif (sau Iose) din
Insula Cipru (Fapte IV, 36—37) su p ran u m it B arnaba, care s-a în d re p tat
spre H ristos iar după Pogorârea S fântului D uh la Cincizecime şi-a
v â n d u t p ăm ântul şi a pus toată averea sa la picioarele Sfinţilor Apostoli
la Ierusalim (Fapte IV, 37).

V I A Ţ A BISERICEASCĂ

165

S fântul Barnaba din Cipru l-a lu at la el pe Sfântul Apostol Pavel,
după ce acesta a tră it cutrem urătoarea m inune din d ru m u l D am ascului
(Fapte IX, 26—27) şi s-a convertit, botezat fiind de An ani a, episcopul
locului (Fapte IX, 26). Credincioşii din Rom ânia cunosc fap tu l că Bise
rica din Ierusalim l-a trim is
pe S fântul B arnaba în Cipru p e n tru a-L
vesti pe M ântuitorul H ristos (Fapte XI, 19—24).
Mai târziu, S fântul Apostol Pavel şi S fântul Apostol B arnaba au
predicat îm preună în prim a lor călătorie m isionară în Cipru. A u v en it
în insulă să se roage şi au coborât la Salam ina. A u aju n s şi la Pafos,
capitala de atunci a insulei. La Pafos Sfinţii Apostoli Pavel şi B arnaba
l-au convertit la creştinism pe proconsulul Sergius Paulus, «bărbat
înţelept», care «dorea să audă cuvântul lui Dum nezeu» (Fapte X III,
4— 14). Din Cipru ei au m ers m ai departe vestindu-L pe Hristos. S fânta
Scriptură ne spune că D uhul S fân t i-a in sip rat pe S fântul Apostol
P avel şi S fântul B arnaba : «Şi pe când slujeau D om nului şi posteau,
Duhul S fânt a zis : osebiţi-i pe B arnaba şi pe Saul p e n tru lucrul la
care i-am chem at» (Fapte XIII, 2).
Am am in tit de aceste fapte p e n tru că însăşi Sfânta Scriptură n e
spune despre vechim ea credinţei creştine a rom ânilor şi a ciprioţilor şi
despre înfrăţirea lor veşnică p rin lucrarea S finţilor Apostoli A ndrei,
B arnaba şi Pavel şi a succesorilor lor apostolici până în zilele -noastre.
Vechimea, tăria şi frum useţea legăturilor noastre duhovniceşti, de care
ne face plăcere să am intim , ne aju tă acum în lucrarea dragostei şi a
păcii, pe care îm preună, iubiţi ierarhi, preoţi şi credincioşi, o săvârşim
în num ele D om nului şi M ântuitorului nostru Iisus H ristos Fiul lui D um 
nezeu.
Intr-adevăr, legăturile dragostei frăţeşti d in tre credincioşii rom âni
şi ciprioţi au cunoscut noi fapte, noi evenim ente şi noi etape în secolele
care vor urm a, până în zilele noastre. In secolele când Biserica C iprului
era adeseori am eninţată de dom inaţia străină şi necreştină, num eroşi
principi, ierarhi, preoţi, boieri, neguţători şi sim pli credincioşi rom âni
i-au ajutat, după p u terile lor, pe fraţii lor ortodocşi din Cipru. N um e
roşi ierarhi, preoţi şi credincioşi d in Cipru au găsit în m om ente grele
p e n tru ei, tocm ai în Ţ ările Rom âne lim anul salvator m u lt dorit.
Ne bucură nespus de m u lt fap tu l că Biserica O rtodoxă a C iprului
păstrează cu evalavie num eroase m ărtu rii ale dragostei frăţeşti dintre
rom âni şi ciprioţi. A jutorul d a t de Ţările R om âne fraţilo r noştri orto
docşi d in Cipru a fost posibil d a to rită faptului că în pofida unor p re 
siuni, adeseori m onstruoase, la ca re a fost supus din p a rte a u n o r im perii
expansioniste, cu veleităţi universaliste, poporul rom ân şi-a p ă stra t
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statalitatea, suveranitatea, organizarea in tern ă şi, m ai presus de toate,
dragostea sa faţă de Sfânta Biserică. în acelaşi tim p noi nu uităm
fap tu l că Sfânta Biserică a C iprului P. F. V oastră aţi acordat tot spri
jin u l rom ânilor ieşiţi, cu câţiva ani în urm ă, de sub p u terea regim ului
com unist ateu.
Ne închinăm cu sm erită evlavie şi-L pream ărim pe B unul D um 
nezeu în faţa acestor m ărtu rii sfinte ale iubirii în tru H ristos a popoa
relor noastre. în mod deosebit nu uităm vizita frăţească pe care Prea
F ericirea V oastră P ărin te A rhiepiscop Hrisostom aţi făcut-o în Rom ânia
în fru n te a unei im portante delegaţii a Bisericii Ciprului. Nu uităm da
ru rile pe care le-aţi adus — sfinte veşm inte, odoare, sfinte vase, cărţi —
în care noi vedem o expresie a dragostei şi com uniunii noastre în
Hristos.
Biserica O rtortodoxă Rom ână îşi vindecă acum rănile produse tim p
de aproape o jum ătate de secol de regim ul com unist ateu. M ulţum im
B unului D um nezeu că Biserica O rtodoxă Rom ână a rezistat asaltului b ru 
tal, la care a fost supusă de regim ul dictatorial com unist. Sute de preoţi
ortodocşi au fost închişi şi ucişi în tem niţele com uniste. M ari teologi şi
străluciţi ierarhi au avut de pătim it sub regim ul com unist doar p e n tru că
au fost m ărtu risito ri ai Ortodoxiei. Sute de schituri şi m ănăstiri au fost
desfiinţate. Cu toate acestea B unul D um nezeu n u ne-a părăsit. Com u
niştii atei s-au tem ut de reacţia poporului rom ân ortodox. Ei n -au
înd răzn it să desfiinţeze toate m ănăstirile. Biserica şi-a p ă stra t toate
bisericile d in sate şi im ensa m ajoritate a bisericior din oraşe. Şi-a
p ă stra t ierarhia, o p arte din schituri şi m ănăstiri, publicaţiile şi două
m ari In stitu te Teologice de rang universitar, 6 Sem inarii teologice,
m ai m ulte ed itu ri care au continuat să activeze propovăduindu-L pe
H ristos. Institutele Teologice au continuat să pregătească preoţi şi alţi
slujitori ai credinţei creştine. In aceste In stitu te au activat m ari în v ă 
ţaţi teologi. Teologia ortodoxă rom ână străluceşte azi în lume tocmai
p e n tru că a fost şi este o teologie luptătoare.
Avem m ulte de în fă p tu it la noi acasă. C artierele noi din m arile
oraşe duc lipsă de sfinte biserici. în Rom ânia de azi su n t refăcute vechi
m ănăstiri şi schituri şi construite altele noi. P e n tru noi însă in fin it
m ai im portantă decât ridicarea u n o r zidiri ale sfintelor m ănăstiri şi
schituri este însă realizarea unor autentice vocaţii m onahale, a unei
tră iri călugăreşti profunde şi adevărate, dem ne de m arile trad iţii ale
isihasm ului rom ânesc. în anii de după căderea com unism ului a u fost
reactivate p a tru vechi facultăţi de teologie ortodoxă, care fuseseră
desfiinţate în prim ii ani de după război de regim ul ateu. A u fost înfiin-
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ţaţe, totodată, opt noi facultăţi de teologie ortodoxă. Aceste facultăţi au
secţii diferite. Şi la Chişinău, u nde a fost resta u ra tă vechea M itropolie
rom ânească a Basarabiei, a fost reactivată F acultatea de teologie orto
doxă.
Cu bucurie vă putem spune că se constată în Rom ânia o întoarcere
la credinţa creştină ortodoxă a im ensei m ajorităţi a populaţiei. Din aproxi
m ativ 23 m ilioane de locuitori, câţi a re azi Rom ânia, peste 87 % s-au decla
r a t ortodocşi la ultim ul recensăm ânt. Ceilalţi aparţin altor culte creştine.
Doar un num ăr m ic de locuitori din Rom ânia de azi s-au declarat atei.
îi m ulţum im Bunului D um nezeu că n-a lăsat ca Biserica sa din Rom ânia
să fie distrusă de aceia care au urât-o p e n tru că n u erau creştini.
Credincioşii, preoţii, teologii şi ierarhii au acum m u lt de lucru pe
ogorul credinţei.
Noi suntem încredinţaţi că roadele acestei lucrări sfinte vor fi pe
m ăsura voii lui Dum nezeu şi a râvnei sfinte a binecredinciosului
popor rom ân ortodox. Ne preocupă în acelaşi tim p în tă rirea dragostei
frăţeşti între toate Bisericile ortodoxe. T radiţiile specifice ale fiecărui
popor, trăsăturile sale inconfundabile, întreaga sa dem nitate naţională
şi spiritul ecum enic, de conlucrare activă, şi-au găsit o îm plinire
suprem ă în cadrul Ortodoxiei. A ceastă îm plinire, care este totodată un
exem plu sublim , lucrează activ şi binefăcător în cadrul tendinţelor
ecum enice din lum ea de azi.
Peste num ai câţiva ani, Biserica, m isticul «Trup al lui Hristos»
(Rom. 12, 4 ; I Cor. 12, 13, 17), «poporul lui Dumnezeu» (I Pt. 2, 10) va
in tra în al treilea m ileniu al existenţei ei istorice. Noi credem cu tărie
că în viitor Biserica păm ântească, nedespărţită de Biserica cerească a
tu tu ro r Sfinţilor, va avea o contribuţie m ult mai im portantă decât ori
când în istorie, la desăvârşirea um anului din om, la spiritualizarea
popoarelor şi a credincioşilor şi, p rin ei, la spiritualizarea lum ii întregi.
«A devărul lui Dumnezeu» (Rom. 1, 25), revelat in existenţa personală
in tra tă în istorie, adaptată oam enilor p rin m area taină a Kenozei,
devenit astfel accesibil nouă p rin faptele şi persoana divino-um ană a
M ântuitorului lum ii Iisus Hristos, va fi, în mod sigur, tră it mai profund,
m ai complex, mai cuprinzător.
în acest sens aplicăm cu grijă toate cele ce au fost decise la recen
tele întâln iri ale înalţilor reprezentanţi ai B isericilor ortodoxe surori
de la C onstantinopole şi din insula Patmos.
Biserica O rtodoxă Rom ână lucrează spornic, p rin ierarhii şi teologii
ei, p e n tru viitoarea reu şită a S fântului şi M arelui Sinod pan-ortodox.
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Ne gândim , totodată, cu sm erenie şi cu bucurie la viitoarea în tâln ire
a în tâ istă tă to rilo r Bisericilor Ortodoxe surori la Ierusalim , cu ocazia,
in trării noastre în cel de-al treilea m ileniu al vieţii creştine.
B unul D um nezeu ne va a ju ta să ajungem cu bine la ţintele sp re
care n e îndreptăm şi pen tru care lucrăm . în această lu'crare, sfânta şi
neabătuta solidaritate ortodoxă în H ristos este u n factor decisiv. De
aceea ne bucurăm că suntem îm preună, că n e rugăm îm preună, că
îm preună îl pream ărim pe M ântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu.
Noi credem că actuala vizită în Cipru a delegaţiei Bisericii O rto
doxe Rom âne va contribui m ult nu num ai la în tă rirea dragostei fră ţeşti
între popoarele noastre ortodoxe ci şi la diversificarea contactelor*
relaţiilor şi schim burilor reciproce pe cele mai diferite planuri. Isto ria
popoarelor rom ân şi cipriot este străveche. Istoria noastră bisericească
este străveche. D ar m ai presus de toate dragostea noastră în tru
H ristos este străveche şi de neclintit.
B inecuvântată fie dragostea care ne uneşte în tru H ristos ! B ine
cuvântate fie popoarele cipriot şi rom ân ! B inecuvântată fie această zi
care m ărturiseşte lunvi şi istoriei, dragostea n o astră ca valoare creştină,
suprem ă !».
P rea Fericirea Sa i-a binecuvântat apoi pe to ţi cei care, rând pe
rând, au trecut p rin faţa noastră p e n tru a-şi lua răm as bun de la
în tâ istă tă to ru l Ortodoxiei rom âneşti şi de la m em brii delegaţiei Bise
ricii noastre.
în miez de noapte, am fost conduşi la A eroportul Internaţional din
Larnaca p e n tru întoarcerea în ţară. Cu acest prilej, Prea Fericirea Sa
a declarat presei şi tu tu ro r celor prezenţi, urm ătoarele :
«Suntem gata de plecare în Rom ânia şi gândul, îm preună cu d ra 
gostea noastră, se îndreaptă în aceste clipe spre Prea F ericitul P ă rin te
A rhiepiscop Hrisostom , spre m em brii Sfântului Sinod al Bisericii O rto
doxe a Ciprului şi spre credincioşii şi preoţii de la parohii şi m ănăstiri.
Ne-a im presionat în mod deosebit ţa ra aceasta, poporul dretpcredineios
cipriot, care, peste tot pe unde am poposit în pelerinajul nostru, ne-a
în tâm pinat cu m ultă dragoste frăţească. Şi am sim ţit că această d ra
goste se în d reap tă nu num ai spre Biserica O rtodoxă Rom ână ci sp re
în treg poporul rom ân, un popor care a re m ari asem ănări în istorie cu
poporul cipriot : credinţa apostolică şi iubirea de ţară, de patrie, credinţa
vie în Dum nezeu, grija faţă de sem eni, ospitalitatea plină de dragoste
şi bunăvoinţă care se arată peste tot. Şi cred că acest lucru se dato
rează P rea Fericitului P ărin te A rhiepiscop H risostom , Sfântului Sinod
şi preoţilor acestei Biserici Apostolice care au sădit în sufletele credin
cioşilor această stare duhovnicească deosebit de frum oasă.
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Aşa se face că în insula Cipru se afla un m are num ăr de rom ânif
cu care ne-am în tâ ln it şi care şi-au dorit să aibă slujba în lim ba rom ână.
Ei ne-au m ărtu risit că p rin b u n ătatea şi grija părintească a P rea F eri
citului Arhiepiscop H risostom au acum preot rom ân în Cipru. Iată,
aşadar, că ne leagă n u num ai bisericile, m ănăstirile şi vechim ea creşti
nism ului, d a r ne leagă şi rom ânii care se află aici, m ulte fam ilii mixte,,
care su n t o legătură puternică şi vor pecetlui şi m ai m ult legăturile
din tre popoarele şi Bisericile noastre.
N e-am bu cu rat de m ultă înţelegere, ne-am bucurat de m ultă ospi
talitate, şi am sim ţit că suntem aici la nişte adevăraţi fraţi. Delegaţia
Bisericii noastre îm brăţişează acum pe toţi credincioşii, pe toţi preoţii,,
şi exprim ă, P rea Fericitului P ărin te Arhiepiscop H risostom , recunoş
tin ţa şi dragostea Bisericii Ortodoxe Române. D um nezeu ne va a ju ta
ca m ai departe să continuăm aceste legături p e n tru îndeplinirea dorinţe
lor popoarelor noastre de pace şi de înţelegere, de îm plinire a dreptăţii
lui Dum nezeu faţă de poporul cipriot care se află adânc răn it în sufletul
său. Din p artea noastră adresăm un cuvânt de p reţuire şi de dragoste
clerului şi credincioşilor Sfintei Biserici a C iprului şi sfătuim , cu p ă rin 
tească dragoste, să continue pe m ai departe drum ul Sfintei Biserici şi
credinţa în Dum nezeu, ajungând să îm plinească ceea ce Dum nezeu v re a
de la noi toţi. B inecuvântarea şi dragostea noastră tu tu ro r !».
Vizita în tâistătăto ru lu i Bisericii O rtodoxe Rom âne în Cipru — prim a
la acest nivel în istoria P atriarhiei Rom âne — a fost intens m ediatizată,
atât în presa scrisă cât şi la posturile de radio şi televiziune din Cipru
şi Rom ânia.
La întoarcerea din vizita frăţească efectuată Bisericii Apostolice a
C iprului, P rea F ericitul P ărin te Teoctist, P atria rh u l Bisericii O rtodoxe
Române, a acordat un interviu dom nului profesor Valeriu Dăescu>
Redactor şef la Societatea N aţională de Radiodifuziune.
Redactor :
«Prea Fericite P ărin te P a tria rh Teoctist, tim p de o săptăm ână, în 
soţit de o delegaţie, aţi fost oaspete al Bisericii Apostolice a Ciprului,
la invitaţia P rea F ericitului H risostom , A rhiepiscopul C iprului — Noua
Justiniana. Vă rugăm să ne îm părtăşiţi din gândurile cu care V-aţi în
tors din acest pelerinaj, d in această vizită, pe care o putem num i
«istorică».
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c tist:
«înainte de a îm părtăşi gândurile cu care m -am întors din Cipru,
doresc să subliniez că în O rtodoxie p ăstrarea legăturilor frăţeşti este o
datorie sfântă pe care o m oştenim de la Sfinţii Părinţi. C om uniunea
d in tre Bisericile Ortodoxe se păstrează m ai întâi prin îm p re u n a -litu rghisire şi îm părtăşire cu T rupul şi Sângele Dom nului, deci pe cale li*
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turgică, dar şi pe cea a scrisorilor irenice, a vizitelor şi ştirilor reciproce.
Ca Biserică naţională, Biserica Ortodoxă Rom ână slujeşte m oral şi m a
teria] poporul rom ân, cultura, tradiţiile şi năzuinţele lui de m ai bine.
A stfel, Biserica noastră păstrează, pe de o parte, legături bilaterale cu
Bisericile Ortodoxe Surori, iar pe de altă parte, cu întreaga Ortodoxie,
având p e n tru aceasta Comisiile şi Conferinţele Panortodoxe, care p re 
gătesc dialogul teologic şi tem ele pen tru S fântul şi M arele Sinod. In
cadrul acestor conlucrări panortodoxe şi creştine, în spiritul ecum enism ului, Biserica noastră străm oşească participă la diferite foruri re li
gioase prin ierarhi, preoţi şi laici. Com uniunea liturgică este însă calea
suprem ă a legăturilor în tre Bisericile Ortodoxe păstrând unitatea dog
m atică şi canonică în diversitatea culturii popoarelor şi zonelor geo
grafice. De aceea, întâlnirile se doresc a fi cât mai dese, pen tru o mai
bună recunoaştere reciprocă.
La invitaţia Prea F ericitului P ărinte }Irteo;:tomr A rhiepiscopul
Ciprului, delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne s-a aflat, pen tru câteva
zile, în Cipru, în vizită frăţească la invitaţia acestei Biserici Apostolice,
Îm plinind un program de cunoaştere a vieţii religioase din această
p arte a lum ii ortodoxe. Ne-am întors, în prim ul rând, cu o constatare
plină de preţuire şi de recunoştinţă faţă de vrednicia poporului grec
cipriot, care a păstrat autenticitatea înv ăţătu rii apostolice, a sfintelor
sinoade, a sfintelor canoane, a operelor Sfinţilor P ărinţi, în ciuda m ultor
g reutăţi din istoria sa zbucium ată.
Am vizitat lăcaşuri de rugăciune, m ănăstiri şi biserici celebre din
tim pul S fântului Apostol Barnaba, m onum ente de cultură, spirituală
şi m aterială, vechi cetăţi, dăinuind de m ilenii, dinaintea M ântuitorului
Hristos. D ar ceea ce atrage atenţia vizitatorului sunt locurile sfinte,
unde au poposit, în veacul întâi al erei creştine, S fântul Apostol B ar
naba şi S fântul Apostol Pavel. Cei doi apostoli se cunoşteau din Ierusa
lim ; Sfântul B arnaba luându-1, după convertire, pe Pavel a m ers în
insula Cipru. Aici, cei doi apostoli au întem eiat prim a com unitate creş
tină şi au hirotonit pe episcopul Heraclides, în biserica m ănăstirii care
astăzi poartă num ele acestui ierarh, lăcaş pe care l-am vizitat şi noi.
Sfinţii Apostoli B arnaba şi Pavel au prim it în Cipru şi pe p rieten u l
M ântuitorului Hristos, Lazăr cel înviat a patra zi din morţi. în tru c â t
Lazăr vorbea tu tu ro r despre această faptă m inunată a M ântuitorului,
a avut de suferit persecuţii, din cauza cărora a ajuns tocmai în Cipru,
devenind apoi episcop. Am avut deci p rilejul să-i vedem m orm ântul
şi tem eliile bisericii în care a slujit.
Am fost prim iţi de asem enea, la centre eparhiale şi m ănăstiri vechi,
din prim ele secole, de pildă am intim acum peştera Sf. Cuvios Neobit,
care su n t adevărate v etre de sp iritu alitate creştină ortodoxă. Cu astfel
de tezaure de credinţă şi de viaţă, Insula Cipru a devenit în istorie un
adevărat izvor de m artiri, sfinţi, drepţi, cuvioşi ale căror urm e, icoane
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şi Moaşte se află în num eroase biserici. Au fost vrem uri foarte grele
p e n tru aceas-tă insulă, b ân tuită de năvălitori necredincioşi, de perse
cuţii, de cruciaţi şi de m ulte stăpâniri nesăţioase».
Redactor :
«Prea Fericite Părinte Patriarh, Vă rugăm să Vă referiţi la viaţa
şi aspectul oraşelor, mănăstirilor, eparhiilor...»
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c tist:
«Privitor la acestea, im presiile au răm as la fel de puternice. în fă ţi
şarea oraşelor, a bisericilor, a m ănăstirilor, a eparhiilor, este frum oasă.
Peste tot se observă hărnicie, bunătate, credinţă şi evlavie ortodoxă.
Toate bisericile şi m ănăstirile în care am in tra t sunt într-o ţinută ex
terioară şi interioară exem plară. Te întâm pină localităţi albe, curate,
şosele îngrijite şi construcţii noi. A hitecturii m editeraneene a clădirilor,
şosele în g rijite şi construcţii noi. A rhitecturii m editeraneene a clădirilor,
comori ale Ortodoxiei, mai ales obiectele liturgice şi icoanele străvechi,
rânduite la fiecare m itropolie şi m ănăstire, în spaţii special am enajate.
Aş am inti astfel num ai de icoana dăruită de unul dintre îm păraţii bi
zantini Bisericii din Cipru, despre care se spune că a fost pictată de
către Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, şi care se află în m uzeul
Arhiepiscopiei din Nicosia».
Redactor :
«Prea Fericite P ărin te P atriarh , între ţările noastre, între Bisericile
noastre apostolice, au existat, de-a lungul istoriei, legături istorice...»
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c tist:
«Este adevărat. Chiar aceste legături din trecut ne-au şi obligat 3a
continuarea celor din zilele noastre. Convorbirile şi întâlnirile s-au axat
pe tem a lor, a tâ t pe plan statal, cât şi bisericesc, între Rom ânia şi Cipru.
U nul din m arii m itropoliţi ai Ţării Rom âneşti, Luca Cipriotul, mai întâi
episcop la Buzău, în 1583, pe tim pul dom niei lui P e tru Cercel, care l-a
cunoscut pe când acest înv ăţat dom nitor cu studii la Padova, a făcut
o călătorie în Cipru. A preciindu-i pregătirea, l-a sp rijin it apoi în opera
culturală, desfăşurată la Buzău, până în anul 1602. C ontem poran cu
evenim entele istorice unice din vrem ea lui M ihai Viteazul, episcopul
Luca i-a devenit sfetnic apropiat, participând ca îm puternicit al său la
încheierea tra ta tu lu i de la 20 mai 1595 cu principele Transilvaniei,
Sigism und Bathory. Pe tim pul aceluiaşi dom nitor, episcopul Luca a în 
deplinit şi o m isiune diplom atică pe lângă ţaru l Rusiei, Feodor Ivanovici,
cu rezultate foarte bune. Sub păstorirea acestui episcop, Buzăul a de
venit un centru de cultură bizantină, p rin scrieri, m anuscrise, m ulte
din tre ele lucrate chiar de el, evangheliare de o ra ră frum useţe, la ni
velul operelor de artă europene.
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Iubitorul de cultură, dom nitorul Radu Şerban, îm preună cu sfa tu l
ţării, l-a ales m itropolit la Târgovişte, unde a continuat faim a înţelep
ciunii şi talentului său artistic până în anul 1629, sub mai m ulţi
dom nitori.
Un alt tem ei însem nat al legăturilor noastre îl constituie apoi do
cum entele şi hrisoavele izvodite în ţara noastră, în tâlnite pe la m ulte
m ănăstiri din Cipru pe care le ajutau voievozii români» precum celede la m ănăstirile K ikkou şi M ahera. Astfel, A rhiepiscopul Ciprian, spân
zu rat de otomani datorită luptei sale p e n tru apărarea credinţei şi inde
pendenţei ţării, la sfârşitul secolului al X V III-lea. a vizitat, ca stareţ
m ănăstirile din Moldova, îm preună cu u n alt monah, H aralam bie. A ţi
nu t astfel legătura cu trăito rii credinţei noastre, iar dom nitorul M ihail
Şuţu, i-a a ju ta t şi i-a rân d u it să studieze la Academ ia din Iaşi, în cărcându-i la plecare cu daruri».
R edactor :
«C um se concretizează astăzi legăturile dintre Biserica Ortodoxă
Rom ână şi Biserica Apostolică a Cipi'ului
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c tist:
«Astăzi păstrăm legături strânse, apropiate, neîntrerupte, cu P re a
F ericitul P ărin te Hrisostom al C iprului şi cu clerul şi dem nitarii Bi
sericii. Ne-am bucurat că am găsit sentim ente curate faţă de poporul
nostru şi Biserica noastră, exprim ate atât de P rea Fericitul P ărin te
Hrisostom, cât şi de preşedintele ţării, Dl. Glafkos Klerides
Uedactor :
«Prea Fericite Părinte Patriarh, aţi îm părtăşit din harul şi din
bucuria. Prea Fericirii Voastre şi com unităţii ortodoxe rom âneşti din
Cipru. îm părtăşiţi-ne din gândurile, din im presiile Prea Fericirii Voastre
acum ...»
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c tist:
«O bucurie, o Im presie deosebită şi o stare em oţională a însem nat
Întâlnirea cu preotul şi com unitatea rom ână din Cipru. De fapt, de-a
lungul întregului pelerinaj, pretutindeni, ne-am în tâln it cu cete de ro
m âni şi rom ânce, stabiliţi în Cipru, sau fam ilii m ixte, întem eiate prin
căsătorii de către studenţi ciprioţi care au studiat la noi.
Cu binecuvântarea P rea Fericitului Arhiepiscop H risostom , în C ipru
avem o parohie pen tru toţi rom ânii, păstoriţi de p reotul vrednic Matei
Petre, slujitor excepţional, venit de la Episcopia Buzăului. Cu spirit
pastoral şi responsabilitate m ultă, m erge în fiecare oraş unde sunt ro
m âni şi săvârşeşte Sfânta Liturghie. Ei au dorit foarte m ult să aibă
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p reo t, slujbă în lim ba rom ână, deşi acolo su n t tot biserici ortodoxe, dar
lim ba de slujire este cea greacă.
Au fost m om ente de m are emoţie, când fam ilii întregi de români,
foarte ataşaţi de Biserica noastră, ne-au întâm pinat de-a lungul acestui
pelerinaj şi ne-au rugat cu lacrim i în ochi, să transm item tu tu ro r celor
de acasă, rudelor, prietenilor, cunoscuţilor, toate gândurile lor bune».
Redactor :
«Prea Fericite Părinte Patriarh, în sem n de preţuire faţă de Biserica
Ortodoxă Rom ână, faţă de poporul nostru dreptcredincios şi faţă de
întâistătătorul eit Prea Fericitul Arhiepiscop H r i s o s t o m V -a acordat
Medalia de aur «Sfântul A postol Barnaba»», cea mai înaltă distincţie
■a Bisericii Ciprului».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist :
«întâistătătorul Bisericii Ciprului a vizitat de m ulte ori Rom ânia şi
cunoaşte bine viaţa Bisericii noastre. De aceea, Biserica O rtodoxă Ro
m ână se bucură de p reţuire deosebită şi în rândul Bisericii Surori a
Ciprului. Acest fapt a ieşit în relief cu prisosinţă şi în toam na anului
trecut, când am sărbătorit 110 ani de A utocefalie şi 70 de ani de P a 
triarh at. Dar, chiar înainte, Biserica noastră s-a bucurat, atât în O rto
doxie, cât şi în întreaga lum e creştină, de un prestigiu deosebit şi de o
m are p reţuire p en tru evlavia credincioşilor şi viaţa m ănăstirilor şi mai
cu seam ă pen tru că Biserica O rtodoxă Rom ână a păstrat neştirbită în 
v ă ţă tu ra de credinţă a Sfintelor Sinoade. în tru aceasta ne-a a ju ta t Du
hul Sfânt să păstrăm şi sub comunism, sub dictatu ra atee, în v ă ţă tu rile
noastre nem uritoare, cu p reţul m ultor jertfe. Acest fapt a fost p reţuit
în general de lum ea creştină şi deci şi de ierarhii Bisericii Ciprului. Ei
au vizitat, în deceniile trecute, m ănăstirile, parohiile, bisericile, pe ie
rarh ii Bisericii Ciprului. Ei au văzut, în deceniile trecute, m ănăstirile,
parohiile, bisericile, pe ierarhii şi credincioşii Bisericii noastre, partici
pând la diferite m om ente sfinte ale P atriarh iei Rom âne şi au văzut în
■ea o p ăstrătoare şi o sprijinitoare autentică a Ortodoxiei. în ciuda fap
tu lu i că au trecut cei 45 de ani, Teologia s-a păstrat vie, în v ăţătu ra de
credinţă şi viaţa credincioşilor a dat roade pen tru toată creştinătatea.
Cu prilejul vizitei din toam nă s-a văzut în tre altele, şi ataşam entul tin e 
retu lu i nostru creştin ortodox faţă de viaţa Bisericii. Ei au dat pildă,
în m ulte rânduri, credincioşilor ciprioţi de acest ataşam ent, de iniţiativa
tinerilor noştri de a construi biserici în cadrul U niversităţilor, inţiativă
a tâ t de valoroasă, sprijinită de credincioşii Bisericii noastre şi de alte
activităţi m isionare şi filantropice.
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Toate aceste fapte au făcut ca în Dum inica a V~a după Paşti să fim
îm preună — liturghisind la cel mai înalt nivel în C atedrala B unei-V estiri
din Nicosia — cu ierarhi ai Sinodului Bisericii C iprului, cu ierarhi de la
Ierusalim şi din M area Britanie, unde mi s-a acordat «Ordinul S fâ ntul
Apostol Barnaba». Aceasta arată în alta p reţu ire şi sem nul de iubire în
H ristos faţă de clerul, credincioşii şi ţara noastră. Am p rim it această
distincţie în num ele Bisericii noastre şi a dreptcredincioşilor, a preoţilor
şi a vieţuitorilor sfintelor noastre m ănăstiri. Şi ne vom ruga cu toţii ca
m orm ântul Sfântului Apostol B arnaba, aflat acum în p artea ocupată a
Ciprului, să revină de unde a fost răpit, în tru p u l acestei ţări. A cest
m orm ânt înseam nă m ult p e n tru poporul cipriot, sim bolul sfânt al in te 
g rităţii insulei, să fie alături de cel al dreptului Lazăr, de cel al episcopu
lui Heraclides, de Sfântul Neofit, îm preună cu toţi sfinţii odrăsliţi din
sânul poporului cipriot.
M -am întors cu o bucurie duhovnicească, dar şi cu părtăşie la d u 
rerea poporului cipriot, al cărui păm ânt este sfârtecat, aşa cum avem
tru p u l ţării noastre sfârtecat, p rin răpirea Basarabiei şi Bucovinei, fapt
care ne produce adâncă durere.
Aşa cum am spus şi în Cipru, Dum nezeu va a ju ta tu tu ro r ca în
d reptatea Lui cea desăvârşită să se vindece aceste răn i cauzate de o
istorie nedreaptă, atât în suferinţele cât şi în tru p u l a două popoare
paşnice, cum sunt poporul rom ân şi cel cipriot».
Redactor :
«Peste tot în Cijoru aţi fost întâm pinat de copii...»
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c tist:
«într-adevăr, bucuria noastră a fost m arcată de prezenţa şi gingăşia
chipurilor nevinovate ale copiilor ciprioţi şi rom âni, care ne-au în tâm 
pin at în braţele părinţilor lor. Este im aginea tinereţii Bisericii. Am fost
em oţionaţi în biserica oferită com unităţii rom âneşti p en tru sfintele
slujbe, unde ne-au întâm pinat cu frum useţea lor sufletească şi copiit
cei mai mici enoriaşi. Am observat lacrim ile de em oţie pe obrajii p ă 
rinţilor, sem nele bucuriei întregind com uniunea noastră cu enoriaşii şi
preoţii ciprioţi».
Redactor :
«Prea Fericite Părinte Patriarh, în sm erenia gândului şi a faptei, Vă
m u lţu m im şi perm iteţi-n ef ca în aceleaşi gânduri curate să Vă adresăm
urarea Sfin tei noastre B ise ric i: «întru m u lţi şi fericiţi ani /».
Diac. drd, N icolae VLADU

CUVÂNTĂRI ROSTITE DE P.F.P.P. TEOCTIST,
MARCÂND CÂTEVA EVENIMENTE IMPORTANTE
DIN VIAŢA BISERICII NOASTRE STRĂMOŞEŞTI

CUVÂNTAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST
LA ÎNTÂLNIREA CU PREOŢIMEA CAPITALEI
1 ianuarie 1996

REŞEDINŢA PATRIARHA LA
Iubiţi fraţi episcopi, preoţi şi credincioşi,
Trăim o zi im portantă din viaţa P atriarhiei noastre, care ne aduce
un spor de lum ină, de nădejde şi de credinţă în v â rte ju l trecerii tim 
pului, cu atâtea desfăşurări neaşteptate, nu lipsite, uneori, de răni, de
pierderi de vieţi om eneşti, de fam ilii, de naţiuni.
M om entul acesta, care constituie o tradiţie în viaţa P atriarhiei, a
fost cu greu pus în aplicare, în anii regim ului de dictatură com unistă,
de vrednicul de pom enire p a triarh u l Ju stin ian M arina, când sala aceasta
devenea, in ajunul sfintelor sărbători, apoi, în ziua de 1 ianuarie, un fel
de academie, chiar europeană, la care participau am basadori şi m em bri
ai corpului diplom atic şi intelectuali clin Biserica şi din ţara noastră,
atunci când şi ei şi noi nu puteam trece unii spre alţii de zidul des
părţitor.
Cu darul iui Dum nezeu, iată îl refacem , încă din anii trecuţi. Dar
anul acesta mai spornic, datorită contribuţiei Coralei preoţilor din
Bucureşti, o scum pă iubire a Bisericii noastre, a p atriarh ilo r precedenţi,
înaintaşii mei, şi a preoţim ii în general, care ne-a adus în seara aceasta
piese de m are valoare artistică şi de m are adâncim e emoţională. Corala
aceasta, care era odinioară slava preoţim ii din Bucureşti, a dispărut o
bucată de vrem e, producând o m are durere pen tru noi toţi. Acum, a
reîn v iat cu roade deosebit de frum oase. P ărin ţii din corală n-au spus,
din modestie, dar să ştiţi că, după decem brie 1989, ei au fost cei mai
credibili am basadori ai noştri în Europa, im presionând Bisericile Rom ano-CatoIice şi P rotestante din F ranţa, Elveţia şi din alte ţări, cu deo
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seb it de frum oase rezultate, încât ţin să le m ulţum esc şi p en tru sporul
bucuriei pe care l-au adus astăzi la această Întâlnire.
Aş vrea, apoi, să vă m ulţum esc tu tu ro r p e n tru neaşteptata prezenţă,
în ciuda condiţiilor de deplasare, spre a reface im aginea acestui m om ent
de com uniune rom ânească pe care l-am tră it cu toţi. Eu personal, ca
cel pe care l-a învrednicit Dum nezeu să slujească la S fânta P atriarhie,
din tinereţe încă, m ai întâi, ca diacon, apoi, ca preot, am tră it — aş
putea spune — chiar în m iezul lucrurilor, când sala aceasta nu era îm 
podobită aşa cum se vede acum, când se aila pe o culme a artei Bisericii
noastre, a dinam ism ului ei, datorită iarăşi p atriarh u lu i Ju stin ian şi feri
citului în tru adorm ire p atriarh u lu i Iustin Moisescu.
Im aginea lor ca şi a celorlalţi doi înaintaşi (Miron şi Nicodim) va fi
p u ru re a vie în viaţa Bisericii noastre şi în viaţa Ortodoxiei şi a creşti 
nătăţii. Ca nişte luceferi ai Ortodoxiei întregi, nu num ai ai Ortodoxiei
noastre, cei p a tru înaintaşi ai mei, fiecare la rândul lor, cum cunoaşteţi
foarte bine, mai ales cei apropiaţi de vârsta mea, au pus cărăm izi vii
la tem elia P atriarh iei noastre, a ecum enism uiui şi dialogului teologic, a
activ ităţilo r sociale şi reînvierii m onahism ului ortodox, încât ceea ce
noi cutezăm a face în zilele noastre nu este decât continuarea a ceea ce
-ei au tem eluit.
P e n tru cinstirea acestor uriaşi ai vieţii noastre bisericeşti, a b iruit
gândul, nu fără ezitare, ca să vă prezinte aceste insigne pe care le port
în această zi scumpă nouă şi m ai ales scumpă mie, ca slujitor al P a
triarh iei şi urm aş al lor, ca să vedeţi Prea Cucerniciile şi Domniile
V oastre că Biserica noastră urm ează tradiţia aşezată de ei, continuă
deschiderea lor.
Aceste distincţii, acordate Bisericii noastre străm oşeşti şi nu mie
personal, su n t :
O rdinul Sf. Evanghelist Ioan, prim it anul acesta la Patm os, de la
Sanctitatea Sa Bartolom eu I, P a tria rh u l Ecum enic al Constantinopolului ;
O rdinul Sf. M ormânt, în cel mai înalt grad, acordat de trei ori, de
fericitul în tru adorm ire p atriarh u l Benedict şi de Prea Fericitul P a tria rh
Diodoros al Ierusalim ului, cu prilejul vizitei lor pe care le-au făcut în
ţa ra noastră şi la instalarea mea ;
O rdinul Bisericii O rtodoxe greceşti, în cel mai înalt grad ;
O rdinul Sf. Sava al P atriarh iei Sârbe, clasa I ;
O rdinul M ielul S fâ n t al Bisericii O rtodoxe din F inlanda ;
Ordinul Sf. M etodiu şi Kiril al Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia ;
O rdinul Sf. Vladim ir al P atriarh iei Moscovei ;
O rdinul Sf. Petru şi Pavel al P atriarhiei Antiohiei.
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Aceste distincţii su n t veşm intele P atriarh iei noastre. Aşa cum avem
noi veşm inte strălucitoare la slujbă, P atriarh ia înscrie în cronica vieţii
ei, din trecu t şi din actualitate, aceste însem ne de com uniune ortodoxă,
dar şi de legătură strânsă cu celelalte Biserici creştine sau organizaţii
bisericeşti din lume, şi pe care noi le p u rtăm în faţa credincioşilor.
Le vorbeam astăzi credincioşilor, după Sf. L iturghie, despre necesi
tatea reînnoirii noastre interioare şi subliniam faptul că Biserica noastră
O rtodoxă, cu o vechim e de două mii de ani, şi poporul rom ân, cunoscut
în istorie şi în cultura universală ca popor creştin din naşterea sa, p u r
tând aceste valori, nu poate să fie um ilit şi îngenuncheat în faţa nim ănui.
Ei vor birui şi vor supravieţui, oricât de grele ar fi vrem urile pe care
le străbatem , pentru că şi înainte de noi au fost tim puri viforoase, pe
care le-au depăşit cu bine străm oşii noştri, m ilioanele de credincioşi
ataşaţi Bisericii şi miile de preoţi ostenitori la altarul străbun, dintre
care, unii, în aceste zile, se zbat cu necazurile pricinuite de inundaţiile
cu care D um nezeu îi cercetează atât de greu pe locuitorii din unele părţi
ale ţării.
S-a p u tu t vedea la televizor o secvenţă din casa unui credincios,
grav avariată de avalanşa apelor care şi-au ieşit din m atcă, având pe un
p e re te care abia se m ai ţinea icoana Maicii Dom nului, şi când a fost
în tre b a t de reporter cum îşi explică el această întâm plare nefericită,
credinciosul a răspuns atât de curat, atât de frum os şi atât de lim pede :
«Ce să facem, vine de Sus. Aşa e voia lui Dum nezeu, c a s ă ne încerce !»
şi a ridicat ochii spre icoana Maicii D om nului şi odată cu el, toţi cei
care erau acolo au p riv it spre icoana N ăscătoarei de Dum nezeu.
Iată adevărata credinţă în Dum nezeu, nădejdea că în m om entele
cele mai grele nu eşti singur, că oricât de m ult sprijin ai prim i de la
oam eni, mai presus de toate este ajutorul M ântuitorului Iisus Hristos.
Aşa sunt credincioşii noştri. Există foarte m ulţi credincioşi şi, iu 
biţi părinţi* pe care noi preoţii nu-i ştim şi n-avem cum să-i ştim pe
toţi, care ţin rânduielile bisericeşti, care se roagă în fiecare dim ineaţă
şi în fiecare seară, care postesc, se spovedesc şi se îm părtăşesc cu tru p u l
şi sângele Dom nului, care păstrează, deci, com uniunea noastră de cre
dinţă. Noi nu-i ştim pe toţi, p e n tru că evlavia noastră ortodoxă, a tâ t de
puternică şi în v ăţătu ra Sf. P ărinţi ne îndeam nă să participăm la lucraB. O. R. — 12
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rea dum nezeiască cu toată sm erenia cuvenită p rin h aru l S fântului D uh
şi nu în mod îngâm fat, ca cei care p retind a-L cunoaşte pe D um nezeu
num ai pe cale ştiinţifică şi p en tru că nu-1 pot cunoaşte, astfel, pen tru
aceştia Dum nezeu n u există.
C redinţa şi valorile ei ne sunt ca un veşm ânt pe care-1 îm brăcăm
num ai în zile de sărbătoare. Noi, preoţii şi arhiereii p urtăm la slujbă
veşm inte strălucitoare, d a r ele a rată şi credinţa noastră lăuntrică, şi
sem nifică strălucirea credinţei, p ăstrarea ei. Iar cei dintre noi care izbu
tim să păstrăm şi strălucirea credinţei lăuntrice, aşa cum ne p u rtăm
veşm intele strălucitoare, fericiţi vom fi. De nu, sigur că răm ânem în
afară şi departe de îm plinirea m isiunii noastre.
De aceea, p o rt astăzi aceste insigne, p en tru că este o zi im portantă
din viaţa noastră bisericească, când preoţim ea şi credincioşii capitalei
se prezintă aici spre a vedea că Biserica noastră continuă lucrarea ei,
p e n tru care a dat m ărtu rie Ortodoxia de pretutindeni şi alte Biserici
creştine, în tru n ite la Bucureşti, în zilele de 26—28 octom brie, la ju 
bileul P atriarh iei Române. Spre a cinsti aceste Biserici, această încre
dinţare oferită Bisericii noastre, spre a cinsti prezenţa dum neavoastră*
a P rea Sfinţiţilor, a colaboratorilor, a părinţilor profesori, am socotit să
m ă prezint cu ele în această zi, nefiind în obiceiul meu să le port m ereu,
mai ales acum, când atâta lum e suferă, iar societatea nu este încă aşe
zată, ci în continuă schim bare şi transform are.
In trăm în acest an, iubiţi părinţi, fra ţi şi surori în Dom nul, cu o
m are răspundere, nouă revenindu-ne m isiunea să fim sarea păm ântului
şi să fim lum ina lumii. Preoţim ea Capitalei noastre trebuie să fie pildă
în noianul cerinţelor la care este chem ată să răspundă Biserica noastră
străm oşească. R ecunoaştem cu toată sm erenia că prezenţa noastră n u
se face peste tot sim ţită, acolo unde M ântuitorul H ristos ne aşteaptă,
acolo unde v iaţa este în prim ejdie de a fi ştirb ită de păcate, unde su
ferin ţa îşi spune cuvântul, unde nedreptatea a devenit norm alitate a
vieţii. Rugăciunile de astăzi ale Sf. Vasile cel M are, aţi luat am inte,
cât de am ănunţit analizează stru ctu ra sufletească a omului. C itindu-le,
num ai, ne dăm seam a de responsabilitatea slujitorilor Bisericii şi a cre
dincioşilor în general. De aceea, trebuie să fim m ereu cu m ultă trezvie,
să găsim posibilităţi ca neîncetat să dăm ajutor la nevoie, după pilda
operei caritative inaugurată în secolul al IV -lea de Sf. Vasile cel M are
al Cezareii Capadociei. Biserica va treb u i să ajungă la această operă
caritativă, filantropică, de iubire, pe care a îm brăţişat-o Sf. Vasile cel
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M are, pe lângă celelalte însem nate latu ri ale lucrării şi gândirii sale
teologice.
Noi, pe plan bisericesc, avem în atenţie şi situaţia m aterială a
preoţilor, n u num ai de la oraşe, ci şi de la sate, m ai ales din localităţile
cu u n num ăr mic de credincioşi ortodocşi. C hiar zilele acestea am făcut
dem ersuri către autorităţi p en tru a veni în sp rijinul acestor parohii
mici, cu până la o sută de fam ilii, răspândite mai ales în Transilvania,
unde preotul luptă din răsp u teri p e n tru a face faţă nevoilor vieţii, fără
a m ai adăuga activităţile culturale şi caritative pe care este chem at să
le desfăşoare. De aceea, în aceste m om ente, mă gândesc la toţi aceşti
preoţi ai noştri, la cei din zona inundaţiilor, la fraţii noştri din B asara
bia şi Bucovina, din celelalte p ărţi ale lum ii.
Dum nezeu ne dă şi câte o lum ină în viaţa noastră zbucium ată de
fiecare zi, cum a fost jubileul Bisericii noastre, sărbătorit la sfârşitul
lunii octom brie din anul încheiat, la care credincioşii au particip at în
nu m ăr covârşitor de m are, im presionându-i pe solii Ortodoxiei şi ai
celorlalte Biserici creştine, prezenţi la aceste festivităţi. N u o Biserică
a clerului au văzut ei la noi, ci o Biserică tum ultuoasă, asaltată de cre
dincioşi, de la P a triarh ie şi până la cea din urm ă parohie şi m ănăstire.
A u văzut unele din realizările noastre din ultim ii cinci ani, ca C entrul
cu ltu ral al M ănăstirii B râncoveanu de la Sâm băta de Sus, cel de la M ă
năstirea Durău, in augurat cu acest prilej, căm inul de b ătrân i de la Su
ceava, A şezăm ântul C hristiana din B ucureşti şi activitatea caritativă
num ită Diaconia de la P atriarhie, care este o dovadă că putem face m ai
m ult decât până acum şi totodată, un îndem n şi p en tru preoţim ea Capi
talei de a m edita şi găsi m odalităţile comune de asistenţă socială a cre
dincioşilor. A im presionat, de asem enea, pe oaspeţii noştri, prezenţa în
n u m ăr m are la biserică a copiilor, precum şi a tinerilor şi studenţilor,
constituiţi în Liga T ineretului Ortodox şi Asociaţia S tudenţilor Creştini
Ortodocşi, cu rezultate deosebit de frum oase în spitale, în orfelinate şi
în căm inele de bătrâni.
S trăbatem un drum p resă rat cu capcane de tot felul, cu iniţiative
care urm ăresc să im plice Biserica în viaţa politică. S fântul Sinod îşi
m enţine h otărârea ca Biserica să răm ână autonom ă n u num ai faţă de
stat, ci şi de societatea pluralistă, căci ea este a tu tu ro r credincioşilor.
Noi am ceru t şi am insistat să avem în forurile legiuitoare reprezentanţii
oficiali ai Bisericii şi poate vom reuşi, persoane cu în altă p regătire teo
logică şi culturală şi chiar politică şi socială, care să reprezinte cu dem 
n ita te şi cu folos O rtodoxia rom ânească în aceste foruri.
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în v ăţăm ântul teologic funcţionează, aşa cum ştiţi, în cadrul U niver
sităţii, pe baza u nui Protocol pe care P a triarh ia R om ână l-a încheiat cu
M inisterul în v ăţăm ântului şi cu S ecretariatul de S tat p e n tru Culte. Con
tinuăm să îm bunătăţim acest sistem de învăţăm ânt, iubiţi p ărinţi şi
fraţi, p e n tru că avem nevoie de preoţi cu zel apostolic, despre care a
scris p a triarh u l Ju stin ia n M arina, cum ştiţi, în volum ele sale de A posto
lat Social, şi care se cere a fi reînviorat în zilele noastre.
Nu putem să apărăm Biserica, să reprezentăm O rtodoxia în toată
frum useţea ei num ai cu ceea ce se învaţă în şcoală, num ai cu ceea ce
înfăptuim pe plan liturgic, activitate, care cu adevărat este cheia de
boltă a com uniunii noastre ortodoxe. Pe lăngă pregătirea sa teologică
şi activitatea liturgică, preotul trebuie să treacă astăzi dincolo de zidu
rile Bisericii. Nu mai su n t astăzi ziduri despărţitoare. Ne aşteaptă cre
dincioşii în societate, în cultură, la televiziune, la radio, în presă, chiar
şi pe stradă, peste tot su n t a tâ t de m ulte solicitări care cer însă o
cunoaştere perfectă a istoriei, a culturii şi a tradiţiei noastre ortodoxe.
Cu valorile noastre ortodoxe, a tâ t de frum oase şi neprihănite până
astăzi, nu avem a ne ruşina în faţa nim ănui, nu putem răm âne datori
la nim eni. T rebuie să depăşim însă zăgazurile vechi ale lucrării noastre,
să îm bunătăţim calitatea predicii, a scrisului şi chiar a cititului. O
harism ă este şi citirea presei şi a revistelor bisericeşti, chiar a celor din
perioadele anterioare. Descopăr cu uim ire şi cu tristeţe, în presă şi chiar
în convorbirile particulare cu preoţii tineri despre istoria Bisericii
noastre, despre refacerea u n ităţii noastre bisericeşti în 1948, că nu se
cunoaşte realitatea istorică, pen tru că nu se citesc revistele de atunci
despre aceşti fraţi greco-catolici, care sunt m u lt m ai activi decât noi şi
care, în pofida tu tu ro r înţelegerilor noastre, arată îngâm fare şi dispreţ
faţă de Ortodoxie, ei având şi în forurile legiuitoare oam eni foarte bine
pregătiţi, ca şi în rândul intelectualilor, ceea ce la noi, trebuie să recu
noaştem nu se întâm plă. P u ţin i su n t intelectualii care îm brăţişează ad e
vărul că istoria şi cultura noastră din trecut a fost m arcată de Biserica
O rtodoxă Rom ână, de perm anenta prezenţă a ei în viaţa neam ului nos
tru, adevăr pe care trebuie să-l ream intim neîncetat.
A nul Nou ne aduce m esajul veşniciei dum nezeieşti. în faţa lui D um 
nezeu şi a veşniciei Lui, tim pul capătă valoare doar a tâ ta cât noi îl
vestim pe D um nezeu şi îi dăruim viaţa noastră, lucrarea noastră. Cât
valorează tim pul, atâta valorează şi spaţiul. Spaţiul n o stru rom ânesc
este un spaţiu eclesial, creat de străm oşii noştri, ierarhi, preoţi, călugări
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şi credincioşi vrednici de pom enire. Un spaţiu sfân t şi un tim p, de ase
m enea, sfânt. Toate celelalte s-au risipit. Tot ce este străin de credinţa
în D um nezeu se pierde şi dispare.
Cunoscând acest adevăr putem să continuăm neîncetat lucrarea
noastră. Avem atâtea tem eiuri frum oase şi încurajatoare în izvoarele
Ortodoxiei, în gândirea înaintaşilor, chiar a intelectualităţii noastre de
dinainte de război. Sunt valori extrao rd in are pe care noi treb u ie să le
reluăm şi să le folosim în condiţiile vieţii de astăzi, când credincioşii
noştri su n t asaltaţi de atâtea secte şi agresaţi în stradă, de u n sp irit
prozelitist evident, pe care-1 cunoaşteţi foarte bine, cu acele chem ări
propagandistice ale u nor organism e aşa-zise um anitare, care urm ăresc
dezintegrarea, dezbinarea şi înstrăinarea de la m atca neam ului n ostru
rom ânesc. De aceea, ne-am bu cu rat că au a p ă ru t în ultim ul tim p edituri
care, paralel cu editurile P atriarh iei şi celorlalte eparhii, tipăresc cărţi
valoroase de spiritu alitate ortodoxă şi de alte confesiuni, pe care trebuie
să le cunoaştem în perspectiva dialogului ecum enic, a tâ t de răstălm ăcit
în zilele noastre şi p e n tru care trebuie să avem toată pregătirea necesară.
Iubiţi părinţi şi fra ţi,
Vă m ulţum esc cu adâncă dragoste şi caldă recunoştinţă p e n tru p re 
zenţa sfinţiilor voastre astăzi aici, prezenţă care p e n tru m ine însem 
nează un im puls sufletesc, o m are încurajare. R ăspunderea slujirii Bise
ricii în zilele noastre nu se poate baza num ai pe un singur om, căci ea
este foarte grea, este înfricoşătoare. Însăşi prezenţa credincioşilor, dor
nici să ne aibă în m ijlocul lor, în viaţa lor, este d eterm inantă p e n tru noi
slujitorii altarelor. Trebuie să avem foarte m ultă încredere î-n O rtodoxia
noastră, p e n tru că izvoarele ei su n t nesecate. Să nu uităm niciodată că
avem un tre c u t aşa de frum os, că avem p ărinţi duhovniceşti şi învăţători
din neam ul nostru, ierarhi, voievozi şi credincioşi m artiri. Avem o identi
tate a noastră şi nu este nim ănui iertat să fie descurajat în faţa unui
sectant sau a unui propagandist de în v ăţătu ri aduse din altă parte.
T rebuie să cunoaştem bine toate iniţiativele şi intervenţiile Sfân
tului Sinod şi să le susţinem cu toţii, cum a fost aceea îm potriva p ăcatu
lui contra firii. Noi nu com batem reform ele de integrare europeană, aşa
cum greşit au in te rp re ta t unii, şi n u suntem antieuropeni. Personal n u
m -am gândit niciodată la aceasta, p e n tru că Europa reprezintă creştină
tatea. Noi toţi ştim lucrul acesta. C hiar ierarh ii noştri, cei m ai m ulţi,
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începând din secolul al X V III-lea, şi-au desăvârşit în v ă ţă tu ra în Europa
şi au av u t leg ătu ri strânse cu valorile europene. D ar există o E uropă
creştină, unde M ântuitorul H ristos este prezent,

şi o Europă

care a

abandonat valorile creştine, după cum şi d in O rient şi d in alte p ărţi ne
v in m ulte aberaţii.
De aceea, fiecare d in tre slujitorii sfântului a lta r trebuie să fie glasul
Bisericii. Este m are lucru ca, noi, ierarhii, profesorii de teologie, preoţii
şi credincioşii să conglăsuim adevărul sfânt al Ortodoxiei, com uniunea
n o astră bisericească, care ne ocroteşte şi ne aju tă să străbatem aceste
valu ri înfricoşătoare. N u ne punem a tâ t nădejdea în noi, ca oameni,
p e n tru că suntem supuşi şi noi păcatului, slăbiciunilor ; suntem fragili,
d a r Cel care stă la cârm a corăbiei Bisericii este M ântuitorul Iisus H ristos
p rin h aru l D uhului Sfânt. Nu suntem singuri. Nu poate un preot sau un
călugăr singur să zidească Biserica şi nici bisericile din sufletele cre
dincioşilor, aşa cum dovedesc m ărtu riile şi din trecu t şi de azi, ci M ân
tu ito ru l H ristos care, p rin D uhul Sfânt, ne ajută. Să avem această convin
gere, căci fără ea este greu să ne avântăm în acest an, care se prevesteşte
a n u fi m ai uşor faţă de cel care s-a încheiat. D ar noi, ca slujitori şi
vâslaşi ai corăbiei M ântuitorului H ristos trebuie să ne pregătim cu ră b 
dare şi cu înţelepciune, în sp iritul înv ăţătu rii Sf. P ărinţi, care n e
îndeam nă la un itatea despre care vorbeşte aşa de frum os Sf. Apostol
Pavel.
Vă m ulţum esc şi interp retez această prezenţă ca o form ă de iubire
p e n tru cel pe care-1 aveţi în faţă şi care a ajuns acum spre lum ina lină,
cea de seară şi D um nezeu să ne a ju te ca a tâ t cât va voi El şi cât ne va
în tă ri El, să slujim această S fântă Biserică rom ânească, a tâ t de frum oasă,
pe care o iubesc toţi cei de afară, care n -au cuvinte să o m ărturisească
şi să-şi arate adm iraţia p e n tru m ănăstirile şi bisericile noastre, p e n tru
credincioşii şi preoţim ea noastră.
Dum nezeu să ne a ju te mai departe ca să p u rtăm

acest veşm ânt

strălu cito r al Sfintei n o astre Biserici.
Vă m ulţum esc tu tu ro r p e n tru u ră ri şi să vă aju te D um nezeu pe toţi.
B inecuvântări credincioşilor şi îm brăţişarea m ea părintească tu tu ro r.
La m ulţi ani !».

«IATĂ, EU STAU LA UŞĂ ŞI BAT»,
CUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
LA ÎNCHIDEREA SĂPTĂMÂNII DE RUGĂCIUNE
PENTRU UNITATEA CREŞTINĂ
Catedrala Patriarhală — 27 ianuarie 1996

Iubiţi fraţi întru Hristos,
Iubiţi ci'edincioşi şi credincioase,
în seara aceasta încheiem Săptăm âna de rugăciune p e n tru unitatea
creştină.
S unt în d ato rat să m ulţum esc, în prim ul

rând, celor prezenţi din

p artea Bisericii Rom ano-Catolice, Bisericii O rtodoxe Arm ene, Bisericii
A nglicane şi celorlalte Biserici creştine. M ulţum esc, de asem enea, P rea
Cucernicului P ă rin te Jo h n A m old, preşedintele Prezidiului Conferinţei
Bisericilor Europene, p e n tru cuvintele frum oase rostite în această
seară.
Pe firul acestei gândiri de teologie a rugăciunii, cunoaştem că în
Biserica noastră O rtodoxă ea nu trebuie să înceteze niciodată, a tâ t în
com uniune, la sfânta biserică, cât şi acasă, în fam ilie. Sfinţii P ărin ţi ai
Bisericii învaţă că dacă a r lipsi o clipă rugăciunea de pe păm ânt, lum ea
s-ar prăbuşi. Ca legătură cu D ivinitatea, toate religiile şi confesiunile
folosesc rugăciunea d rep t cale de a se adresa D ivinităţii după specificul
fiecăruia în parte.
Ceea ce este nou, ca dobândire a darului D uhului Sfânt, es-te că,
acum , în M işcarea Ecumenică, ne rugăm îm preună cu toţi ceilalţi fraţi
creştini. Nu m ai suntem unul sau doi sau trei din aceeaşi Biserică, de
aceeaşi confesiune care ne rugăm , ci, acum , în săptăm âna de rugăciune,
suntem Bisericile cele m ulte, chem ate la rugăciune şi la m ărturisirea
aceleiaşi nădejdi în vederea apropierii şi unităţii.
Biserica, de-a lungul veacurilor,

şi-a

întem eiat viaţa ei pe toate

v irtuţile, dar m ai ales pe rugăciune. Putem oferi lum ii m ulte daru ri din
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partea fiecărei Biserici, ca dragoste, caritate, devotam ent, dar cea m ai
deplină jertfă a noastră a tu tu ro r, a Bisericilor, este rugăciunea şi lum ea
are nevoie, îndeosebi, în acest tim p de rugăciunea noastră a Bisericilor
şi a credincioşilor.
Iată p e n tru ce Biserica noastră, ca fondatoare a C onferinţei B iseri
cilor Europene, s-a ală tu ra t şi a găsit în rugăciunea aceasta com ună,
în rugăciunea ecumenică, încă o cale de deschidere spre celelalte Bise
rici creştine. Aceste rugăciuni ale noastre în dreptate spre B unul Dum 
nezeu, spre Sfânta Fecioară M aria şi spre toţi sfinţii vor folosi credin
cioşilor şi vor folosi lum ii întregi, care însetează după adevăr, d rep ta te
şi pace.
Iubiţi fraţi în H ristos,
Mai întâi de toate, dorim să dăm slavă şi să m ulţum im B unului
Dum nezeu p e n tru că ne-a oferit din nou prilejul să ne înălţăm glasu
rile şi să ne rugăm îm preună, în această C atedrală P atriarhală, fiii Ace
luiaşi P ărinte Ceresc, ierarhi şi credincioşi ortodocşi, catolici şi pro
testanţi, p e n tru «bunăstarea Sfintelor lui D um nezeu Biserici şi p e n tru
unirea tuturor», aşa cum ne rugăm noi de fiecare dată la Sfânta Li tu rghie.
La această slujbă ecum enică, care încheie Săptăm âna de Rugăciune
p e n tru U nitate C reştină, alături de reprezentanţii celorlalte Biserici de
la noi din ţară, avem bucuria să salutăm prezenţa distinşilor m em bri ai
Prezidiului C onferinţei B isericilor E uropene şi a reprezentanţilor Comi
siei Europene p en tru «Biserică şi Societate», aflaţi la B ucureşti cu
prilejul unor consfătuiri de lucru, precum şi a unor m em bri ai Corpului
Diplom atic acreditaţi la Bucureşti.
«Iată, Eu stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va
deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine». Este tem a
din Apocalipsă (3, 20) a Săptăm ânii de Rugăciune ecum enică din anul
acesta. în iconografia ortodoxă, atunci când este reprezentat Iisus
bătând la uşă, aceasta nu are deschizătoare pe dinafară, p u tân d fi
deschisă num ai pe dinăuntru. R ăbdător, M ântuitorul Hristos şade la
uşa fiecăruia, aşteptând clipa când cel d inăuntru, omul, îi va deschide.
H ristos nu-1 forţează însă pe om spre m ântuire, dar nici nu-1 părăseşte,,
din vecinătatea acestuia fiind îndelung răbdător.
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Inim a om ului este cuprinzătoare cât întreaga îm părăţie a C erurilor,
spune Sfântul Ioan G ură de A ur, a cărui pom enire o săvârşim astăzi,
reluăm cuvântul M ântuitorului H ristos că «îm părăţia C erurilor este
în lău n tru l vostru» (Luca 17, 21), adică în inim a noastră. Inim a devine
locul unde se sălăşluieşte duhul lui Hristos, Care, din adâncul om ului,
se roagă către Dum nezeu, se roagă îm preună cu D um nezeu : « A w a !
P ă rin te !», cum spune Sf. Apostol Pavel (Rom. 8, 15). Rugăciunea om ului
sau rugăciunea inim ii devine astfel rugăciunea lui Iisus, Care o duce în
faţa lui Dum nezeu Tatăl, în «miros de bună m ireasm ă», rugăciune a tâ t
de iubită tră ită de părin ţii pustiei, A thoniţi sau de cei din Ţ ara noastră
rom ânească.
Hristos poate in tra în inim a omului, aşa cum a in tra t în casa
M ăriei şi a M artei, surorile lui Lazăr. Deşi m enirea M artei pare a nu fi
necesară, totuşi fără ea cina nu ar fi fost pregătită şi servită. M arta şi
M aria se com pletează reciproc. «Omul contem plativ şi cel activ s-au
În tâln it şi în m ijlocul lor stă Dom nul», spune Evagrie Ponticul. Putem
spune şi noi astăzi că sunt atâtea M arte şi atâtea M arii, atât în creşti
nism ul oriental cât şi in creştinism ul occidental ortodox, în nu an ţa sa
catolică sau protestantă. Cele două spiritualităţi, cea orientală şi cea
occidentală, deşi au fiecare specificul lor spiritual teologic, totuşi se
pot com pleta reciproc. Teologia energiilor divine necreate, m istica îndum nezeirii om ului şi a cosmosului, pe de o parte, şi sim ţul m isionar al
bunei organizări, p e n tru a m enţiona num ai câteva elem ente, pot contri
bui îm preună la crearea unei atm osfere creştine de excepţie, a cărei
caracteristică esenţială este echilibrul. D um nezeu să ne dăruiască, iubiţi
fraţi şi surori In Dom nul, puterea de a ierta, de a curăţi m em oria tre 
cutului de pata urii şi a dezbinării, ca şi p uterea unei priviri obiective
a unora asupra celorlalţi.
La chem area M ântuitorului : «Iată, Eu stau la uşă şi bat», Biserica
Ortodoxă Rom ână îşi deschide larg porţile p e n tru a prim i în rugăciune
pe cei ce «vin în tru num ele Dom nului», aparţinând altor confesiuni
creştine. îm preună, deci, să ne rugăm ca D um nezeu să îm plinească
m area speranţă a creştinilor, cea a realizării unităţii lum ii creştine.
Rugăciunea tu tu ro r Bisericilor

se înalţă spre tro n u l

Sfintei

Treim i,

cerând P ărintelui ceresc să trim ită D uhul Sfânt, D uhul unităţii, peste
toţi cei ce cred în num ele lui Hristos, ca pe toţi să-i adune în tru «Una,
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică». Amin.

O PAGINĂ NOUĂ: CLERUL MILITAR
CUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
LA DESCHIDEREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE
A PRIMEI SERII DE PREOŢI MILITARI
— 4 Martie 1996 —

ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII M ILITARE
Iubiţi părinţi cursanţi,
D om nule rector,
D om nilor generali şi ofiţeri,
D om nilor profesori,

*
«Iar sutaşul, văzând cele ce se petre
cuseră, îl slăvea p e Dumnezeu» (Luca 23, 47).

înscriem în aceste clipe u n a din cele mai frum oase pagini ale isto
riei noastre de după revoluţia din decem brie 1989. Cum ştim , în v âlto a
rea ei, istoria consem nează evenim ente din toate dom eniile vieţii um ane,
d ar ea acordă im portanţă deosebită doar celor care su n t în legătură cu
planul dum nezeiesc de m ântuire a neam ului om enesc şi deci şi a n e a 
m ului nostru.
Cu aceste gânduri, m ă apropii de clipa de astăzi, de pagina pe
care noi, acum, o deschidem în istorie şi pe care aş aşeza-o alături de
alte acte m ari săvârşite de Biserica creştină în viaţa om enirii, m ai ales
că ea se înscrie într-o vrem e când n aţiu n ile continentului nostru a tâ t de
doritoare după o ordine dem ocratică de integrare în noile stru c tu ri ale
Europei, păstrându-şi, însă, fiecare identitatea, spiritualitatea proprie. în
aceste stru ctu ri viitoare ale Europei, dacă vor fi incluse şi adevărurile
descoperite lum ii p rin în tru p area, J e rtfa şi învierea Fiului Său, Iisus
Hristos, atunci ele vor fi cu adevărat trainice şi aducătoare de lum ină
şi de pace în viaţa naţiu n ilo r europene. Evanghelia ne asigură această
nădejde, iar Biserica este chem ată să ajute ca integrarea să fie nu
num ai economică ci şi spirituală, legată de acele cerinţe ale sufletului
om ului, suflet care preţuieşte mai m ult decât tot ceea ce există şi care
dă valoare om ului şi vieţii lui pe păm ânt. C uvântul lui Hristos răm âne
veşnic actual : «Ce-i va folosi om ului, zice El, dacă va câştiga lum ea
întreagă, dar sufletul şi-l va pierde ? Sau ce va da omul în schim b
pen tru sufletul său ?» (Mat. 16, 26).
Preocuparea stăruitoare, depusă de Biserică şi de A rm ată deopo
trivă, începând din zilele revoluţiei d in decem brie 1989, când s-a u
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în firip a t şi prim ele slujbe de pom enire ale eroilor, iată, s-a îm plinit
acum în această «nouă naştere» a frăţiilor voastre, am putea spune,
p e n tru că v-aţi descoperit o nouă vocaţie, ce provine de la jertfele
■eroilor revoluţiei, de a răspunde cerinţelor religioase ale oştirii rom âne.
A ţi fost chem aţi la această slujire şi aţi răspuns frum os şi respon
sabil. Dar, cum ştiţi, slujirea preoţească nu este confortabilă în sensul
de a dispune de ore fixe. însuşi M ântuitorul Iisus Hristos se odihnea în
rugăciune. De aceea, să nu puneţi pe prim ul plan situaţia m aterială, să
nu vă aşteptaţi că în A rm ată vă veţi bucura de confort, ci m ai curând
noi, slujitorii Bisericii trebuie să avem în gând cuvintele M ântuitorului
Hristos : «Căutaţi mai întâi îm părăţia lui D um nezeu şi dreptatea Lui»
(Mat. 6, 33), adică slujirea la care am fost chem aţi, şi toate acestea se
vor adăuga vouă. Să nu uitaţi, iubiţi părinţi, că sunteţi p rim a serie de
preoţi m ilitari, că de dum neavoastră depinde trăinicia acestei noi aşe
zări sinodale care s-a născut astăzi, reactivând situ aţia de dinainte, prin
Protocolul d in tre P a triarh ie şi M inisterul A părării Naţionale. Să evi
taţi orice greşeală sau cădere faţă de superiorii din A rm ată. Nici o clipă
să nu u itaţi că sunteţi aşteptaţi şi consideraţi ca îndrum ători spirituali,
ca preoţi, ca n u cum va să ştirb iţi această m isiune sfântă, ci să o păstraţi
în toată frum useţea ei. C uvintele rostite aici de Dom nul G eneral Agapie,
recto ru l Academiei de Ş tiinţe M ilitare, şi de Dom nul Com andant su n t
deosebit de încurajatoare p e n tru frăţiile voastre, fap t p e n tru care le
m ulţum esc din toată inim a. P e n tru păstrarea acestei atm osfere repet
apelul m eu de a cinsti această încredere, fiecare în p a rte şi toţi la
u n loc.
Lum ea în care ne desfăşurăm activitatea cere m ult de la slujitorii
Bisericii. Este un sem n al tim pului. Este un lucru bun, p e n tru că ne
p u n e în situaţia de a gândi neîncetat la îndatorirea chem ării noastre ;
de a găsi noi căi şi m etode pastorale de slujire a Bisericii. Din decem 
brie 1989 încoace, nu a existat nici o latu ră a lucrării pastorale, înce
p ând de la parohie şi m ănăstire până la P atriarhie, care să n u fie anali
zată şi soluţionată trainic de S fântul Sinod. Aş m enţiona în tre aceste
îm pliniri, ce vor răm âne ca pietrele care nu se clintesc din loc, in tro 
ducerea Religiei în şcoală, in teg rarea învăţăm ântului teologic în U niver
sitate, slujirea preoţilor în penitenciare, în spitale, azile şi în orfeli
n a te şi iată, acum, p rin sfinţiile voastre slujim şi A rm ata. Nu am p u tu t
face mai m u lt din cauza lipsei m ijloacelor m ateriale, d a r Biserica noastră
ortodoxă, spre deosebire de alte Biserici, poartă peste veacuri fru m u 
seţile dum nezeieşti, după care însetează lum ea de astăzi, frum useţi
netrecătoare, care se găsesc din belşug în această ţărişoară a voievozilor,
m artirilo r şi m ănăstirilor.
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Sunteţi chem aţi, aşadar, frăţiile voastre, să înscrieţi pe răbojul ini
m ilor dum neavoastră, ca pe o m are onoare, dar şi m are responsabili
tate, gândul că A rm ata ţării, atât de încercată care a dat eroi şi a
p ă stra t integritatea neam ului nostru, aşteaptă acum prezenţa şi harul
preoţesc în sânul ei. Să nu ezitaţi nici un m om ent în m isiunea dum 
neavoastră, ca această aşteptare să nu răm ână deşartă. Aţi dat u n
exam en, la care fiecare aţi prisosit. Nu vă su n t străin e disciplina, ordi
nea şi spiritul de jertfă, p e n tru că ele nu lipsesc nici Bisericii străm o 
şeşti. S unteţi aici ca şi acasă, şi aţi fost îm brăţişaţi şi prim iţi cu căldură
şi să nu uitaţi că reprezentaţi năzuinţa Bisericii noastre de a predica
cuvântul Evangheliei la ostaşi şi de a le sfinţi sufletele şi viaţa.
în aceste clipe însem nate din viaţa noastră, rugăm pe Bunul D um 
nezeu să fie cu noi întotdeauna şi să ne ajute ca vasul cel de lu t a l
fiinţei noastre slabe să nu se spargă, ci să păstreze esenţa cea p u ru ri
vie a în v ăţătu rii Bisericii noastre străm oşeşti.
Dom nule Rector, desigur, fiecare din preoţii prezenţi aici a re în
chivotul sufletului său câte ceva de spus. O vor face, poate, pe tim pul
cursurilor, dar eu consider că D um neavoastră, îm preună cu colabora
torii, sunteţi iubiţi de Dum nezeu, p e n tru că asem enea lucrare pe care
o inauguraţi astăzi nu este decât sem nul prezenţei lui Dum nezeu, al
iubirii Lui p e n tru noi toţi, pen tru D um neavoastră îndeosebi. După
um ilinţele pe care şi D um neavoastră le-aţi suferit, deopotrivă cu noi,
sub d ictatura com unistă, iată, astăzi sunteţi răsplătiţi de Dum nezeu cu
această im agine pe care o avem în faţă : prim a serie de preoţi m ilitari,
ce vor fi cei m ai apropiaţi colaboratori ai tu tu ro r celor care au ostenit
astăzi.
Pe oaspeţii din A rm ata am ericană, pe părintele cu care am slu jit
Dum inică la P a triarh ie şi ne-am îm părtăşit, P ărintele care ne-a vorbit
atât de frum os, îi rog să transm ită fraţilor preoţi am ericani, nu num ai
din arm ată, ci şi din întreaga ţară şi de asem enea poporului am erican,
că aici, în Rom ânia, odată cu această prim ă serie de preoţi m ilitari, se
iveşte o nouă prim ăvară vieţii noastre religioase. Duceţi, aşadar, iubiţi
fraţi, sentim entele noastre de dragoste şi de iubire p e n tru Am erica şi
Preşedintele ei, p en tru poporul am erican care are astăzi în lum e un rol
aşa de m are.
Cu aceste gânduri şi dorinţe, binecuvântez deschiderea c u rsu rilo r
şi rog pe D um nezeu să reverse peste toţi din iubirea şi înţelepciunea S a ?,
pe m ăsura credinţei, a dragostei şi a responsabilităţii pe care le a re
fiecare în faţa Bisericii, a oştirii şi neam ului nostru românesc.
Dum nezeu să ne binecuvânteze !

CUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
LA ÎNCHIDEREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE
A PRIMEI SERII DE PREOŢI MILITARI
— 10 Aprilie 1990 —

ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII M ILITARE
D om nule m in istru ,
D om nilor generali,
Onorat prezidiu,
Distinsă asistenţă,
«Păzeşte vistieria cea bun'ă ce ţi-a fost
încredinţată prin Duhul Sfânt care lo 
cu ieşte întru noi» (2 Tim. 1, 14)

Avem în faţă, iată, pe reprezentanţii

celor două institu ţii fu n d a

m entale ale neam ului nostru rom ânesc, Biserica şi A rm ata. Fără credinţa
în D um nezeu şi fără acest străvechi aşezăm ânt al Oştirii, în toate v re 
m urile, popoarele lum ii nu ar fi p u tu t exista în propriile lor graniţe.
Aceasta nu a tâ t că nu s-a r fi p u tu t găsi şi alte soluţii de apărare în faţa
agresiunii, la care A rm ata este chem ată să răspundă, dar, m ai ales,
fiindcă ea este o form ă eficientă de organizare şi de educaţie, folositoare
neam urilor păm ântului, aşa cum este necesară credinţa.
Suntem astăzi îm preună ca la o clipă de tain ă asem nătoare cu aceea
din M iercurea cea sfântă a Săptăm ânii Patim ilor, pregătitoare a S fin
telor Paşti. Azi, cum ştiţi, începe calvarul unic în istoria universală, al
trădării şi prinderii lui Iisus, iar m âine, în Joia Mare, El va avea ultim a
Cină cu Apostolii Săi, Cina cea de Taină, când i-a în v ăţat pe ucenicii
Săi să îndeplinească to t ceea ce a rân d u it El, în tru pom enirea Sa.
F a p tu l acesta a răm as valabil p e n tru Biserică în orice loc al păm ântului
ar exista ea.
în ceea ce priveşte data Paştilor, p e n tru că a venit vorba, aceasta
se stabileşte diferit în R ăsărit şi Apus, în funcţie de calculele om eneşti.
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Mă bucur că Dom nul M inistru al A rm atei Rom âne se gândeşte la posi
b ilitatea stabilirii aceleiaşi date, problem ă care frăm ântă creştinătatea
de 2 000 de ani. D ata serbării Sfintelor Paşti era calculată la început de
P a tria rh ia A lexandriei, oare era pe atunci centrul acestei ştiinţe, a m er
sului astrelor pe bolta cerească. Acolo, se stabilea d ata prăznuirii P aştilor
şi Occidentul se lua după O rient, apoi, la 325, s-au fixat principiile
p e n tru calcularea datei Paştilor, la cel dintâi Sinod Ecumenic. Deşi
aceste principii sunt bune, totuşi, ele sunt relative, ca tot ceea ce este
omenesc. Veşnică este num ai credinţa şi Evanghelia M ântuitorului Iisus
H ristos. Acestea nu depind de tim p şi de spaţiu. T im pul şi spaţiul în
credinţă au valoare, în m ăsura în care noi le um plem cu vredniciile,
cu v irtu te a şi cu viaţa noastră m orală. De aceea, rolul Bisericii, al edu
caţiei religioase în A rm ată este a tâ t de mare, ca să-l pregătească pe
ostaş, prin credinţă, p e n tru veşnicie, după pilda Sfinţilor P ărinţi, iar
neam ul nostru rom ânesc, p rin m ărtu risirile şi jertfele sale p e n tru cre
dinţă şi-a înscris veşnicia în istoria sa de aproape 2 000 de ani, în acest
colţ al lumii.
C redinţa în Dum nezeu, care a stăpânit cugetele şi inim ile înaintaşi
lor noştri, încă din prim ele secole creştine, va fi susţinută în rân d u rile
A rm atei de preoţii m ilitari, pe care acum îi aveţi în m ijlocul D um nea
voastră. Am înţeles că ei n u sunt chiar atât de puţini ca Sfinţii Apos
toli, ci num ărul lor este dublu, de 24. Deci, avem un început bun, aşa
încât ei vor lucra cu spor p en tru credinţă.
Biserica şi A rm ata fac p arte din categoria in stituţiilor chem ate
să modeleze fiinţa um ană, fiinţa unui neam . Aşa cum olarul, sculptorul
sau fierarul, frăm ântând lutul, piatra, lem nul şi fierul m aterializează
ideile pe care le au în im aginaţia lor, tot astfel fiecare credincios şi
slujitor al Bisericii trebuie să modeleze m ereu chipul şi fiinţa um ană
de la naştere până la m orm ânt, ca să treacă dincolo de pragul acesta,
în veşnicie, ca fiinţă divino-um ană. Lucrul acesta este posibil p e n tru că
om ul are suflet nem uritor. Noi tocm ai aceasta dorim , ca oam enii să
înţeleagă că au suflet, că su n t o valoare fără de asem ănare pe păm ânt.
Dum nezeu l-a creat pe om cu voinţă liberă, dar libertatea, atât de
m are şi de scumpă, greşit înţeleasă, duce la prăbuşire. Cum ştim , folo
sind greşit libertatea, prim ii oam eni au căzut în păcat, aşa cum m ândria
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l-a coborât pe înger din lum ina cerească, în infern, transform ându-1 în
diavol, în Satana. Faptele lui se oglindesc în fiecare din faptele noastre
rele, în necredinţa noastră. Aşa încâ iată, necesitatea educaţiei, a mode
lării p en tru readucerea persoanei um ane la desăvârşire, dacă se poate,
la ceea ce a v ru t Dum nezeu să fie omul, adică om ul v irtuţii, care ştie
cum să se bucure de libertate, respectându-1 şi iubindu-1 pe sem enul
său. Folosind aceste virtu ţi, cu conştiinţa legăturii cu D um nezeu, omul
se află pe calea urcuşului, despre care propovăduieşte Biserica şi m ăr
turisesc sfinţii în rândul cărora sunt şi m ilitari de toate gradele, chiar
şi arhistrategi, adică generali.
Acum, după rătăcirea p rin deşertul com unism ului, a v en it vrem ea
restaurărilor, care trebuie să se im prim e în gândirea şi lucrarea noastră,
în prim ul rând a Bisericii, dar şi a conducătorilor A rm atei. R estaurarea
cu adevărat se va putea însă realiza atunci când în A rm ată vor fi nu
num ai 24 de vestitori, ca acum, ci mai m ulţi, p e n tru că noi nu suntem
la nivelul Sfinţilor Apostoli care, deşi, erau doar 12, au s tră b ă tu t pă
m ântul în lungi călătorii m isionare, predicând învierea lui Hristos.
Toată credinţa noastră, a slujitorilor şi credincioşilor, este învierea
lui Hristos, căci, «Dacă H ristos n u a înviat, spune S fântul Apostol Pavel,
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voas
tră» (1 Corinteni, 15, 14). Ori, cei 2 000 de ani de creştinism , iubiţii
mei, ne-au a ră tat că H ristos a în v ia t p rin jertfele care s-au adus ca
ofrandă înaintea lui Dum nezeu de-a lungul şi de-a latul lumii. De aceea,
îndatorirea noastră este mare. Legând-o şi de pilda străm oşilor şi de ce
rin ţele societăţii de astăzi să o îndeplinim cum se cuvine, p e n tru că in 
tră m în Europa cu aceste valori ale noastre. R estaurarea despre care
am vorbit, tre b u ie făcută în întregim e, aşa cum a fost în trecut în A r
m ata noastră. Am lu at cunoştinţă că i-aţi învestit pe preoţi cu titlu l de
m ilitari, urm ează acum să le acordaţi uniform a şi gradele respective.
Avem aici şi oaspeţi de peste hotare, reprezentanţi ai A rm atei
am ericane, pe care-i îm brăţişez frăţeşte, căci ne su n t pildă de m odul
cum trebuie să fie încadraţi slujitorii Bisericii în A rm ată. S unt sigur
că şi noi vom proceda la fel, p e n tru că e prea im portant acest act pe
care l-am înscris în Protocol şi l-am în făp tu it astăzi. Este un început
frum os, d ătător de nădejde şi curaj, iar Dum nezeu să ne fie în aju to r l

BISERICA ORTODOXĂ ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ
ALOCUŢIUNEA PREA FERICITULUI PĂ RIN TE TEOCTIST,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
LA SESIUNEA ANIVERSARA A ACADEMIEI ROMÂNE,
PR ILE JU IT Ă DE ÎM PLINIREA A 130 DE ANI DE EXISTENŢA
(Aula Academiei Române, 28 mai 19SG)

Dom nule Preşedinte al R om âniei,
D om nule Preşedinte al Academ iei Rom âne,
Onorat prezidiu, stim aţi m em bri ai Academ iei Române,
Onorată asistenţă,
E de la sine înţeleasă starea sufletească pe care o trăiesc in acest
sanctuar al spiritualităţii noastre rom âneşti, Academia Rom ână, starea
sufletească a celui care, în vrem uri atât de grele, este hărăzit să aducă
un gând şi un cuvânt, o sim ţire şi o nădejde, la îm plinirea celor 130 de
ani, din partea unui A şezăm ânt tot a tâ t de valoros al neam ului nostru,
care este Biserica O rtodoxă Română.
Tema, orânduită mie de Dom nul Preşedinte al Academici, «Biserica
Ortodoxă şi Academ ia Rom ână», atât de frum oasă şi de cuprinzătoare,
com porta, cum este de la sine înţeles, o analiză şi o m editaţie deosebită,
fiindcă în aceste clipe, în gândul m eu — şi cred că şi în gândul tu tu ro r
celor ce mă privesc în aceste m om ente —- trec dincolo dc chipurile, nu
num ai ale celor pe care i-am văzut, acum două m inute în planşele acestei
instituţii, dar şi acelea ce au fost reprezentate p rin ei în acest sanctuar.
Ce aş putea să aduc nou, proaspăt, din gândirea noastră, din partea
unui A şezăm ânt sfânt şi apostolic al neam ului nostru, Biserica Ortodoxă
Rom ână, care a adunat de-a lungul secolelor un adevărat tezaur de v a
lori p en tru viaţa fiilor ei duhovniceşti şi le-a d ă ru it culturii şi spiri
tu alită ţii europene ca pe o ofrandă a gândirii şi jertfelor ei de-a lungul
celor aproape două mii de ani de v ieţuire creştină aici la arcul carpatic
şi la gurile Dunării.
D ar cu sfială, foarte necesară unui asem enea m om ent de aducere
am inte, întocm ai ca atunci când începem L iturghia noastră la biserică,
am cutezat să păşesc în acest lăcaş, gândindu-m ă la înaintaşii mei, gândindu-m ă la preţiozitatea acestei invitaţii, gândindu-m ă la aşteptările
tu tu ro r celor care vă aflaţi aici, p en tru care su n t adânc recunoscător
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D om nului Preşedinte al Academiei pentru această invitaţie şi sunt, de
asem enea, adânc recunoscător îngăduinţei D um neavoastră p en tru as
cultare.
Cei de dem ult, înaintaşi în responsabilitatea pe care o port eu, au
lu at şi au p regătit acele iniţiative de afirm are a unităţii culturii despre
■care s-a vorbit atât de docum entat. M arii m itropoliţi din jilţu rile lor,
V arlaam şi Dosoftei, ca şi Simeon Ştefan de la A lba-Iulia, sau cărturarii-m artiri, m itropoliţi ai A rdealului, Ilie Iorest şi Sava Brancovici,
sau cei de la 1848, din cele două strane rom âneşti, au m ărtu risit ace
leaşi năzuinţe de unitate. A ceastă Instituţie a adunat sub cupolele ei
reprezentanţii şi ierarhii celor două Biserici rom âneşti, dezbinate, din
nefericire, la 1700, din m otive dureroase. D ar aici, în aceste fotolii de
Înaltă onoare, ei au p articipat îm preună, inim ă la inim ă şi b ra ţ la braţ,
cu sufletele îndreptate spre viitor şi la u n itatea neam ului nostru. Mă
gândesc la m arii cărturari, cei am intiţi, la sfinţii m artiri ai celor două
Biserici rom âneşti, la reprezentanţii Şcolii A rdelene, la reprezentanţii
c u ltu rii noastre rom âneşti, ca preotul filolog Tim otei Cipariu (1803—
1887) şi la m arii c ă rtu ra ri Dionisie Romano şi alţii — care se întâlneau
şi chibzuiau la cele ce stabilea pe atunci Societatea Academică Rom ână
p e n tru unitatea neam ului nostru şi dăinuirea lui peste veacuri.
Această temă se apropie, am socotit, cu rostul şi rolul m eu de
slujitor la altar, de pom enire şi de aducere am inte. Am ales această
m etodă de expunere, extrăgând din noianul de personalităţi şi de v red 
nicii din trecutul nostru, ca să le expun Dom niilor Voastre. M emoria,
aducerea am inte, specifică mai ales Ortodoxiei, izvorând îndatorirea
cinstirii Sfinţilor în Biserica noastră şi pom enirea tu tu ro r celor din
neam ul nostru, constituie valoarea suprem ă a comuniunii. A m intirea şi
vredniciile celor din trecut înrâuresc năzuinţele celor din prezent şi
astfel îm preună, zidesc şi împlinesc, clipă după clipă, veşnicia neam u
lu i nostru românesc. Un popor care dispune de o asem enea valoare în
istorie, care are asem enea posibilităţi, ca aceea a L iturghiei noastre
ortodoxe, ca aceea a Academiei şi a m ultor altor instituţii, a şcolii în
general, de a aduce în am intire şi în prezent vredniciile trecutului,
constituie o m are binefacere, o adevărată bogăţie pen tru existenţa noas
tr ă naţională, pentru existenţa noastră spirituală. Cu îngăduinţa Dvs.,
aşadar, voi păşi la cele ce am p u tu t să însăilez pen tru acest m om ent
deosebit de im portant şi vrednic de tot respectul din partea noastră, a
Bisericii Ortodoxe Române, a credincioşilor, a clerului de la parohii şi
m ănăstiri, pe care îl reprezintă aici.
Dacă am rem em ora chiar începuturile acestui aşezăm ânt al Acade
m iei, am găsi p rin tre m arcanţii fondatori ai ei un num e de rezonanţă,
B. O. R. — 13
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acela al eruditului dascăl G avriil M unteanu, ca să începem şirul po
m enirilor, al dipticelor noastre bisericeşti, la acest ceas. Acest eru d it,
G avriil M unteanu (1812— 1889), a cărui lucrare culturală s-a îm pletit p e r
m anent cu cea a Bisericii, constituie o începătură a prezenţei Bisericii
noastre în Academie. Este cunoscut D om niilor V oastre că m erituosul
c ă rtu ra r G avriil M unteanu s-a nevoit tim p de opt ani ca profesor la
Sem inarul teologic de pe lângă Episcopia Buzăului, apoi ca dascăl al
Sem inarului din Râm nic, iar în cele din urm ă ca profesor şi director
al G im naziului rom ân ortodox din Braşov, strălucita şcoală «de m inte
şi inim ă» a rom ânilor ardeleni, şi una dintre ctitoriile de seam ă ale
vrednicului de pom enire m itropolit ortodox al Transilvaniei, A ndrei
Şaguna (1809— 1873). Să mai am intim doar că «învăţatul traducător al
lui Tacit şi harnicul director al Gim naziului Superior Românesc» i, cum
îl caracteriza Ion Bianu pe G avriil M unteanu, ca bun cunoscător al lite ra 
turii bisericeşti, avea să editeze, îm preună cu viitorul episcop al B uzău
lui, Dionisie Romano (1806— 1873), una din prim ele reviste ecleziastice
de aici, de dincoace de m unţi, Vestitorul Bisericesc, care, de altfel, şi-a
relu at apariţia, începând cu decem brie 1989.
Fiindcă tocm ai l-am m enţionat pe în v ăţatul ierarh Dionisie Rom ano,
se cuvine să ne am intim că în anul 1868, el însuşi a fost ales m em bru
onorific al Societăţii Academice Rom âne, atât pen tru im presionanta sa
operă didactică şi culturală, cât şi ca un sem n de recunoştinţă p e n tru
generoasa donaţie de cărţi făcută Bibliotecii tinerei instituţii. Episcopul
Dionisie Romano este, p rin tre altele, şi cel de al cărui num e este legată
prim a tălm ăcire în rom âneşte a unora d intre cele mai frum oase şi edi
ficatoare texte m oral-filozofice şi religioase aparţinând unor autori creş
tini, europeni, precum celebrii scriitori şi predicatori francezi C hateaubriand, Lam m enais, Bourdaloue, Massillon.
O
altă personalitate bisericească ale cărei strădanii în dom eniul
istoriografiei, al istoriei literare, al istoriei culturii rom âne vechi, dar
şi în sfera agitatei vieţi politice din preajm a U nirii Principatelor Ro
m âne, în anul 1870, a fost episcopul Rom anului, M elchisedec Ştefănescu (1823— 1892). A r fi de ajuns să pom enim principalele şi tem eini
cele sale lucrări istorice Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu asem ine
num ire (1869) şi Chronica R om anului şi a Episcopiei de Rom an (1874—
1875), pentru a înţelege că num ai rigoarea cercetătorului şi patosul
sobru al p atriotului l-au im pus respectului şi p reţuirii contem poranilor
săi.
1.
p. 376.

I.

Bianu,

în ce p ă to rii

A c a d e m ie i

R om âne

Ia

1866 şi 1867, Bucureşti, 1922,
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M erite cărtu răreşti şi de neobosit în drum ător cultural al rom ânilor
transilvăneni i-au atras im punătorului arhipăstor al A rdealului, A ndrei
Şaguna, în anul 1871, num irea ca m em bru onorar al Societăţii Academice
Rom âne. Care d intre latu rile slujirii sale închinate Bisericii şi ridicării
spirituale a neam ului ar trebui elogiată mai întâi ? Că în tărin d Biserica
O rtodoxă din A rdeal a făcut din ea un factor central al luptei pe tărâm
naţional ? Că şi-a dovedit, prin în făptuiri concrete, crezul său neclintit
în m enirea în altă a în v ăţătu rii şi a culturii p e n tru cauză naţională,
sp rijinind înfiinţarea de şcoli şi im prim area de cărţi, în special de m a
nuale didactice şi de lucrări de pedagogie ? Că a fost unul d intre fonda
torii A strei (1861), pe care a şi prezidat-o la început, având ca vice
preşedinte pe Tim otei Cipariu, fiind stăpânit de apropierea din tre cele
două Biserici rom âneşti ? Că a fost p erm anent conştient de valoarea
uriaşă a culturii noastre populare, îndem nându-şi preoţii, în anul 1859,
p rin tr-o circulară, să culeagă povestiri, colinde şi cântece populare ?
Poate, p e n tru prileju l care ne-a strâns acum, ar fi grăitor să rep ro 
ducem em oţionanta m ărtu risire chiar a unui m em bru al Academ iei
— Dl. acad. A lexandru S urd u — fost absolvent al Liceului «Andrei Şa
guna» din Braşov, lăcaş de învăţăm ânt strâns legat «de fiin ţa şi num ele
m arelui m itropolit». Astfel, ne spune Dom nia Sa, «...liceul nostru n-a
fost, cel puţin până în 1948, niciodată o şcoală zonală, la care să vină
copii din cartierele învecinate, ci o şcoală a întregii ţări, mai m ult, a
rom ânilor de p retutindeni, dar mai cu seam ă a rom ânilor ardeleni. Şi
a răm as vie, în tot A rdealul, m ândria şi cinstea de a fi «şag u n ist» 2.
A ceastă prestigioasă şcoală transilvană a d a t Academiei Rom âne nu m ai
pu ţin de 47 de m em bri 3.
Socotim oportună precizarea că «lupta cea bună» a venerabilului
ierarh — asupra căruia ne-am oprit mai dinadins — a fost continuată
chiar de unul dintre apropiaţii săi, viitorul episcop de Caransebeş,
Nicolae Popea (1826— 1908), devenit şi el m em bru onorar al Societăţii
Academ ice Rom âne în 1877, iar din 1899, m em bru activ. Ca şi p en tru
m entorul său, câştigarea d repturilor politice şi culturale ale rom ânilor
ardeleni a constituit neîncetat ţelul nobil al tu tu ro r în trep rin d erilo r sale.
Credem că nu este lipsit de im portanţă am ănuntul că Nicolae Popea, pe
atunci doar arhim andrit, a fost u n u l d intre cei câţiva intelectuali arde
leni care au in iţiat editarea celui m ai însem nat cotidian rom ânesc, po
litic şi literar, din T ransilvania : T ribuna .
P e lângă ierarh i au fost aleşi încă din veacul trecut, ca m em bri ai
Academ iei Rom âne şi preoţi, ca şi teologi nehirotoniţi, din cele două
2. A c a d em ica , anul IV, 2(62), decem brie 1995, p. 30.
3. Ib id em .
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stra n e rom âneşti de dincolo de m unţi, cu o activitate culturală şi ştiin 
ţifică rem arcabilă. Este greu să alegem, în tim pul atât de scurt, num e
şi vrednicii ale înaintaşilor înscrişi în cronica Academiei, num ai din
rân d u l Bisericii Ortodoxe Rm âne, p e n tru că sp iritualitatea rom ânească
— aşa cum i-au dat ei strălucire în lum e — nu s-a lim itat num ai la
m em brii clerului sau celor ce slujeau ştiinţele teologice, ci a fost a
tu tu ro r intelectualilor, iubitori de Biserică şi m ărturisitori ai adevăruri
lor ei. La acest soroc, toţi cei ce au ocupat aceste fotolii sunt dem ni de
pom enire. Astfel, continuând firul tem ei noastre, în 1881, devenea
m em bru activ al acestui aşezăm ânt preotul Simeon Flore a M arian
(1847— 1907), folclorist şi etnograf, cu o operă de prea m are notorietate
p e n tru a mai fi subliniată aici, iar în 1890 era ales m em bru corespon
dent teologul şi istoricul C onstantin Erbiceanu (1838— 1913).
începând cu secolul nostru, num ărul m em brilor Academiei Rom âne
provenind din lum ea bisericească a sporit sensibil. Au fost aleşi, ca m em 
bri onorari, corespondenţi sau activi, ierarh i şi profesori de teologie — cu
precădere istorici ai Bisericii noastre şi ai Bisericii universale, dar şi
cunoscători de excepţie ai culturii vechi rom âneşti, precum bucovineni,
ca preoţii Dan D im itri (1816— 1927), Eusebiu Popovici (1838— 1922),
Nicolae Dobrescu (1874— 1914), Silviu D ragom ir (1888— 1962), Ioan Lupaş (1880— 1967), episcopul de Huşi, Nicodim M unteanu (1864— 1948),
din 1939, P atriarh , viitorul m itropolit prim at M iron C ristea (1868— 1939)
din 1925, P atriarh , m itropolitul A rdealului, Nicolae Bălan (1882— 1955),
Pr. Nicolae M. Popescu (1881— 1963), episcopul Clujului, Nicolae Colan
(1893— 1967), Nichifor Crainic (1889— 1972), Gala Galaction (1879— 1961).
Toţi aceştia şi fiecare în parte, au pus pecetea personalităţii şi strădaniei
în istoria şi cu ltu ra deceniilor nu prea în depărtate de noi. Num ele lor
ating adânc sim ţirea celui ce Vă vorbeşte, care i-a avut pe unii p ărinţi
sufleteşti, pe alţii profesori.
D ar Biserica a fost în Academia Română, nu num ai prin prezenţa
nem ijlocită a slujitorilor şi dascălilor ei, ci şi p rin m ulte dintre subiec
tele discursurilor de recepţie. Astfel, Ion Bianu a vorbit despre in tro 
ducerea lim bii rom âne în Biserica noastră, I. K alinderu a elogiat perso
n alitatea şi activitatea episcopului Melchisedec, Vasile P ârv an a rostit
discursul «In m em oriam Constantini Erbiceanu».
De asem enea, socotim că este dem n de rem arcat că lucrări ale oa
m enilor Bisericii noastre, dintre care am intim aici doar pe Simeon
Fiorea M arian, Silviu Dragom ir, şi, de curând, P. C. Pr. prof. dr. D u
m itru Popescu, Decanul F acultăţii de Teologie din Bucureşti, au fost
cinstite cu prem ii ale Academiei.
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«Deceniile întunecate» ale istoriei noastre contem porane au însem 
n a t atât pen tru Biserica O rtodoxă Rom ână, cât şi p en tru întreaga
Academie Rom ână, o vrem e de dureroase încercări în tim pul cărora
integritatea şi identitatea noastră au fost p ăstrate doar m ulţum ită
Providenţei dum nezeieşti şi m ultor jertfe în tem niţele com uniste. Tot
acestora se datorează şi repararea, în cursiul anului 1990, a unor m ari
nedreptăţi săvârşite atât faţă de Biserica noastră, cât şi faţă de Aca
demie, prin excluderea în anul 1948 din rândul m em brilor Academ iei
Rom âne a m ultor personalităţi bisericeşti. S fârşitul despotism ului ateu
a red at Academiei Rom âne p u terea de a rein stau ra valoarea, pusă în
slujba naţiunii, ca unic şi exclusiv criteriu al integrării în rân d u l m em 
brilor ei.
R edobândirea acestei lib ertăţi desăvârşite a Academ iei Rom âne în
organizarea şi activitatea ei a condus la alegerea, după 1990, în rân d u l
m em brilor ei, a unor prestigioşi slujitori ai teologiei şi culturii noastre,
în semn de recunoaştere a vredniciilor lor cărturăreşti. în acest sens,
rostim cu dragoste, num ele P ărintelui profesor D um itru Stăniloae, cel
mai m are teolog din Ortodoxie şi în general din lum ea creştină, urm ând
apoi alegerile în a lt Prea S finţiţilor M itropoliţi A ntonie al T ransilvaniei,
N estor al Olteniei şi Nicolae al B anatului.
Cu îngăduinţa Dom niilor Voastre, ne vom exprim a acum şi spe
ran ţa că în tr-u n viitor nu prea îndepărtat, dat fiind largul registru al
ştiinţelor tehnologice şi neîndoindu-ne că Biserica noastră va avea în 
totdeauna slujitori vrednici de a-i reprezenta tezaurul de gândire în
acest for al spiritului, se va putea înfiinţa, Dom nule P reşedinte şi O norat
Prezidiu, în cadrul Academiei Rom âne şi o secţiune teologică. Credem că
pe această cale se va aduce o contribuţie capitală la depăşirea discre
panţei dintre progresul enorm ştiinţific al lum ii contem porane şi mai
puţinul ei progres spiritual.
N ădăjduind, în încheiere, că această activitate va continua, şi fă
găduind în faţa dum neavoastră şi în acest sanctuar de gândire şi de
je rtfă sufletească — cum l-am num it la început — , că Biserica noastră
p rin slujitorii şi credincioşii ei va fi alături, întotdeauna, de acest Aşeză
m ânt, contribuind la reînvierea tu tu ro r acestor trad iţii sănătoase care
au făcut din Academ ia Rom ână o citadelă creştină a culturii şi ştiinţei
rom âneşti — recunoscută şi respectată de toate neam urile civilizate — ,
rog pe Bunul Dum nezeu să ocrotească şi să sporească înţelepciunea tu 
tu ro r ostenitorilor acestui Aşezăm ânt, atât de necesar m enţinerii şi afir
m ării noastre în istorie, ca neam creştin de la naşterea sa.
Vă m ulţum esc !

EXPOZIŢIA DE ICOANE ŞI OBIECTE SFINŢITE
DIN ARGEŞUL STRĂBUN
Cotroceni, 9 februarie — 30 aprilie 1996

P ân ă în 1989, Eparhiile, ca şi ierarhii, deşi aveau deplinătatea h a 
rului, aşteptau «dezlegări» de la cei care n-aveau nim ic cu arta, cu
etern a spiritualitate. Cu toate că P a tria rh u l Ju stin ian reuşise să po
sede întunericul p rin cultivarea P atrim oniului naţional cultural, după
1977, când s-a desfiinţat Comisia M onum entelor Istorice şi după trecerea
spre veşnicie a A lesului Providenţei, dezastrul a început... Ierarh ii harici şi-au continuat, totuşi, activitatea. I.P .S. Teoctist a săvârşit în Mol
dova şi Bucovina «planurile» D om nitorului Ş tefan cel M are şi Sfânt ;
I.P .S. Nestor, în Oltenia, a readus la adevăr ctitoriile B râncovenilorM a r tir i; I.P .S. Nicolae al B anatului a in tegrat ortodoxia locului în cir
cuitul universal, iar I.P.S. A ntonie refăcea strălucirea T ransilvaniei din
ruinele generalului blestem at — Bukow, ridicând candela ortodoxiei la
poalele F ăgăraşului prin rectitorirea din «cenuşe a Păsării-Fenix» ro 
m âneşti : M ănăstirea B râncoveanu-Sâm băta, inim a, durerea şi rezistenţa
rom ânilor ardeleni, îm potriva fiarei apocaliptice cu corn şi coarne :
u n iaţia papistaşe. Şi când, vai, nouă !, în Capitală, lam a buldozerelor
spu lbera şi strivea biserici şi m ănăstiri...
Toate su n t de la D um nezeu : unele pen tru încercare, altele p en tru
zidire. A vându-se în vedere că redresarea m orală şi stabilitatea naţiunii
nu se face politic — ne ajung 45 de ani ■—, ci num ai prin v irtu ţile
cinstei, adevărului şi credinţei, fiecare Iera rh şi toate C entrele E parhiale
trebuie să-şi valorifice realizările. Este neîndoielnic că nu se pot face
toate deodată, ci cu răbdare şi pregătire. Şi lucru cel bun, binecuvântat
de Dum nezeu şi plăcut oam enilor a început... şi a început pe stâncă
n eclin tită pe care au stat moşii şi străm oşii, străbunii şi p ărinţii noştri,
în locaşuri alese cu chibzuinţă. Şi unul d in tre aceste locaşuri căruia
i s-a aruncat p iatra din Capul unghiului — biserica M ănăstirii —■ este
Cotrocenii.
Este adevărat că prim a sabie a satanei, prin lovitura A rm aghedonului a fost distrugerea bisericii M ănăstirii Cotroceni, după ce vrăjm aşul
cel văzut şi fiara apocaliptică făcuseră din Schitul G hiculeştilor «Pantelim on-V indecătorul» — M etocul M ănăstirii Cernica — o cârcium ă a sa
tanei, Com plexul hotelier «Lebăda»... Nu au ajuns să mai asculte «cân
tecul Lebedei» deoarece răbdarea divină ajunsese la culme...
Şi frum os, Dl. Ion Iliescu, P reşedintele Rom âniei, cu specialiştii de
valoare au rân d u it ca aci, la Cotroceni, prim a încercare de R epublică a
unui Domn rom ân, Tudor V ladim irescu, în 1821, să fie adăpostite, râ n 
duite şi ocrotite expoziţii cu eternă valoare : icoane, obiecte de artă,
obiecte de cult, vase liturgice, ţesătu ri sacre, im agini ale e tern ităţii
noastre. Au fost m ulte asem enea iniţiative. Ne-a atras, însă, atenţia ul
tim a m anifestare harică cu o seam ă de piese şi obiecte de patrim oniu
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naţional şi universal ce au trezit interesul general, dar şi al străinilor,
care nu posedă asem enea tezaur : Eparhia Argeşului, Deşi este con
tinu ato area M itropoliei Tomis-ului, a M itropoliei de Vicina-Dobrogea,
E parhia A rgeşului încă nu şi-a rev en it la vadul său de veacuri al P ri
m ei organizări voievodale ca ceea ce a fost ecum enică şi m isionară, naţio n al-reîntregitoare : M itropolia U ngrovlşhiei... Totuşi, datorită unuia
d in tre cei mai activi chiriarhi, P rea S finţitul Calinic, E parhia A rgeşului
şi-a continuat şi a răspuns vocaţiei organizându-se în mod exem plar.
Aşa se explică, şi era firesc, de ce s-a ales locul Expoziţiei anunţate în
Bucureşti, la Cotroceni.
Trebuie spus că aci, la Cotroceni, a poposit Tudor V ladim irescu cu
oastea sa de panduri. Tot aci, Episcopul A rgeşului Ilarion — duhovnicul
lui Tudor —■ precum şi Diaconul Gheorghe Lazăr şi eforul Petrache
P oenaru — secretarul Dom nului Tudor, toţi au p reg ătit readucerea în
scaunul domnesc a dom niilor păm ântene. La Cotroceni s-a ju ra t pe Sf.
C ruce şi Evanghelie că trebuie «ţara scăpată de hoţi !»... Aşa că Episco
pia A rgeşului este la ea acasă !
Deschiderea Expoziţiei : M ărturii de artă şi cultură ortodoxă din
A rgeş, M uzeul N aţional Cotroceni, 9 februarie — 30 aprilie 1996, a avut
loc cu binecuvântarea Prea Fericitului Teoctist, P atria rh u l Rom âniei,
care a delegat la acest vernisaj pe LP.S. Serafim , M itropolitul Europei
C entrale şi locţiitor al A rhiepiscopiei de Paris a rom ânilor ortodocşi, în
soţit, cum era de aşteptat, de P. S. Calinic, Episcopul Argeşului.
După un cuvânt cald de salut şi îndem n ro stit de D -na directoare a
M uzeului, I.P.S. Serafim şi-a exprim at bucuria participării la acest mo
m ent naţional şi religios, a întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române...
Luând cuvântul P. S. Calinic, iniţiatorul şi realizatorul acestui mo
m ent de emoţie, a subliniat im portanţa expoziţiei, dar şi locul acesteia :
M ănăstirea Cotroceni a Cantacuzinilor... A m ulţum it, de asem enea, gaz
delor şi celor care nu şi-au precupeţit efortul pen tru această reuşită a
tu tu ro r. P. S. Sa a subliniat, p rin tre altele : «Peisajul n atu ral deosebit
de pitoresc, existenţa în cuprinsul judeţului Argeş a prim elor capitale
ale Ţării Rom âneşti (Curtea de Argeş şi Câm pulung), alături de m ulte
alte m ărturii ale trecutului, arta populară, folclorul şi construcţiile din
u ltim u l tim p îl situează p rin tre cele mai frum oase şi bogate judeţe ale
ţării.
Vechea Ţ ară a A rgeşului, dens populată încă din antichitate este
p ăstrăto area unora d intre cele m ai im portante m ărturii ale civilizaţiei
rom âneşti, care fac p arte din patrim oniul cultural universal : Biserica
Domnească, M ănăstirea şi Biserica Sân Nicoară din C urtea de Argeş,
Biserica Sf. Gheorghe din Piteşti, M ănăstirea Negru Vodă din Câm pu
lung, C etatea Poenari, Conacul de la Goleşti, Culele de la Racoviţă, Şuiei
şi Retevoieşti, Com plexul Glavacioc...
De la Câm pulung ni s-a p ă stra t cel mai vechi text în lim ba rom ână,
din 1521 până la descoperirea m anuscriselor de la Ieud, iar la Goleşti
a fost organizată prim a şcoală superioară în lim ba rom ână de la sate,
înfiin ţată în 1826.
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Străvechi loc de Scaun domnesc, A rgeşul se distinge p rin arh itec
tu ra populară, portul popular, ţesături, alcătuind o zonă etnografică
distinctă.
B ijuteriile civilizaţiei create pe aceste locuri sunt p ăstrate şi con
servate în M uzeul V iticulturii şi Pom ieulturii din Rom ânia de la Goleşti^
în Com plexul M ănăstirii C urtea de Argeş, în M uzeul judeţean A rgeş,
M uzeul de A rtă din Piteşti şi în Muzeele M unicipale din Câm pulung şi
Curtea de Argeş.
M ărturiile de artă creştină ortodoxă din Argeş sunt o dovadă g răi
toare a perpetuării vieţii pe aceste locuri şi a continuităţii tradiţiei, a
creaţiei m ateriale şi spirituale, a apartenenţei la cultura şi civilizaţia
europeană.
P e n tru a se crea o imagine cât mai convingătoare despre valorile
A rgeşului şi a dem onstra că arta este o putere ce răm âne eternă, s-a
adus aici, în m ijlocul Capitalei, o p arte dintre m ărturiile acestor stră 
vechi plaiuri. De acolo de unde s-a născut legenda edificiului fără de
m oarte (Legenda M eşterului Manole) unde au tră it şi au creat personali
tăţi politice şi culturale naţionale (printre care ; fraţii B rătieni şi Go
leşti, A rm ând Călinescu, Ion A ntonescu, I. Negulici, C. D. Aricescu*.
T. M uşatescu, I. Pillat, Al. Davila, Ion Barbu), vă transm item un gând
bun şi invitaţia de a veni în Argeş p rin vizitarea expoziţiei ce se des
chide la M uzeul N aţional Cotroceni M ărturii de artă şi cultură ortodoxă,
din Argeş.
Pe aceeaşi coardă sensibilă, s-a accentuat im portanţa evenim entului
evocată de Dl. C onstantin Nicolescu, P refectul judeţului Argeş.
D upă aceasta, spre surprinderea tu tu ro r (invitaţi, ziarişti, m uzeo
grafi) s-a intonat Tatăl nostru, arm onizat de N. Ghica Budeşti, cântat
de grupul studenţilor «E ternul Ierusalim » din cadrul Cercului m isionar
al F acultăţii de Teologie Ortodoxă a U niversităţii B ucureşti, in iţiat şi
condus de către P. C. Diac. Prof. P e tru David.
S-a dat binecuvântarea de către I.P.S, M itropolit Serafim şi s-a vi
zitat cu evlavie şi em oţie Expoziţia, repetăm , organizată de M uzeul
N aţional Cotroceni, Episcopia A rgeşului, M uscelului şi Teleormanului*
P refectura judeţului Argeş, M uzeului judeţean Argeş, la care au cola
borat şi P a triarh ia Rom ână, S ecretariatul de S tat pen tru Culte, M uzeul
N aţional de Istorie a României, Inspectoratul pen tru C ultură a judeţului
Argeş.
Au fost de faţă m iniştri, oam eni de cultură, reprezentanţi ai culte
lor, precum şi Dl. Sorin Sebastian D uicu, Şef secţie la M uzeul N aţional
Cotroceni. Dl, Duicu a însoţit pe vizitatori, dându-le şi unele explicaţii,
arătând p rin tre altele :
«Argeşul şi Câm pulungul şi-au adus o contribuţie esenţială cu
adânci sensuri istorice şi culturale, încă de la începuturile Evului M ediu
rom ânesc. Aici s-au scris paginile unor eroice fapte de arm e, ale unor
m om ente care au m odelat istoria Ţ ărilor Rom âne şi tot aici, s-au creat.
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opere relevante p e n tru cultura laică şi ecleziastică rom ânească, şi n u
num ai.
Din această bogăţie, în parte necunoscută, răzbat m artorii cei mai
sem nificativi p en tru dreapta credinţă — zidurile sfintelor lăcaşuri de
închinăciune.
Aici, în locuri, care, parcă definesc o inim ă a ţării, s-a d u rat tr i
unghiul de suprem ă credinţă şi izvor de înţelepciune m arcat de «Bi
serica Domnească» sau «Sf. Nicolae» din C urtea de Argeş, de «M ănăs
tirea Negru Vodă» din Câm pulung şi de «Biserica Episcopală» din
C urtea de Argeş, nestem ată a arh itectu rii tim pului.
P e n tru am intitele argum ente, dar şi p e n tru ceea ce se realizează
acum în aceste hărăzite locuri, am do rit să prezentăm mai întâi Epis
copia Argeşului.
Expoziţia noastră este, deci, un început de drum , care, cu timpul,,
sperăm să cuprindă şi celelalte eparhii.
Acest act cultural a presupus un efort deosebit (s-au parcurs cca.
3 500 km, au fost cercetate 91 de biserici m onum ente istorice, s-au lu at
note şi imagini 1a peste 200 de obiecte de cult), efort dim inuat de în 
ţelegerea, devotam entul şi dăruirea m inunaţilor oameni ai locului, cu
care s-a conlucrat la m odul superlativ.
Nespusă a fost bucuria răsplătirii eforturilor prin descoperirea unor
icoane, argintării şi broderii de cult sau a u n o r piese reprezentative p e n 
tru a rta religioasă populară, unele necunoscute, altele n e in trate în cir
cuitul inform aţional sau ştiinţific. O specificaţie a acestei m anifestări
este dată de ineditul oferit de sfintele lăcaşuri : am dorit, şi o vom fac e
şi in viitor, în lim itele posibilului, să apelăm la colecţiile m uzeale doar
p e n tru piese de absolută necesitate.
Expoziţia ne oferă şi bucuria păstrării cu sfinţenie în casa noastră,,
p en tru 90 de zile, in tre alte valori şi a unor preţioase icoane, aflate însă
într-o stare precară de conservare şi cărora le-am p u tu t determ ina re 
staurarea, respectiv salvarea.
Fie ca sfinţenia acestor icoane şi odoare să se pogoare asupra celor
care le vor adm ira în spaţiile cantacuzine ale M uzeului N aţional Co
troceni».
Studenţii au concertat în mai m ulte încăperi in te rp re tâ n d im ne
adecvate im aginilor sau obiectelor sfinte.
După vizitare, gazdele au oferit o agapă. Corul elevilor sem inarişti
de la Piteşti şi Corul studenţilor din B ucureşti au in terp retat, a lte rn a 
tiv, imne religioase şi cântece naţional-patriotice.
Totul a fost m inunat !
Se aşteaptă ca fiecare Eparhie ortodoxă, precum şi alte Biserici şi
C ulte, să prezinte aci, în inim a Ţării, obiecte şi piese unice ale p a tri
m oniului naţional comun.
Diac. Prof. P. DAVID

TRECEREA LA CELE VEŞNICE A EPISCOPULUI
VALERIAN ZAHARIA
(1905— 1996)

In ziua de 13 m artie 1996 s-a m u tat la Dom nul P.S. Episcop V alexian Z aharia, la v en erab ila v â rstă de 91 de ani.
S-a născut în ziua de Sf. D um itru a anului 1905, în satul M uncel,
com una Străoanele de Sus, fostul ju d eţ P utna, din părinţii G heorghe şi
R uxanda, prim ind la botez num ele de Vasile.
îm p re ju rări haine îl lipsesc pe m icuţul Vasile de dragostea p ă rin 
tească şi este silit să-şi petreacă frum oşii ani ai copilăriei la Casa de
copii orfani din Brăila. Copilăria nefericită şi tristă îl va m arca şi dacă
m ulţi l-au socotit un nonconform ist singuratic, cu certitudine că aceasta
a fost principala cauză.
în planul n ep ătru n s al Providenţei Sfinte, m icuţul Vasile Z aharia
va avea un loc deosebit. Sârguitor s-a dovedit în clasele prim are, dorind
parcă răzbunarea tinereţii chinuite şi în tru c ât tatăl său se călugărise
prim ind num ele de G herontie, îşi petrecea vacanţele Ia M ănăstirea
D ălhăuţi, aproape de vechiul târg Focşani, unde îşi găseşte, după cum
adeseori m ărturisea, «îm plinirea dorului după Dumnezeu».
în urm a exam enului la S em inarul Teologic Sf. A ndrei din Galaţi,
din toam na anului 1922, Vasile Z aharia este declarat admis şi sârguitor,
cum inte şi dornic, câştigă o bursă ce va înlesni în v ăţătu ra unui copil
lipsit de casă şi a ju to r m aterial, până la absolvirea Sem inarului din
anul 1927. în acelaşi an este declarat admis, în urm a exam enului la
F acultatea de Teologie din Bucureşti. în paralel va studia şi la Sem i
naru l pedagogic u niversitar din B ucureşti.
Şi parcă ascultând de u n intim îndem n, stu d en tu l Vasile Z aharia
adânceşte în mod deosebit în studiile sale tră ire a plină de jertfă a vieţii
m onahale. în acest sens îşi va pregăti şi teza de licenţă care va avea
ca subiect «Regulile m onahale după S fântul Vasile cel M are şi Sfinţii
Părinţi».
F iind şi absolvent m erituos, devine din an u l 1931 profesor titu la r
la Sem inarul Pedadogic U niversitar din B ucureşti.
Şi naşterea-i sărm ană, şi a sa pruncie fără căldura părintească, şi
tinereţea în văţată cu lipsurile, îm preună toate acestea îl hotărăsc să
îndure ucenicia şi apoi să se consacre călugăriei aspre.
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La 28 septem brie 1932 îşi face in tra re a în călugărie, prim ind n u 
m ele de Valerian, iar a doua zi va fi hirotonit diacon.
La 4 noiem brie 1935, pe când îm plinea 30 de ani, a fost hiro to n it
preot.
Va activa ca profesor şi mai apoi director la Sem inariile din Galaţi,
Iaşi şi Bălţi. In anul 1938 va fi în ălţa t la rangul de A rhim andrit.
Din septem brie 1941 şi până în septem brie 1944 va fi profesor în
Ploieşti, stareţ al M ănăstirii Ghighiu, apoi stareţ al M ănăstirii A ntim
din B ucureşti şi E xarh al M ănăstirilor din A rhiepiscopia Bucureştilor.
Ca profesor s-a dovedit a fi n u num ai u n pedagog strălucit, ci şi
un publicist de excepţie ; în acest sens am intim că sub num ele de
M onahul V alerian a publicat peste 300 de articole în ziarele «Viitorul»,
«Naţiunea» şi «U niversul», în tre anii 1946— 1954. In anul 1955 va
publica Concordanţa şi dicţionarul biblic pe care-1 va in titu la «Flori
alese din grădina Sf. Scripturi» (386 pagini).
Încununând cu cinste, un m erituos tre c u t de rodnice osteneli şi
strădanii, A rhim andritul V alerian Z aharia este ales de Înaltul Colegiu
Electoral al Bisericii Ortodoxe, în ziua de 11 noiem brie 1951, în scaunul
vacant de Episcop al Oradiei.
H irotonirea în arhiereu s-a săvârşit în ziua de m iercuri, 13 noiem 
brie 1951, în Catedrala P atriarh ală din B ucureşti, iar în d ătin ata slujbă
de înscăunare s-a săvârşit

festiv, în ziua

de

25 noiem brie

1951, în

C atedrala Oradiei, «Biserica cu lună».
A păstorit E parhia Oradiei tim p de 18 ani, în tr-o perioadă de grele
transform ări şi a căutat binele păstoriţilor săi, chiar dacă făcându-şi cu
zel datoria şi-a asum at riscuri câştigându-şi n em eritat m ulţi duşm ani.
Toată viaţa a fost u rm ă rit de sentim entul datoriei, chiar riscându-şi,
cum de altfel se va şi întâm pla, Scaunul Episcopal.
în cuvântul de instalare anticipa zicând : «pentru
după cuviinţă

a celor sfinte

şi p e n tru

slujirea

chivernisirea

credincioşilor,

pildă

veşnică voi avea în faţa m ea pe M ântuitorul şi pe Sfinţii Apostoli care
pen tru credincioşi şi-au dat cu bucurie viaţa lor».
A fost pensionat îm potriva voinţei sale, în decem brie 1969, clipă
din care Episcopul V alerian va redeveni un nonconform ist singuratic,
cum de altfel a fost toată viaţa. D um nezeu a prelu n g it această stare pe
care a îndurat-o cu stoicism, dar şi cu conştiinţa curată până la ultim ele
clipe din viaţă.
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S-a stabilit, după lungi peregrinări, care i-au condus paşii «de la
N istru p ân ’ la Tisa», în casa parohială a parohiei Podeanu, din str. D ornei nr. 70.
A slujit S fânta L iturghie în biserica parohială dum inică de dum i
nică, a predicat fără să am intească vreodată de suferinţele sale pe care
le socotea «încercări ale unei vieţi şi aşa prea greu de suportat».
U ltim a S fântă L iturghie la care a slu jit a fost la în tâm p in area
D om nului, din 2 februarie 1996.
T rupul neînsufleţit al P rea Sfinţitului Episcop V alerian a fost
aşezat cu toată cinstea cuvenită un u i episcop, în biserica parohială
Podeanu, iar în ziua de vineri, 15 m artie, slujba înm orm ân
tării a început p rin oficierea de către Prea S finţitul Episcop Teodosie
Snagoveanul a Sfintei L iturghii a D arurilor m ai înainte sfinţite, încon
ju ra t de un num eros sobor de preoţi şi un m are num ăr de credincioşi.
La slujba înm orm ântării a luat p a rte Prea F ericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist, care îl cunoaştea de peste 50 de ani, fiind însoţit de în alt P re a
S finţitul Arhiepiscop Vasile Costin al Târgoviştei şi Prea S finţitul
Episcop Vicar V incenţiu Ploieşteanul.
D in partea Episcopiei Oradiei au lu at p arte fostul secretar de birou,
P. C. Pr. îoan Pop şi Prof. D um itrescu Basarab, care a transm is şi
m esajul de condoleanţe din partea P. S Episcop Ioan M ihălţan al
Oradiei.
La sfârşitul slujbei a om agiat viaţa şi petrecerea celui ce va răm â n e
«Episcopul n o stru V alerian», P. C. P aroh Vasile Ailioaei, cel care în
ultim ii 6 ani din viaţă a fost sp rijin al suferinţelor sale sufleteşti şi
trupeşti.
A luat apoi cuvântul Prea F ericitul P ărin te P a tria rh T eoctist, care
a cunoscut strădaniile şi suferinţele P rea S finţitului Episcop V alerian,
atât ca vecin de Eparhie, pe vrem ea când P rea F ericitul T eoctist e ra
Episcop al A radului, cât şi ca P atriarh , calitate în care l-a a ju ta t pe cel
ce va răm âne alături de Biserica Podeanu unde a fost înm orm ântat
— Episcopul V alerian Zaharia.
Paroh,
Pr. VASILE AILIOAEI

CURMAREA FIRULUI VIEŢII
Prea S fin ţiţi Părinţi Episcopi,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
F irul vieţii celui ce s-a zbătut şi a dobândit de-a lungul existenţei
sale îm pliniri şi satisfacţii, dar şi încercări dureroase, iată, s-a sfârşit
acum şi P.S. Z. V alerian m erge acolo unde D um nezeu l-a chem at şi
unde ne va chem a pe fiecare d in tre noi. Biserica noastră a a v u t în
persoana şi strădaniile P.S. V alerian
Z aharia un lu p tă to r neobosit,
ca episcop în tr-o latu ră a ţării unde, în anul 1950, când a fost ales
episcop la Oradea, era m are nevoie de prezenţa unui cap lu m inat şi
a unei inim i pline de curaj p e n tru a în fru n ta toate potrivniciile asupra
credinţei străm oşeşti şi a valorilor neam ului nostru rom ânesc. Fiecare
viaţă de om, dar m ai ales a celor pe care D um nezeu îi alege ca să-l
slujească la Sf. A ltar, este o taină, d in clipa naşterii şi până la trecerea
pragului spre veşnicie. Nici P.S. Episcop V alerian n -a făcut excepţie
şi aş p u tea spune că taina vieţii lui a fost m ai adâncă şi m ai plină de
roade decât a altora, d ato rită sincerităţii, sim ţului realităţii şi m ai ales
curajului m oştenit de la părinţii săi, îm povăraţi cu zece copii, aşa cum
se înfăţişau în vrem urile acelea fam iliile rom âneşti.
Legat în tru toate de S fânta noastră Biserică şi de credinţa neam u
lui, P.S. V alerian a respectat până la jertfă h otărârile Sfântului Sinod,
înţelegând să renunţe, atunci când i s-a cerut, la rostul său de con
ducere a eparhiei şi să se retrag ă la pensie. Deşi a suferit p rin această
m ăsură sacrificându-şi propria sa viaţă, vlădica V alerian a litu rg h isit
unde a fost invitat. A fost, aşa cum s-a afirm at aici, u n u l din cei sacri
ficaţi pe altaru l drep tăţii si pildă de ascultare, acolo unde se sim ţea
m ai m ultă nevoie de slujirea sa.
L-am cunoscut bine şi am îm p ărţit cu adorm itul în Domnul, în
deceniile vieţii noastre a tâ t bucuriile

cât

m ai

ales

necazurile.

Ca

episcopi, am fost vecini : eu la A rad şi dânsul la Oradea. Iar experienţa
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sa m i-a fost de m are folos şi aş putea spune că şi suferinţele sale mi-a-u
fost în tr-u n fel pavăză, p e n tru a n u cădea în cursele de care el s-a
lovit, presărate atunci la to t pasul. N u suntem scutiţi de ele nici astăzi,
p e n tru că viaţa u n u i slu jito r al Bisericii, ca şi a unui creştin, este to t
deauna urm ărită de diavolul şi de uneltele lui.
A şadar, am venit la înm orm ântarea sa nu num ai din responsabili
tatea pe care o am în Biserică, ci şi din afecţiune personală, cu a tâ t
m ai m ult cu cât, de când su n t la B ucureştit l-am cunoscut şi m al bine,
in m om entele când şi-a deschis inim a faţă de m ine, p e n tru suferinţele
sale ca frate slujitor la acelaşi altar. M ulţum ită lui D um nezeu, aici,
la biserica Podeanu, unde s-a aflat îm bisericit şi rân d u it cu locuinţa,
P.S. Episcop V alerian a găsit o înţelegere largă, creştinească, preoţească.
A r fi fost o m are m âhnire p e n tru noi, ca u n episcop vârstnic, bolnav,
cu m u ltă nevoie de afecţiune, să fi răm as singur, aici la Podeanu unde
locuia şi se ruga P rea S finţia Sa. V enirea p ărintelui Vasile Ailioaie
şi a fam iliei sale la această biserică a fost ca un balsam p e n tru
P. S. V alerian, care a devenit un fel de bunic al lor şi al parohiei.
Îmi spunea m ereu cât este de recunoscător părin telu i şi doam nei
preotese şi cât de m u lt îl m ângâie credincioşii la biserica Podeanu.
Poate şi de aceea D um nezeu i-a prelu n g it anii până la această frum oasă
vârstă de 90 ani.
Deşi suferind m ereu, cu m edicam ente în buzunar, de când îl ştiu,
uneori le m ai şi am esteca, luându-le când n u trebuia, D um nezeu i-a
a ră tat b u n ătatea Sa şi iată, l-a adus până la această frum oasă vârstă,
care a p rileju it ziua de astăzi, când îl petrecem către învierea cea de
obşte, la trecerea din necaz, din suferinţă, pe care le încercăm cu toţii,
la lăcaşurile cereşti, de pace şi de odihnă. A ceastă iubire a lui D um nezeu
o putem înţelege, în chip văzut, p rin fap tu l că a fost rân d u it să m eargă
la lum ina învierii în tr-o sfântă zi de vineri din postul m are şi să aibă
p arte de L iturghia D arurilor m ai în ainte sfinţite şi astfel să plece pregă
tit şi sufleteşte, lăsând în urm ă chipul şi pilda unei vieţi de statornicie
în credinţă şi de păzire cu străşnicie a adevărurilor Bisericii noastre
străm oşeşti.
R ăm ân de la dânsul scrieri foarte frum oase, num eroase biserici
sfinţite în cuprinsul Episcopiei, de la Bihor până la Satu M are şi Sălaj.
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II vor pom eni num eroşi preoţi hirotoniţi în tim pul păstoriei, în tre care
şi părintele I. Popa de faţa, fostul său secretar şi m ulţi prieteni. Deseori
P.S. V alerian îşi găsea îm plinirea personalităţii sale în tre preoţi şi cre
dincioşi, m ergând foarte des în eparhie, iar de m ulte ori pornea pe jos,
pe străzile Oradiei, alătu ri de tineri, de copii, de vârstnici, cu care
schim ba o vorbă, le adresa u n îndem n şi le zidea sufletele cu câte u n
cuvânt părintesc.
Iubiţi credincioşi ai parohiei Podeanu, v-aţi b u cu rat totdeauna de
slujbe cu arhiereu, căci P.S. Episcop V alerian Z aharia şi-a avut reşe
dinţa la această biserică şi a fost legat
m orm ântul. P uţine biserici
pecete, de a oferi locuinţă
slujitori şi credincioşi, u n
nu este uşoară, cum ştim

de ea, stabilindu-şi

aici şi

din B ucureşti pot să se prezinte cu această
şi ospitalitate un u i arhiereu. Cu toţii aveţi,
m are m erit înseninându-i bătrâneţea, care
din experienţă. P e n tru această com portare

pilduitoare vă adresez toată p reţu irea

mea.

G rija

dum neavoastră, a

p ărintelui paroh şi a doam nei preotese, au m ângâiat inim a răposatului

III Dom nul, inim ă ce a v ib rat o viaţă întreagă p e n tru dragostea lui
Dum nezeu, a Bisericii şi a ţării noastre.
în aceste clipe, să ne rugăm îm preună lui D um nezeu ca să aşeze
sufletul bun şi cald al P.S. Episcop V alerian Zaharia, fratele n o stru în
H ristos şi în slujire, în ceata drepţilor Săi, totdeauna, acum şi p u ru re a
şi în vecii vecilor. Veşnica lui pom enire !»

*
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, rostită la slujba d e
înmormântare a Episcopului V alerian Zaharia, 15 martie 1996 — Biserica Podeanu,
Bucureşti.

DUMNEZEU ŞI-A CHEMAT LA SINE
SLUGA CEA BUNA ŞI CREDINCIOASA *
Înalt Prea S finţia Voastră,
N eaşteptata trecere la cele veşnice a Prea S finţitului Episcop Em ilia n al C aransebeşului ne-a în trista t adânc. în nepătrunsa înţelepciune
dum nezeiască, viaţa dobândeşte adevărata ei valoare num ai în faţa
P rea Sfintei Treim i, izvorul vieţii şi al nem uririi -tuturor celor ce-şi
închină existenţa slujirii Bisericii, întem eiată pe păm ânt p rin Je rtfa,
în v ierea şi înălţarea la cer a M ântuitorului nostru Iisus H ristos, care
l-a iubit pe slujitorul şi arhiereul său Em ilian, şi l-a num ărat între cei
aleşi de D uhul Sfânt să fie m artor şi îm plinitor al C uvântului lui D um 
nezeu în Biserica O rtodoxă Română.
Chem at din fragedă vârstă la viaţa m onahală, s-a nu m ărat cu d ra 
goste şi curaj în ceata celor num iţi «îngeri în trup». Şi stăpânit de acest
curaj al D uhului, a păşit din ascultare în ascultare şi fără a da dormita re genelor sale a fost călăuzit de stâlpul de lum ină al inim ii sale,
făcând din crezul, viaţa şi iubirea sa o adevărată ofrandă adusă Bise
ricii noastre străm oşeşti şi tezaurului ei nem uritor : gândire, scris, artă,
istorie, încrustare decenii după decenii in num eroasele biserici şi
m ănăstiri, de mai m ulte ori seculare sau în cele ctitorite în anii păsto
riei sale de credincioşi, dar totdeauna cu osteneala şi purtarea sa de
grijă. Cât îi era necesar aerul şi lum ina, pe atâta căuta, iniţia, proiecta
şi înfăptuia, aceasta fiindu-i h rana de care totuşi nu se îndestula. In
privinţa alergărilor şi zbaterilor Prea S finţitului Em ilian după noi
îm pliniri spre cele dinainte (Filip. 3, 14), la cele două eparhii ca aşezător de prim e osteneli în reactivarea lor, Alba Iulia şi Caransebeş, i se
potrivesc reflecţiile Sf. Grigore de Nyssa : «Dorind ca p rin cele ajunse
să nu piardă înălţim ea văzută mai departe, mai sus, omul e p u rta t
neîncetat de pornirea spre cele de dinainte, reînnoind m ereu p rin cele
dobândite tăria zborului. Fiindcă lucrarea p rin v irtu te îşi hrăneşte p u te 
rea p rin osteneală, neslăbindu-şi tăria prin lucrare, ci sporind-o». Iată
m odul alergării şi setei pen tru realizări a adorm itului în Domnul. în con
diţiile deceniilor de dictatură com unistă şi în cele de vitregie ale O rto
doxiei în ţin u tu rile transilvănene, n-au fost rare, nici puţine, şi nici
uşoare piedicile şi necazurile, P rea S finţitului Em ilian, învinse în cele
din urm ă cu preţul şubrezeniei sănătăţii.
*
Scrisoare de condoleanţe adresată I.P.S. M itropolit N icolae al Banatului, de
către Prea Fericitul Părinte Patriarh T eoctist la trecerea la cele veşn ice a Episco
pului Emilian al Caransebeşului (8 aprilie 1996),

VIAŢA BISERICEASCĂ

209

Dip_ iubire, Dum nezeu şi-a chem at la Sine sluga cea bună şi cre
dincioasă, episcopul Em ilian, acum în ajunul negrăitelor suferinţe, a răs
tignirii şi a învierii Fiului Său cel prea iubit. Acolo în lum ina cea neînse
rată, m ult zbucium atul şi harnicul A rhiereu se prezintă p u rtân d în braţe
Noul T estam ent al M itropolitului Simeon Ştefan, tra n slite ra t după trei
sute de ani, biserici şi m ănăstiri în tre care M ănăstirea Râm eţi, cu m ăr
turia înaintaşului său, de la 1372, Sfântul A rhiepiscop Ghelasie, cu
num eroase altare şi clopotniţe în care dreapta sa a aşezat, ani de-a
rândul, Sfintele icoane, ale evangheliştilor, le-a pecetluit cu Sf. şi
M arele Mir, le-a rân d u it picturi ; a înconjurat Jertfelnicele lui D um 
nezeu îm preună cu bunii credincioşi şi le-a asigurat cu slujitori, m onahi
şi m onahii pen tru dăinuirea lor peste veacuri. A stfel şi-a continuat itinerariu l său pastoral până la chem area, prin aceeaşi veşnică lucrare a
D uhului Sfânt, de către Colegiul Electoral Bisericesc, să reaprindă can
dela Episcopiei Caransebeşului din râvna în alt Prea S finţitului Nicolae
al B anatului şi să se înscrie astfel în rândul sfinţilor arhipăstori ai
acestei eparhii în tre care se află de-a p u ru rea pom enitul Dr. M iron
Cristea, cel dintâi P a tria rh al României.
T aina vieţii păm ânteşti şi n u m ăru l anilor su n t în m âna lui D um 
nezeu, în taina adâncurilor D uhului Său (1 Cor. 2, 10). Cel dintâi episcop
de după reactivarea acestui eentru eparhial pleacă din această viaţă
păm ântească cu vredniciile sale înscrise în cartea vieţii, în tre care însă
străluceşte vrednicia sa de a fi continuatorul şirului de Ierarhi ai
Caransebeşului.
Iubite P ărinte şi frate al nostru Em ilian, bucură-te că Dum nezeu
te-a chem at în tre ai Săi şi între ai noştri sfinţi înaintaşi. Păşeşti cu
bucurie către Prea Sfânta Treim e care ţi-a pregătit loc de odihnă. Iar
noi cei ce te-am cunoscut, te-am apreciat şi n u de puţine ori ne-am
îm părtăşit bucuriile şi triste ţile te însoţim cu dragostea şi rugăciunile
noastre.
A lăturându-ne tristeţii În a lt Prea Sfinţiei Voastre, în a lt Prea
Sfinţite M itropolit Nicolae, m em brilor veneratului Consiliu Eparhial,
Prea Cucernicilor P ărin ţi Protopopi, credincioşilor şi slujitorilor sfin
telor a ltare de la m ănăstirile şi parohiile din Episcopia C aransebeşului,
in num ele S fântului Sinod şi al sm ereniei noastre. Vă asigurăm că
îm părtăşim durerea tu tu ro r şi rugăm pe D um nezeu să le m ângâie sufle
tele şi să le întărească nădejdea în prezenţa şi lucrarea D uhului S fânt
In Biserica Neam ului nostru.
Pom enirea Episcopului Em ilian în neam şi în neam — Amin.
Reşedinţa Sfintei Patriarhii
8 aprilie 1996

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
B. O. R. — 14

CRONICA
AGENDA DE LUCRU A P.F.P.P. TEOCTIST,
PE PERIOADA 1 IANUARIE — 30 IUNIE 1996
Diac. NICOLAE VLADU

Luni, 1 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit dum nezeiasca L iturghie a S fântului Vasile cel M are, in
Catedrala P atriarhală, rostind cuvânt la început de A n Nou ;
In aceeaşi zi, după amiază, Prea Fericirea Sa a prim it preoţii
Capitalei, p en tru tradiţionalele u rări ; a răspuns la salutul preoţimii, rostit de Pr. Vasile R uncanu de la biserica «D intr-o zi».
M iercuri, 3 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a
în tâ ln it cu salariaţii C entrului E parhial p e n tru a analiza problem e
ivite în anul 1995 şi perspectivele îm b u n ătăţirii m uncii în anul 1996.
Joi, 4 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dl. John Biitosi, Preşedintele Federaţiei M ondiale M aghiare R efor
m ate, însoţit de Episcopul K alm an Csiha. A participat Prea S finţitul
Episcop Teofan S in a itu l;
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p rim t pe P. C. Pr. Am brozie
M eleacă de la Schitul Crasna.
Sâm bătă, 6 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit în C atedrala P a tria rh a lă slujba Bobotezei.
D um inică, 7 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie la Catedrala Patriahală, în Dum inica «So
borului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi înaintem ergătorul Dom nului»,
rostind cuvânt de în v ăţătu ră şi adresând un nou apel p e n tru aju to 
rarea sinistraţilor de la inundaţii.
Luni, 8 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dl. Olivier Ivanovschi, absolvent al F acultăţii de Teologie din
Bucureşti, cetăţean din M acedonia ;
Marţi, 9 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. prof. Virgil P etrescu şi pe dl. prof. Badea A lexandru
de la M uzeul O raşului Bucureşti, însoţit de P. C. Pr. Consilier
Nicu O ctavian ;
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p rim it pe dl. D irector G eneral
G rigore Popescu de la In stitu tu l de C alculatoare din B ucureşti.
Joi, 11 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. Emil Constantinescu, R ectorul U niversităţii în legătură
cu sim pozionul de la Sinaia ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p rim it pe P. Cuv. Arhim .
Melchisedec, S tareţul M ănăstirii P u tn a ; pe P. Cuv. Maică Benedicta Tătulici, S tareţa M ănăstirii Suceviţa.
V ineri, 12 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe P. C. Pr. Prof. dr. D um itru Popescu, Decanul F acultăţii
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de Teologie din Bucureşti, însoţit de P. C. A rhid. dr. C onstantin
Voicu, Decanul Facultăţii de Teologie din Alba Iulia p en tru pregă
tirea Congresului F acultăţilor de Teologie ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa, a prim it pe dom nii : col. Ioan
Rus, col. A nghel Nicolae, col. Uscoi Nicolae de la Colegiul N aţional
de A părare a Ţării, şi P. C. Pr. Cons. M ihai H au de la A rhiepisco
pia B ucureştilor.
L uni, 15 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe dl. Academ ician Virgil Cândea în legătură cu participarea
sa ca rep rezen tan t al Bisericii noastre în Abisinis ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe P. C. Pr. Pop Emil
de la M iercurea Ciuc cu care a avut o convorbire duhovnicească
privind unele aspecte pastorale.
M arţi, 16 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rezidat lucrările A dunării E parhiale a Sfintei A rhiepiscopii a
Bucureştilor.
M iercuri, 17 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it fam ilia Mircea R otaru, cu care a discutat despre lucrările
de construcţie şi resta u ra re de la M ănăstirea Antim.
Joi, 18 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. prof. Preda C onstantin din Ploieşti, cu care a avut o
convorbire asupra învăţăm ântului religios în şcoală.
Luni, 22 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe P. C. Pr. Vasile G avrilă de la biserica «Sf. Nicolae», din
Bucureşti, în legătură cu prezenţa p e n tru binecuvântare a noului
com itet A.S.C.O.R.
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p rim it pe Prea S finţitul
Teodosie Snagoveanul, însoţit de dl. P etre Tănăsescu de la Secre
tariatu l de S tat p en tru Culte, cu care a analizat situaţia învăţăm ân
tului religios în şcoală, în cuprinsul Arhiepiscopiei B ucureştilor.
M arţiy 23 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it noul Com itet de Conducere al A.S.C.O.R. : Popescu Tudor,
preşedinte ; Călin Muţ, vicepreşedinte ; Ştefan Zaharescu, vicepre
şedinte ;
Joi, 25 ianuarie 1996 —■de ziua «Sfântului G rigore Teologul», Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a p articipat la serbarea hram ului
Sem inarului Teologic din B ucureşti, rostind cuvânt către tinerii
sem inarişti.
Sâm bătă, 27 ianuarie 1996 -— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la şedinţa de deschidere a Sesiunii anuale a Prezidiului
B isericilor Europene, organizată la M ănăstirea Antim. A rostit
cuvânt ocazional ;
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p articipat la slujba ecum enică
de încheiere a «Săptăm ânii de rugăciune pen tru u n itatea creştină»
de la C atedrala P atriarhală. A adresat cuvânt p articipanţilor din
ţară şi străinătate.
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D um inică, 28 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală îm preună cu
în a lt Prea S finţitul Ierem ia, M itropolit de F ranţa şi E xarh al Iberiei ; în alt P rea S finţitul Chrysostom , M itropolit de Peristerion
(Biserica Greciei) ; Prea S finţitul Episcop Teofan de B erlin şi G er
m ania (P atriarhia Moscovei) ; Prea S finţitul Teofan Sinaitul, Vicar
P atriarh al, preoţi şi diaconi. A ro stit cuvânt de învăţătură.
M arţi, 30 ianuarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p articip at de «Sfanţii T rei Ierarhi» la serbarea hram ului Facultăţii
de Teologie din B ucureşti. A ro stit cuvânt către studenţi la biserică
şi în aula F acultăţii de Teologie.
Joi, 1 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. Pastor Jean Fiseher, secretar general al Conferinţei Bise
ricilor Europene însoţit de P. C. Pr. Prof. dr. Viorel Ioniţă de la
acelaşi organism ecum enic european, cu care a av u t o convorbire
pe problem e ecumenice.
Sâmbătă, 3 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe dl. Com andor Ilie Manole, dl. Com andor A urel P antelescu şi dl. Colonel D um itru Stavarache de la «Revista de Istorie
M ilitară», în legătură cu asistenţa religioasă în arm ată.
D um inică, 4 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie la C atedrala P atriarh ală şi a rostit
cuvânt la D um inica «Vameşului şi Fariseului».
M arţi, 6 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe dl. M ichael A horner din G erm ania, însoţit de P.C. Pr.
C onstantin G aleriu, în legătură cu organizarea prim irii de ajutoare
p e n tru credincioşii nevoiaşi.
M iercuri, 7 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
a asistat la Te-D eum săvârşit în C atedrala P atriarh ală şi
cuvânt de m ulţum ire B unului D um nezeu şi tu tu ro r celor
care l-a u felicitat la aniversarea zilei de naştere a Prea
Sale.

Teoctist
a rostit
prezenţi
Fericirii

Joi, 8 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe dl. Rem us T unaru, P rim aru l O raşului G iurgiu şi pe dl. Stan
Stan, D irector în cadrul C onsiliului Local Giurgiu.
V ineri, 9 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe doam na prof. Ana Ionescu, D irectoarea Liceului «A. D.
Xenopol», îm preună cu dl. prof. Baldovin M ircea şi dl. prof.
C onstantin Gheorghe.
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p rim it pe ostenitorii din
cadrul departam entelor religioase naţionale de Televiziune şi Radio
cărora le-a m ulţum it p e n tru lucrarea pe care o desfăşoară. P rea
Fericirea Sa le-a oferit lucrarea «Autocefalie, P atriarh ie şi slujire
sfântă» şi m edalia ju b liliară em isă cu ocazia aniversării a 110 ani
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L uni, 12 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Consiliului N aţional Bisericesc.
Miercuri, 14 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
desfăşurate în Sala Sinodală a Reşedinţei P atriarhale.
Joi, 15 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările A dunării Naţionale Bisericeşti, în care s-au ana
lizat şi s-au luat decizii im portante pentru viaţa noastră biseri
cească.
După amiază Prea Fericire# Sa, a prezidat şedinţa Sfântului
Sinod.
V ineri, 16 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. prof. univ. dr. Victor Niţu, Rectorul U niversităţii
«Nicolae Iorga», din Botoşani.
Dum inică, 18 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta L iturghie în Catedrala P atriarh ală îm preună cu
în alt Prea S finţitul Dr. Serafim Joantă, A rhiepiscop de B erlin şi
M itropolit al G erm aniei şi al Europei Centrale.
M arţi, 20 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe pastorul Jo h n Brow n din cadrul Consiliului M ondial al
Bisericilor. La în tâln ire a fost de faţă P rea S finţitul Teofan Sinaitul, Episcop-Vicar P a tria rh a l şi P. C. Pr. Mihai Ţiţa, Consi
lier P atriarhal.
M iercuri, 21 febraurie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe dl. Dinu Grigoreseu, S ecretarul Consiliului Local al
M unicipiului Bucureşti ; DL Sorin Gabrea, A rhitect Şef al C apita
lei şi pe dl. Ştefan Firescu, în legătură eu am plasam entul C atedra
lei M ântuirii Neam ului.
Duminică, 25 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta L iturghie în C atedrala P atriarh ală în «Duminica
lăsatului sec de brânză, a Izgonirii lui Adam din rai» rostind
cuvânt de în v ăţătu ră la începutul Postului Mare.
Luni, 26 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat o în tâln ire cu Prea Cucernicii P ărin ţi Profesori de la
F acultatea de Teologie în care s-a discutat despre situaţia actuală
a învăţăm ântului teologic u n iv ersitar şi despre m odalităţi de îm bu
n ătăţire a acestuia.
M arţi> 27 februarie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe dl. Dionisios Skiadopoulos din Grecia, patronul general
al fabricilor de obiecte bisericeşti de pe lângă Biserica Greciei. La
discuţii au fost prezenţi P rea S fin ţitu l Teodosie Snagoveanul,

214

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor şi P. Cuv.
R afael Ghiţă, m arele eclesiarh al catedralei patriarhale.

Protos.

V ineri, 1 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe dl. Thomas F rondjian, D irector general şi pe dl. Pascal
Ilie Virgil, R edactor Sef de la postul de televiziune «AMEROM
CANAL 38».
D um inică, 3 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
— «Dum inica Ortodoxiei» — a săvârşit S fânta L iturghie în Catedrala
P atriarh ală prezentând credincioşilor, la tim pul cuvenit, Pastorala
S fântului Sinod, care a fost citită de Diac. Nicolae Vladu. A h iro
tonit preot pe P. C. Diac. Nicolae C onstantin şi diacon pe dl. drd.
Costel Stoica.
L uni, 4 martie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit
de Î.P.S, Dr. Daniel, M itropolitul Moldovei şi Bucovinei şi de P rea
S finţitul Teofan S inaitul a deschis la Academia de în alte Studii
M ilitare cursurile prim ei serii de preoţi ce vor asigura asistenţa
religioasă în A rm ata Rom âniei. Cu acest prilej festiv s-a adresat
preoţilor şi profesorilor binecuvântându-i ;
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p rim it pe Dl. Radu Ciuceanu,
D irectorul Institu tu lu i Rom ân p e n tru Studiul Totalitarism ului.
M iercuri, 6 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a
în tâ ln it cu redactorii em isiunilor de spiritualitate creştină şi cu ltu 
rală de la studiourile teritoriale ale Societăţii Naţionale de Radio
difuziune, grup condus de dl. prof. V alerian Dăescu, D irectorul
D epartam entului «Inform aţii, Publicistică şi Sport». Cu acest prilej
P rea Fericirea Sa a acordat un interviu pen tru «Radio Rom ânia
. A ctualităţi».
V ineri, 8 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe Excelenţa Sa, Dr. A nton Rosbach, am basadorul Republicii
F ederale G erm ania la Bucureşti, într-o vizită de răm as bun la
încheierea m isiunii diplom atice în ţara noastră.
Duminică, 10 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta L iturghie în catedrala patriarh ală rostind cuvânt
de în v ăţătu ră la D um inica a Il-a din Postul Mare.
L uni, 11 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe P. C. Pr. M arc A ntoine Costa de B eauregard din Franţa.
M arţi, 12 m artie 1996 —■ Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe reprezentanţii Ligii S tudenţilor din cadrul U niversităţii
B ucureşti în legătură cu dorinţa acestora de a ridica o biserică în
cadrul com plexului un iv ersitar de la F acultatea de Drept.
V ineri, 14 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
avut o întrevedere cu în alt P rea S finţitul Ioan, M itropolit de Pergam
şi cu în alt Prea S finţitul Pantelim on, M itropolit de Tiroloi şi
Serantion, de la P atriarh ia ecum enică de Constantinopol. La în tâi-

VIAŢA

BISERICEASCA

215

nire au participat şi P rea Sfinţiţii Episcopi Vicari P atriarh ali Teofan
Sinaitul şi V incenţiu Ploieşteanul ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a asistat la slujba de prohodire a
P rea S finţitului V alerian Zaharia, fost eipscop al Oradiei, săvâr
şită în biserica Podeanu din Capitală, rostind un cuvânt de cinstire.
D um inică, 17 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie în C atedrala P atriarh ală rostind cuvânt
de în v ăţătu ră la Dum inica a III~a din Postul Mare.
L u n i, 18 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe Dl. M iquel Angel Padilla a Costa, însărcinatul cu afaceri al
Statelor U nite M exicane la B ucureşti ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a p rim it pe Dl. C onstantin
Loulis, guvernatorul Sfântului M unte Athos.
M iercuri, 20 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Perm anenţei Consiliului eparhial al A rhiepisco
piei B ucureştilor.
Vineri, 22 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Pati'iarh Teoctist a
av u t o întrevedere cu DL Sorin Gabrea, A rhitectul Şef al Capi
talei, în legătură cu studiile de am plasam ent al Catedralei «Mân
tu irii Neamului» în parcul Carol.
D um inică, 24 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie în biserica S fântul E lefterie din B ucu
reşti rostind un bogat cuvânt de învăţătură.
L unit 25 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ar
ticipat la biserica Schitul M aicilor la prăznuirea prim ului hram de
după redeschidere binecuvântându-i pe credincioşii adunaţi în
nu m ăr m are ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa, a p articipat îm preună cu Prea
Sfinţitul Nifon, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor la recepţia A m 
basadei Republicii Elene din B ucureşti, cu ocazia zilei naţionale a
acestei ţări.
Joit 28 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it o delegaţie religioasă din Republica Islamică Iran, condusă de
hogestoleslam -ul Hodra Hosseiny. La în tâln ire au p articipat Exce
lenţa Sa, Dl. Seyed M ahm ud Sadri, A m basadorul Iranului la B ucu
reşti şi Prea S finţitul Episcop Vicar P a triarh al Teofan Sinaitul.
Vineri, 29 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it-o pe A lexandra Nechita, «copilul m inune» al picturii contem 
porane, însoţită de părin ţii săi ;
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a vizitat noul corp de chilii al
com plexului m ănăstiresc A ntim şi paraclisul Pom pilian unde a
început pregătirea Sfântului şi M arelui Mir.
D um inică, 31 m artie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Slujba de resfinţire a bisericii Schitului D arvari şi Sfânta
Liturghie îm preună cu Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari Teofan Sinaitul
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şi Teodosie Snagoveanul cu ocazia redeschiderii acestei m ănăstiri.
A rostit cuvânt de învăţătură, instalând ca stareţ pe P. Cuv. Ierom.
Am brozie Meleacă.
Luni, 1 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Excelenţa Sa, Dl. Iuliu P ancraţiu Gheorghiu, Am basadorul
Rom âniei la V atican ;
In aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a p rim it un grup de elevi de
la Şcoala nr. 20 din Tiraspol — şcoală cu predare în lim ba rom ână —
conduşi de Dl. Prof. Ion Iovcev, directorul şcolii şi de Dl. A lexan
d ru Dum aniuc, preşedintele com itetului de părinţi.
M arţi, 2 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe Excelenţa Sa, Dl. Giuseppe de Michelis di Slonghello, am ba
sadorul Republicii Italiene la B ucureşti ; După aceea, Prea Fericirea
Sa, s-a în tâlnit, la Academia de înalte Studii M ilitare, cu preoţii
m ilitari şi cu com andanţii unităţilo r unde aceştia îşi vor desfăşura
activitatea m isionară, cu care s-a în tre ţin u t părinteşte ;
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a participat la şedinţa Consi
liului profesoral al Facultăţii de teologie ortodoxă din cadrul
U niversităţii Bucureşti, instalând pe P. C. Pr. prof. univ. dr.
C onstantin Corniţescu, ca decan şi pe P. C. Pr. prof. univ. dr.
Nicolae Necula, ca prodecan ai F acultăţii ;
M iercuri, 3 apiilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Consiliului eparhial al A rhiepiscopiei B ucureştilor ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa, s-a în tâln it cu un grup de
studenţi teologi şi elevi sem inarişti din Republica Moldova şi
Ucraina, care studiază în ţara noastră, pe care i-a binecuvântat la
plecarea lor în vacanţă.
Joi, 4 aprilie 1996 —■ Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe P rea S finţitul Stephanos Charalam bidis, Episcop de Nazianz şi
vicar al M itropoliei ortodoxe din Franţa, în legătură cu unele
aspecte pastorale din Ortodoxia franceză.
V ineri, 5 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a
în tâ n ilt cu Dl. Crişan Popescu, secretar de sta t la M inisterul Lucră
rilor Publice şi A m enajării T eritoriului şi cu Dl. Sorin G abrea,
A rhitectul Şef al Capitalei, având cu aceştia discuţii referitoare la
am plasarea «Catedralei M ântuirii Neam ului» în P arcul Carol.
Duminică, 7 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie în C atedrala P atriarh ală, rostind cuvânt
de învăţătură. La sfârşitul slujbei P rea Fericirea Sa a acordat
Dl. G eneral (r) Victor Isâceanu — în vârstă de 98 de ani, veteran
al celor două războaie m ondiale — distincţia «Crucea P atriarh ală
p e n tru m ireni», p en tru slujirea adusă Bisericii noastre.
Luni, 8 api'ilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe P. C. Pr. Costică Popa, Parohul com unităţii rom âneşti din
Caracas, V enezuela ;
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In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe E m inenţa Sa Ioachim Vobe, Episcop al Bisericii Vechi-Catolice din G erm ania şi
pe Pr. Alto Schweiger, însoţiţi de Dl. Dr. Florian Voieu.
M iercuri, 10 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
adresat un m esaj pascal credincioşilor ortodocşi rom âni clin R epu
blica Moldova, p rin interm ediul postului «Radio Rom ânia A ctuali
tăţi» — studioul Chişinău ;
In aceeaşi zi, Prea Fericirca Sa a participat la Academia de
în alte Studii M ilitare, la cerem onia absolvirii cursurilor p reg ăti
toare p e n tru preoţii recom andaţi de centrele eparhiale şi la înm ânarea diplom elor de «preot m ilitar», rostind cuvânt de binecuvân
tare.
Joi, 11 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îm 
preună cu în alt Prea Sfinţiţii M itropoliţî şi Arhiepiscopi, cu P rea
Sfinţiţii Episcopi, Episcopi vicari şi A rhierei — vicari, m em bri ai
S fântului Sinod, a săvârşit Sfânta L iturghie şi Sfinţirea M arelui
M ir în paraclisul p atriarh al S fântul Spiridon rostind, după otpust,
cuvânt de m ulţum ire şi binecuvântare credincioşilor prezenţi ;
în seara aceleiaşi zile, P rea Fericirea Sa a săvârşit, în C ate
drala P atriarhală, îm preună cu Î.P.S. Bartolom eu, A rhiepiscopul
Vadului, Feleacului şi C lujului, Î.P.S. Pim en, A rhiepiscopul Suce
vei şi Rădăuţilor, P.S. Eftim ie, Episcopul R om anului şi H uşilor şi
P. S. G herasim P utncanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Suce
vei şi R ădăuţilor, Denia celor 12 Evanghelii, rostind cuvânt de
învăţătură.
Vineri, 12 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit în C atedrala P a tria rh a lă Denia Prohodului D om nului, rostind
cuvânt de învăţătură.
D um inică, 14 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, la miezul nopţii Slujba învierii şi Sfânta L iturghie în
faţa m iilor de credincioşi adunaţi la Catedrala P atriarh ală, rostind
cuvântul de Paşte ;
La orele 12,00, Ziua de Paşti, Prea Fericirea Sa îm preună cu
Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari Teofan Sinaitul, V incenţiu Ploieştea
nul şi Teodosie Snagcveanu1, a săvârşit. în Catedrala P atriarhală,
Slujba celei de a doua învieri, rostind cuvânt de învăţătură.
Luni, 15 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a asistat
la Sfânta L iturghie săvârşită în C atedrala P a tria rh a lă de P.S. Teodosie Snagoveanul, Episcop-Vicar al A rhiepiscopiei B u c u re ştilo r;
în după am iaza zilei. Prea Fericirea Sa a prim it, la reşedinţa P a 
triarhală, pe Prea Cucernicii P ărinţi Consilieri, pe protoiereii şi
preoţii din Capitală, adresându-Ie cuvânt pascal. Au fost de faţă
P. S. Calinic, Episcopul A rgeşului şi Prea Sfinţiţii Vicari Teofan
Sinaitul, V incenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul.
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M iercuri, 17 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it un grup de tineri din Grecia şi Bulgaria, m em bri ai Aso
ciaţiei Tinerilor Ortodocşi din Balcani, însoţiţi de m em bri ai ASCOR.
Joi, 18 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvâr
şit S fânta L iturghie şi sfinţirea bisericii parohiale din localitatea
Roşu, com. Chiajna, protoieria S.A.I., îm preună cu P. S. EpiscopV icar Teodosie Snagoveanul, rostind cuvânt de învăţătură. A acordat
P. C. Pr. Ion Ciucă rangul de «iconom stavrofor» ;
în după amiaza aceleiaşi zile, P rea Fericirea Sa a prim it pe
Dl. Gheorghe Bârlogeanu de la Paris, m em bru al A dunării E par
hiale a M itropoliei O rtodoxe Române p e n tru G erm ania şi Europa
Centrală.
D um inică, 21 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie în biserica Dom niţa Bălaşa, rostind cu
v â n t de învăţătură.
Luni, 22 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it un grup de pelerini m em bri ai Bisericii Evanghelice din G er
m ania, condus de consilierul evanghelic M anfred W agner şi p re
zentat de Dl. Radu P reda ;
în aceeaşi zi. Prea Fericirea Sa a prim it pe rând pe P. C. Pr.
A drian Diaconu, parohul Parohiei ortodoxe rom âne «Sfântul Ioan
Botezătorul» din Geneva, Elveţia şi apoi pe pastorul G ranville
Gibson, de A uckland, din M area B ritanie.
M arţi, 23 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit în C atedrala p atriarhală, în prezenţa com andantului, ofi
ţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor Brigăzii I M ecanizată «Tudor Vladim irescu — Debreţin» — instalarea P. C. Pr. Stan C ârstea ca preot
al Brigăzii, rostind cuvânt de binecuvântare.
Joi, 25 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Dl. Ion B roşteanu din Elveţia.
V ineri, 26 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe DL Irakh M enagarisvili, m inistrul A facerilor E xterne al
Georgiei.
M arţi, 30 aprilie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe Dl. G eneral Victor Isăceanu, veteran al celor două războaie
m ondiale.
Vineri, 3 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe Dl. Sterie Paris, secretarul general al Societăţii de cultură
m acedo-rom âne, însoţit de Dl. A lexandru Beldianu şi de D -na Gabriela Beldianu, m em bri ai aceleiaşi societăţi ;
în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe P. C. Pr. dr. M ircea
Basarab de la Parohia ortodoxă rom ână din Miinchen, Germ ania.
Duminică, 5 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a să
v ârşit Sfânta Liturghie în C atedrala p atriarhală, rostind cuvânt de
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în v ăţătu ră la Dum inica a iV -a după P aşti şi rugându-se pen tru
odihna sufletelor celor tragic dispăruţi : Cristinel Ganea, L aurenţiu
Stam ate, subofiţeri de poliţie, şi a soldatului Tudor Palcu.
M iercuri, 8 mai — M iercuri, 15 mai a.c. — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, în fru n tea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Rom âne — alcătuită din Î.P.S. Nestor, M itropolitul Olteniei, P. S.
Epifanie, Episcopul Buzăului, P. S. Teofan Sinaitul, Episcop Vicar
P atriarhal, P. C. Pr. prof. univ. dr. C onstantin Corniţescu, Decanul
Facultăţii de Teologie a U niversităţii Bucureşti, Dl. prof. univ. dr.
M ihail Diaconescu de la F acultatea de Teologie Piteşti şi Diac. Ni
colae V ladu — a vizitat Biserica Ortodoxă Apostolică a C iprului la
invitaţia Prea F ericitului A rhiepiscop Hrisostom.
D um inică, 19 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la Sfânta L iturghie săvârşită în C atedrala P atriarh ală de
P. S. Teofan Sinaitul, Episcop-Vicar P atriarh al, rostind cuvânt de
în v ăţătu ră credincioşilor adunaţi în num ăr m are în faţa Reşedinţei
P atriarhale.
L uni, 20 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe dom nii Sorin D um itrescu şi Răzvan Bucuroiu în legătură cu
reactivarea Schitului Darvari.
M arii, 21 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta L iturghie în C atedrala P a triarh ală la prăznuirea hram ului
acesteia, Sfinţii îm păraţi Constantin şi Elena, îm preună cu Î.P.S.
N ektarios, M itropolit de Leros, Kalym nos şi A stypaleas (P atriarhia
ecumenică) şi cu P. S. Episcop Vicar P a triarh al Teofan Sinaitul, ros
tind cuvânt de învăţătură.
M iercuri, 22 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it pe Î.P.S. Nektarios, M itropolit de Leros, Kalym nos şi A stypaleas
în legătură cu posibilitatea transferului unor maici din Biserica
Ortodoxă Rom ână în E parhia pe care o conduce, punându-le la dis
poziţie m ănăstiri lipsite de personal m onahal.
Joi, 23 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
S fânta L iturghie în Catedrala P atriarh ală la praznicul în ălţării
D om nului, rostind cuvânt de învăţătură. După aceea P rea Fericirea
Sa a săvârşit, la M onum entul Eroului Necunoscut, slujba de pom e
nire a eroilor neam ului românesc, ostaşi şi luptători, din toate tim 
purile şi din toate locurile, căzuţi pe câm purile de luptă, în lagăre
şi închisori, p en tru apărarea credinţei străm oşeşti, p en tru întregi
rea neam ului şi a ţin u tu rilo r rom âneşti, rostind cu acest prilej cu
v ân t de p reţu ire a jertfelor lor.
M arţi, 28 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la A dunarea G enerală Solem nă a Academiei Rom âne cu
ocazia aniversării a 130 de ani de la înfiinţarea acestui înalt for de
cultură, rostind alocuţiunea «Biserica şi Academ ia Română».
M iercuri, 29 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a avut
o şedinţă de lucru cu Dl. Crişan Popescu, S ecretar de S tat în Mi
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nisterul L ucrărilor Publice şi A m enajării T eritoriului, cu Dl. Ilie
Fonta, S ecretar de S tat la Secretariatul de S tat pentru Culte şi cu
Dl. Sorin Gabrea, A rhitectul şef al Capitalei, în legătură cu form ele
ce se cer a fi îndeplinite p e n tru construirea C atedralei M ântuirii
Neam ului în Parcul Carol. Au participat din p artea P atriarh iei Ro
m âne : P. S. Episcop Vicar P atriarh al Vincenţiu Ploieşteanul şi P. C.
Pr. C onstantin Pârvu, Vicar A dm inistrativ la A dm inistraţia P a tria r
hală. După aceea Prea Fericirea Sa, s-a deplasat la U niversitatea
Politehnică, unde a săvârşit — îm preună cu P.S. Teofan Sinaitul,
Episcop Vicar P a triarh al şi cu P. S. Teodosie Snagoveanu, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor — Slujba de binecuvântare a
începutului lucrărilor de construcţie a bisericii cu hram ul Sfântul
G rigore Palam a, Paraclisul U niversităţii Politehnice din B ucureşti,
rostind cuvântare.
Joi, 30 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat,
la Reşedinţa P atriarhală, şedinţa Consiliului Naţional Bisericesc în
legătură cu lucrările curente ale A dm inistraţiei P atriarhale. După
aceea Pr^a Fericirea Sa a prezidat la Facultatea de Teologie din
B ucureşti Comisia de exam inare a candidaţilor la transferarea în
B ucureşti şi în oraşe.
în aceeaşi si, Prea Fericirea Sa a orim it pe Dl A bdallah Zackem
din Liban, însoţit de Dl. Vasile Goga. Consilierul economic al A m 
basadei Rom âniei la Beirut.
V ineri, 31 mai 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Em inenţa Sa C ardinalul Roger Etchcgaray, preşedintele Consi
liului pontifical pentru Ju stiţie şi Pace, preşedinte em erit al Consi
liului pontifical «Cor Unum » şi preşedinte al C om itetului M arelui
Ju b ileu din anul 2 000. La discuţii au participat din partea P a
triarh iei Rom âne : P. S. Teofan Sinaitul, Episcop-Vicar P atriarhal,
P. C. Prof. Univ. Dr. Nicolae Necula, prodecanul Facultăţii de Teo
logie din B ucureşti, P. C. Pr. prof. univ. dr. D um itru Popescu şi
P. C. Pr. M ichael Tiţa, Consilier P atriarhal. D upă aceea, Prea F eri
cirea Sa a vizitat îm preună cu P. S. V incenţiu Ploieşteanul, EpiscopVicar P atriarhal, noile ateliere ale In stitu tu lu i Biblic de la PopeşţiLeordeni.
Dum inică, 1 iunie 1996 — Pogorârea Sfân tu lu i Duh — Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit S fânta Liturghie în biserica
m ănăstirii Pasărea, cu ocazia praznicului hram ului şi a rostit p re 
dica zilei.
Marţi, 3 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p re
zidat Conferinţa preoţcască cu tem a «Preotul în biserică, m lum e şi
acasă» desfăşurată la Ploieşti cu preoţii din Protoieria Ploieşti.
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Dl. A m iral A ntonie
Carlos Fuzeta da Ponte, Şeful M ajor G eneral al Arm atei Republicii
Portugheze.
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Joi, 5 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe I.P.S. Lucian M ureşan, A rhiepiscop şi M itropolit al M itropoliei
Rom âne U nite cu Roma, Însoţit de Î.P.S. George Guţiu, al Episco
piei Greco-Catolice C luj-G herla şi de P. S. Virgil Bercea, Episcop
A uxiliar, în legătură cu unele problem e ale Bisericii Catolice de
Rit Bizantin. A u iost prezenţi : I.P.S. Dr. A ntonie Plăm ădeală, Mi
tropolitul A rdealului, Crişanei şi M aram ureşului, Î.P.S. Bartolom eu
A nania, A hiepiscopul V adului, Feleacuiui şi C lujului şi P. C. Pr.
C onstantin Pârvu, Vicar A dm inistrativ ; In aceeaşi zi, seara, Prea
Fericirea Sa, a p articipat la recepţia oferită de A m basada Suediei
la Bucureşti, cu ocazia zilei naţionale a acestei ţări.
Vineri, 6 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe noul Capelan al Bisericii Anglicane din Bucureşti, R everendul
Edw ard Jo h n Poole, în vizită de prezentare ;
în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a p rim it pe E xcelenţa Sa, Dl.
C onstantin G abrea, A m basadorul Rom âniei la Moscova.
D um inică, 8 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a să
vârşit, îm preună cu Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari P atriarh ali Teofan
S inaitul şi V incenţiu Ploieşteanul, S fânta L iturghie în biserica Mă
năstirii A ntim din B ucureşti cu ocazia hram ului «Dum inica T uturor
Sfinţilor» şi a ro stit cu vânt de învăţătură.
Luni, 10 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
un grup de credincioşi ortodocşi rom âni din com una Voloca. re 
giunea Cernăuţi, Ucraina.
J o i 13 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe I.P.S. P etru , M itropolitul Basarabiei şi pe P. C. Pr. P etru
Buburuz.
în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a p rim it pe P rea S finţitul Barkev
M ardirosian, Episcop arm ean de N agorno-K arabah, însoţit de Exce
lenţa Sa, Dl. George K azinian, A m basadorul A rm eniei la B ucureşti
şi de P. Cuv. Arhim . Dr. Z areh B aronian, V icarul Episcopei A r
m ene din România. De asem enea, în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a
m ai p rim it pe Dl. Prof. Univ. Dr. Jiirg en M oltm an, de la U niversi
tatea din Tiibingen, G erm ania, precum şi pe Dl. Prof. Univ. Dr.
G heorghe U rsul din Statele U nite ale Americii.
Vineri, 14 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
m it pe Dl. A rhitect Gheorghios A xiotis din Grecia şi pe Dl. Acad.
Virgil Cândea.
Sâm bătă, 15 iunie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p ri
m it u n grup de consilieri m unicipali elveţieni, conduşi de Dl. Michel
Roseti, viceprim arul Genevei.
Dum inică, 16 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie în C atedrala P atriarhală, rostind cuvânt,
de învăţătură.
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M arţi, 17 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Dl. Georgios Aifadis, Consulul general al Republicii Elene in
Rom ânia, la încheierea m isiunii diplom atice în ţara noastră.
Joi, 20 iunie 1996 — Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a p rim it
pe Dl. D um itru Nicolae, însărcinatul cu Afaceri al Rom âniei în
Cipru.
D um inică, 23 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist «
săvârşit S fânta Liturghie In biserica Schitul Crasna, hirotonind
ierom onah pe P. Cuv. ierodiacon P artenie H uja şi ierodiacon pe Cu
viosul m onah Benedict Sbarnea şi adresând cuvânt de în v ăţătu ră
obştii m onahale şi credincioşilor prezenţi.
L uni, 24 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a asis
ta t la Sfânta L iturghie săvârşită în biserica Radu Vodă a Sem ina
ru lu i Teologic din B ucureşti, la praznicul N aşterii Sfântului Ioan
B otezătorul, rostind cuvânt de învăţătură.
în aceeaşi zi, Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a prim it
pe DL Victor
Ciorbea, p rim arul
general al M unicipiului B ucureşti.
P rea Fericirea Sa s-a deplasat după aceea la A m basada R epu
blicii Elene, unde a sem nat în C artea de condoleanţe deschisă eu
ocazia decesului Dom nului A dreas Papandreu.
Joit 27 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe D1. Dr. Ion Ţ ăranu din M ontreal, Canada.
V ineri, 28 iunie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe DL Victor Novarro, artist plastic şi fotograf de origine română»
stabilit în Brazilia.
D um inică, 30 iunie 1996— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S fânta L iturghie în C atedrala P atriarhală, îm preună cu
Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari P atriarh ali Teofan S inaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, fiind hirotoniţi ierodiaconi Cuviosul m onah Nicodim Pelin şi ierom onah P. Cuv. ierodiac. Nifon M arcu, pe seam a
m ănăstirii Cernica. După Sfânta L iturghie a binecuvântat m ulţi
m ea — credincioşi de toate vârstele, ca şi studenţi, m em bri ai
ASCOR, «Frăţiei Ortodoxe», Ligii S tudenţilor din U niversitatea
B ucureşti — şi a rostit cuvânt de învăţătură, îndem nând la păs
trarea credinţei străm oşeşti în faţa prozelitism ului sectar şi îndeo
sebi al iehoviştilor.
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PREOTUL ŞI VIATA RELIGIOASĂ
A CREDINCIOŞILOR
ICOANA ÎN CASA CREDINCIOSULUI
Însemnări din parohie

Pr. PAUL MIHAIL

Una din caracteristicile ortodoxiei este lucrarea rugăciunii şi a con
tem plării. Practica rugăciunii în Biserica ortodoxă se face înaintea icoa
nelor, a catapetesm elor, în faţa altarului la sfintele slujbe. R ugăciunea
se face, stând în picioare un tim p prelungit, alteori îngenunchind cu
m etanii şi plecăciuni. Rugăciunea, contem plarea, unitatea liturgică a
credincioşilor, form ează acele particularităţi, p rin care se poate înţelege
O rtodoxia şi care form ează coroana ei.
în viaţa privată, credinciosul are în casa sa u n colţ al icoanei la
care se roagă. P reotul de enorie, cercetând pe credincioşi în cursul anu
lui, la cele două A junuri şi la alte servicii religioase, are prileju l să
vadă icoana.
A lteori credinciosul cere preotului să-i recom ande de unde ar p utea
procura icoana şi preotul indică : m agazinul de obiecte bisericeşti. Preo
tului i se aduc spre sfinţire de credincioşi chipuri de icoane, pe care
prim indu-le şi cercetându-le dacă sunt conforme cu tradiţia iconografică
ortodoxă, le aşază în sfântul altar. La tim pul cuvenit, cu rânduiala din
M olitfelnic, le face sfinţirea şi apoi credinciosul, prim ind-o, aşază
noua icoană în casa sa.
P reotul ca predicator are prileju l să vorbească despre sfintele icoane
în Dum inica Ortodoxiei, de Ziua Crucii, la 4 decem brie, pom enirea sfân
tului Ioan Damaschin, la D um inica T uturor Sfinţilor, dar şi în alte zile
liturgice.
Cartea de în v ăţă tu ră creştin-ortodoxă, încă dă credinciosului în
drum are de cinstire şi venerarea sfintelor icoane pe care cinstindu-le,
îşi um ple sufletul de m ângâiere şi de rugăciune.
Pe păm ântul patriei noastre, de secole s-a dezvoltat iconografia şi
sculptura în lem n a icoanelor şi sfintelor cruci. Frescele din m ănăsti
rile şi bisericile ortodoxe din veacurile XV, XVI şi XVII, urm ând in
fluenţa bizantină, atonită, sud-slavă, stau m ărtu rii în faţa preotului şi
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credinciosului. Aceste fresce reprezintă scene din viaţa M ântuitorului,
a Maicii Dom nului, a D repţilor din Vechiul şi Noul Testam ent. Frescele
reprezintă chipurile sfinţilor pom eniţi în cursul anului, ne dau sim boluri
din Apocalipsa Sf. Ioan Teologul şi ne arată darurile caracteristice ale
sfinţilor, viaţa lor m ucenicească şi contem plativă.
Frescele sunt ca nişte cărţi, pe care văzându-le credinciosul şi p reo 
tul citesc de pe ele adevărurile credinţei, viaţa celui zugrăvit şi înăl
ţim ea la care ajunge cel ce tinde spre desăvârşire. Evlavia şi rugăciunea
izvorăsc din sufletul celui ce întâlneşte frescele în sfintele lăcaşuri ale
bisericii ortodoxe române. Aceste fresce uimesc şi lum ea occidentală prin
arta şi culorile lor, precum şi a rezistenţei în faţa tim pului.
Concom itent cu frescele din m ânăstiri şi biserici a apărut icoana
portativă, pictată, care a p ătru n s în casa credincioşilor. Icoana pictată
pe lem n din chiparos, tei sau tisă, mai târziu apare îm brăcată în haina
de argint, aur, îm podobită cu p ietre scumpe. P ictată de m eşteri iscusiţi
care se osteneau ca şi iconograful — cu post şi în rugăciune — icoana
a îm brăcat haina de m etal preţios. Ei au u rm ă rit să dea icoanei aceleaşi
form e şi înfăţişare pe care o avea pictura. Şi astfel, de secole se păstrează
icoane, care p rin arta şi m ăiestria lor devin tezaure, cu care se m ândreşte
M uzeul de A rtă al României.
Zugravi anonim i şi populari au dezvoltat mai departe arta icono
grafică rom ânească, îm plinind cerinţa de icoane a credincioşilor şi noilor
lăcaşuri ce se zideau. A lături de ei, preoţi şi monahi gravori au săpat
în lem n chipul sfinţilor, a scenelor biblice şi a sfintelor cruci. Pe pă
m ântul patriei, icoanele care au circulat dintr-o localitate în alta, de la
o fam ilie la alta, de la o biserică la alta, dintr-o provincie în alta, au
constituit legătură între fiii aceluiaşi neam şi aceleiaşi biserici.
De la m ijlocul secolului al X lX -lea, pe lângă icoana pictată sau g ra
vată pe lem n a ap ărut icoana litografiată pe hârtie. La început s-au
scos reproduceri de pe icoanele mai însem nate, dar mai târziu şi chipuri
de icoane fără tradiţie ortodoxă. La începutul veacului nostru apare
zincografia care tipăreşte clişeul chipurilor de pe icoane.
Cum arată această v arietate de producere a chipului icoanei pe te
ren, în parohie ? Cu ce fel de atitudine treb u ie să lupte preotul ? Ce
caută credincioşii şi care este cerinţa vieţii creştine ? Vom lua în cer
cetare 5 parohii din tr-u n oraş, unde posibilităţile de procurare a icoanei
sunt mai sporite.
Enoriaşii parohiilor cercetate sunt : profesionişti, medici, avocaţi,
ingineri, clerici, salariaţi la instituţiile pubilce, cooperative şi ateliere,
m eseriaşi, pensionari şi p roprietari de case.
Icoanele, ca obiecte, sunt de diferite m ărim i : m ari (75/65 cm), po
triv ite (60/40 cm), mijlocii (35/25 cm), mici (15/10 cm), m inuscule
(6/4 cm). Icoanele sunt de lem n, pictate, altele îm brăcate în m etal p re
ţios, litografiate pe hârtie, crom olitografiate şi în zincografie. Icoane
pictate pe sticlă nu s-au aflat. M area m ajoritate sunt înrăm ate, altele
încadrate sub sticlă, restul fie pe lem n sau hârtie, fără ram e şi sticle.
Icoanele sunt aşezate în colţul din răsărit, în unele case în firide
anum e făcute. Icoanele se află câte una in toate casele, dar se află şi
câte 2— 3 exem plare şi chiar mai m ulte. Colţul cu icoana în chivoturi
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sim etric aşezate câte 5—6, în argint sau pictură, s-au aflat în două
locuri : la Măr loara F aur şi Ioan Rozin. S unt locuri unde s-au aflat
antim ise brodate sau epitafe mici pictate, în locul icoanelor. De obicei,
icoana este îm podobită cu prosop brodat cu flori uscate în tre care
busuiocul şi vâzdoaga, precum şi ram uri de la Florii. înaintea icoanelor
este candela aprinsă sau stinsă. Ea este atârnată într-o lucrare de
m etal sau îm pletitură de sârm ă, fie fixată în tr-u n suport de lemn pirogravat.
Provenienţele icoanelor în casa enoriaşului sunt următoarele :
a)
argint,
—
:d frate
—
(Măria,

Icoane

m oştenite c/e

la

părinţi,

de

obicei

în

pictură

sau

îm brăcate

în

Din averea părintească, eu am dorit să primesc icoana Maicii Domnului,
mai mare (Ştefan Luca, de 55 ani),
Am moşteni!, de la mama icoana de argint şi eu voi da-o fiului meu
Dan
dr. N iculescu, de 45 ani).

b) Icoane dăru ite :
—■ La casa nouă. Preotul care a sfinţit casa, a dăruit icoana (Dumitru
Budeanu, de 30 ani).
— La căsătorie. La cununie mama mi-a dăruit icoana cu care şi ea a tost
binecuvântată de bunici (dr. P. Dimitriu de 43 ani).
— N aşul care- m-a cununat, mi-a dăruit icoana (uig. Sipoş, de 40 ani).
— Dc ziua onomastică. Nu aveam icoana Sf. Ioan, preotul venind de ziua
Sf. Ioan mi-a dăruit-o (Ioan A lexandrescu, 72 ani).
— La evenim ente însemnate. In anul în care a venit preotul nou la parohia
noastră, mi-a dăruit această icoană spre amintire (epitrop V. Hanganu, de 70 an:).
— De cunoştinţă. «Pictorul Stahi făcând cunoştinţă cu familia noastră
ne-a
dăruit icoana Aghiaz<mei (Eleonara Apostol, de 75 ani).
c) Icoane aduse dc la locurile c e rc eta te. «Tatăl nostru, preotul Stamate, a
•ost la Kiev şi de acolo a adus ico«ana M ântuitorului» (Elena Ionescu, de 63 ani),
— Am fost în Vrancea Ia rude şi de acolo ara adus icoana Sf. Dumitru în
argint (Isai Ropotă, de 60 ani).
—■ Maica mea a fost în pelerinaj La Ierusalim şi de acolo la întoarcere a
adus iccana învierii cu însem nare grecească (Gr. Romano de 67 ani).
— înainte de război au fost pe la noi călugări de la M untele Athos şi ei
ne-au adus icoana «Cuvine-se cu adevărat» (Petre Savin de 70 ani).
d) Icoane găsite
— Din clopotniţa de lemn din sat a bisericii am aflat epitaful acesta pe
pânză pe Gare curătindu-1 l-am aşezat la icoane (Mairia îoncscu, 68 ani).
—■ Intrând într-o casă părăsită de pe strada Sărăriei, după 1945, am aflat
icoana Sf. N eculai şi am adus-o acasă. (Nicolai Grigorescu, de 35 ani).
— Mergând prin pădure spre mânăstireq Neamţ, am găsit într-un stejar icoana
aceasta mâncată de cari şi m-am bucurat. (Gheorghe V asilescu, de 46 ani).
e) Icoane lucrate
— De pe antimisul M itropolitului Veniamin Costache am brodat unul nou,
pe care după sfinţire l-am pus în locul icoanei pierdute în timpul războiului (Rodica Şchiopu, dc 32 ani).
— După icoana Maicii Domnului, am lucrat în fir o alta şi am pus-o la căpă
tâiul patului (Crisanta Iliescu, 43 ani).
f) Icoane cumpărate
— Înainte lipseau icoane de lemn, dar acum a venit un stoc la m agazinul de
obiecte bisericeşti de la M itropolie şi de acolo am cumpărat (Ruxandra Sfrijan, de
62 ani)
B. O, R. — 15
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—• De Ia zu g ra v i. Era un zugrav cu num ele Zmeu care zugrăvea frumos ; de
Ia el am cumpărat-o în 1936 (Gheorghe Dumitrescu, 46 ani).
— De Ia anticari. Până la război se găseau icoane pe la anticari, care le v in 
deau scump. (M agdalena dr. Tănăsescu, de 43 ani).
— De la geam gii. In căsătoria noastră din satul Dumeşti, raionul Truşeşti, am
cumpărat în anul 1952 icoana pentru casă de la un geamgiu, care trecea plrin sat
şi vindea icoane sub sticlă». (N atalia C ostăchescu, de 26 ani).
— Din hală. Umblă prin hală târgoveţi cu un fel de icoane pe care le oferă
sătenilor spre cumpărare, cerându-le bani, sau din cele aduse spre vânzare (llie
G eorgescu, de 49 ani).
— Icoana cumpărată de mine din hală, pentru că nu avea înfăţişare ortodoxă,
p'reotul bisericii noastre mi-a luat-o şi mi-a dăruit Sf. Sa altă icoană pictată ortodox
(V asile Fluieraş, 42 ani).
Repartiţia icoanelor din casele credincioşilor după materialul întrebuinţat şi
din 100 bucăţi se împart în cca :
— 20 icoane pictate pe lemn
— 30 icoane crom olitografiate pe hârtie
—■ 19 icoane crom olitografiate pe hârtie şi aplicate pe lemn sau carton
— 10 icoane gravură pe foi
— 5 icoane pictate şi îmbrăcate în argint, metal
— 5 icoane foi colo'rate
— 5 icoane trase de pe clişeu tipografic
— 3 icoane brodate in fir
— 2 icoane pictate pe pânză
— 1 icoană sculptată pe lemn

In afară de icoane pe lemn sau pe hârtie, se află şi cruci de lemn,
unele sculptate, altele cu aplicarea răstignirii.
Se întâlnesc case şi fără icoane. La în treb area preotului sau la ex
presia vădită de m irare unde este icoana, se dau diferite răspunsuri ;
— Sunt de la Buzău şi la noi e obiceiul ca cei care vin în ospeţie
la casă să ne aducă icoana (M aranda Ionescu, 56 ani).
— Am lăsat icoanele la locuinţa trecută şi acum aştept ca un p rie 
ten să le aducă, deoarece icoanele nu se cum pără, ci num ai se dăruiesc
(Grigore Vasilescu, 36 de ani).
Tem atica icoanelor aflate în casa credincioşilor e bogată. Icoana p re 
dom inantă e a Maicii Dom nului şi a M ântuitorului Hristos. Execuţia,
p ictura lor, îm brăcată în m etal sau crom olitografie, e aceea tradiţională
ortodoxă. Maica D om nului cu pruncul în braţe, cu însem narea iniţiale
lor în greceşte, sloveneşte sau rom âneşte. M ântuitorul H ristos ca arhie
reu sau num ai capul său ; având cartea în m ână şi scrisă ; «Eu sunt
lum ina lumii» etc. Dar m area m ajoritate a icoanelor pe hârtie, nu au
tem atică ortodoxă. în tre ele dom ină chipul apusean al Maicii cu haramă
şi chipul încoronat al Maicii cu inscripţia : «între fem ei cea mai aleasă
născând pe Fiul Tău cel sfânt, m ărită eşti îm părăteasă, m ărită eşti în
cer şi pre pâm ănt».
U rm ează icoana Sf. Niculai, ierarhul apropiat inim ilor tu tu ro r cre
dincioşilor în tradiţie ortodoxă, dar şi cu reproducerea din cele apusene.
Apoi a sfinţilor înzestraţi cu daruri, speciale : a Sf. Pantelim on tăm ă
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duitorul de boli, a Sf. H aralam bie izbăvitorul de ciumă, a Sf. A rhan
ghel Gavriil, a Sf. Spiridon, a Sf. Trifon ocrotitorul grădinarilor, a Sf.
Stelian ocrotitorul copiilor, a Sf. M ina descoperitorul de pagubă, a Cu
vioasei Paraschiva, a Sf. Gheorghe, a Sf. D um itru şi altor sfinţi.
U na singură, icoană pictată pe lemn, s-a aflat, a Sf. Vlasie, apără
torul vitelor şi a Sf. Procopie, ocrotitorul căsătoriţilor.
Cererea m are a tinerilor căsătoriţi de a avea icoane la cununie, fie
dăruită de naş sau de preot, cum e obiceiul, n-a avut cu ce să fie îm pli
nită. în cursul tim pului dintre cele două războaie m ondiale s-au răs
pân d it foi colorate cu chipul R ăstignirii în form ă apuseană, îm podobită
cu flori şi cu însem narea : «B inecuvântarea casnică». Unde e C redinţă
e Iubire (Unde e Iubire e şi Pace), Unde e Pacea e şi B inecuvântarea
(Unde e B inecuvântare e şi Dumnezeu), iar unde e Dum nezeu, lipsa
nu-şi face Cuibul său».
De aceste foi colorate aplicate pe lem n şi sub ram ă, în parohiile
cercetate, s-au aflat 11 bucăţi, dar cu siguranţă că num ărul m ai m are
este în enoriile de sate.
S-a-u aflat icoane legate de sărbători m ari, N aşterea Dom nului,
Botezul, A dorm irea Maicii Dom nului şi Buna Vestire. Unii enoriaşi au
dorinţe legate de anum ite scene din iconografie :
— Particip regulat la Litie, în ajunul sărbătorilor şi a hramurilor şi tare do
resc să am o icoană cu minunea «înm ulţirea pâinilor» (Măria, prof. Popescu ele
41 ani).
—• Sunt meseiriaş tâmplar şi mult aş da să aflu icoana cu M ântuitorul, aju
tând Sf. Iosif cum se spune în Evanghelie. (Mihai Muştiuc, de 65 ani).
—■ Pentru mine înălţarea Domnului e al doilea Paşte şi deseori mă duc la
M ănăstirea Neamţu şi totuşi nu pot să-m i agonisesc Icoana înălţării (Gheorghe
Ursu, 35 ani).
—■ Mă cheamă Ştefan şi n-am aflat icoana Sf. Ştefan, al cărui nume îl
port,
deşi am vârsta de 40 de ani (Ştefan Ionescu, 40 ani).
— Citesc A catistul A coperăm ântului M aicii Domnului, tipărit de episcopul
M elchisedec şi vreau, părinte, să-mi aduceţi în casă icoana A coperăm ântului M aicii
Domnului ce se prăznuieşte la 1 octom brie (Traian Grigoirescu, 50 ani).
— Icoana Rusaliilor, a Pogorârii Sf. Duh, am văzut-o la bunica mea în Nicolina, dar de când sunt căsătorit doresc s-o am în casă şi n-am de unde să mi-o
procur. (Maria Bosanceanu, 49 ani).
—■La Paşte, biserica este plină de credincioşi. Atunci mulţi întreabă şi do
resc să-şi procure iconiţe cu învierea Domnului. M ulte s-ar răspândi atunci, daca
le-am avea la biserica noastră. (Epitrop V asile Hanganu, de 70 ani).

Alţi credincioşi caută icoanele Sf. Ilie Tesviteanul, a îngerului P ă
zitor, a sfintelor Fem ei M ironosiţe, Cina cea de Taină, M ântuitorul în 
conjurat de popor rostind Predica de pe m unte.
Icoanele cercetate ca vechim e, sunt de date relativ noi. laşul a su
ferit evacuări, bom bardam ente, m ulte icoane s-au luat în refugiu, n-au
mai revenit la locul lor. laşul ca oraş n-a avut zugravi populari, la Mi
tropolie nu s-a dezvoltat o tradiţie iconografică. Totuşi din icoanele
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văzute se găsesc exem plare care reproduc tem atica icoanelor vechi, a l
tele chiar originale. în tre acestea trei icoane ale zugravului m oldovean
N. A ltini, care face trecerea de la canonul iconografic la cel realist. F i
gurile sunt pline, expresivitatea e mai clară, puterea de interiorizare
e mai luminoasă. Toate însă nu depăşesc 100— 150 ani.
Două din cele văzute însă sunt mai vechi. Una înfăţişând N aşterea
Dom nului, în care tra tare a peisajului e asem ănătoare cu a celui moldovean.
Ciobanii sunt real îm brăcaţi ca cei de la m unte, capul vitelor e ase
m ănător cu coarnele zim brului, stem a Moldovei ; gardul staulului din
prim ul plan e asem ănător cu cel al cerdacului ; poartă însem narea cirilică a anului 1785. Altă icoană întâlnită, tra tân d iconografic cele şapte
sinoade ecumenice, de origine slavă, zugrăvită pe lem n de chiparos, este
păstrată bine. Vechimea ei poate să se suie până la începutul veacului
al XV III-lea. Posesorul o are de la străbunicii lui născuţi în Iaşi.
Dar m area m ulţim e de icoane moldovene, slave şi greceşti, ce ne
greşit au circulat şi s-au păstrat în Iaşi până în zilele noastre, au
dispărut. Ele au fost strânse, cum părate, schim bate de diferiţi colec
ţionari anticari, intelectuali şi muzee. Icoane de -.ictură veche şi îm 
brăcate în argint s-au achiziţionat de către anum ite persoane de diferite
profesiuni ce se ocupau şi cu cum părarea obiectelor dispărute de la
biserici. Din aceste cauze, în parohiile cercetate s-au aflat aşa de puţine
icoane vechi, care ar constitui şi o valoare artistică a laşului.
Preotul de enorie care a învăţat şi cunoaşte elem ente de iconografie,
va descoperi în casa enoriaşului icoanele du preţ, el va trebui să explice
însem nătatea lor artistică şi rolul lor, privind legătura în tre generaţii.
In m âna preoţilor de enorie stă putinţa de a răspândi icoana cu
tradiţie ortodoxă ; astfel poate contribui la propagarea icoanei artistice,
pe lem n sau hârtie, dar mai ales pictate.
Să urm ărim căile de p ătru n d ere în casa enoriaşului a icoanei neortodoxe, stăvilind introducerea lor.
Să com batem public şi cu stăru in ţă ca icoanele să nu se cum pere
de la geamgii şi de la vânzătorii din piaţă.
Să rugăm respectuos ca In stitu tu l Biblic şi de M isiune O rtodoxă
să dispună reproducerea de pe celebrele icoane ale Ortodoxiei, ale
A thos-ului şi din Patrie, a chipurilor icoanelor consfinţite de secole,
p en tru răspândirea lor în parohie.
Să tindem ca enoriaşii noştri să se închine în faţa icoanei cu tr a 
diţie ortodoxă, îndem nându-i să-şi procure icoane din cele difuzate de
In stitu tu l Biblic al Bisericii noastre ortodoxe.
Să dăruim şi să îm părţim noi înşine icoane de lem n sau h ârtie eno
riaşilor noştri, la diferite evenim ente din viaţa lor, ca prin aceasta, păs
toriţii noştri, să se lege şi să se apropie şi m ai m ult de biserică.
Să îndoim rugăm intea noastră respectuoasă ca In stitu tu l Biblic să
tipărească icoane pe carton, având pe verso descrierea sărbătorii sau
viaţa Sfântului ce-1 reprezintă şi să dorim ca icoana din casa credin
ciosului să aibă o înfăţişare cât m ai ridicată artistic, aşa cum cer su 
fletul nostru şi viaţa creştină.

BIBLIOGRAFIA OMILETICĂ
ÎN SPRIJINUL ELABORĂRII ŞI ROSTIRII PREDICII
Pr. asist. VASILE GORDON

Se ştie că reuşita predicii este direct proporţională cu efortul ce se
depune în tru elaborarea ei. P rin efort înţelegem antrenarea cu hărnicie
a celor trei m ari funcţiuni sufleteşti (raţiunea, sentim entul şi voinţa),
într-o arm onioasă conlucrare, spre atingerea scopului în tre it al propovăduirii, acelaşi azi ca întotdeauna : lum inarea m inţii, încălzirea ini
mii şi înduplecarea voinţei ascultătorilor pentru a duce o viaţă croştină
autentică
Cu toate că scopul propovăduirii este, în esenţă, acelaşi, m entalitatea
ascultătorilor de la sfârşit de secol XX este m ult schim bată faţă de
trecut, p uternic influenţată de explozia inform aţională difuzată prin
m ass-m edia şi, totodată, de celelalte com ponente ale vieţii m oderne. Se
afirm ă tot m ai des că preotul zilelor noastre trebuie să fie din ce în ce
m ai inform at, spre a fi un bun predicator, în pas cu cerinţele actuale.
In cele ce urm ează, ne-am propus să prezentăm o listă bibliografică,
tocmai pentru a veni în sprijinul celor interesaţi în m unca de inform are
în dom eniu. Evident că inform area, oricât de bogată, nu rezolvă singură
problem a. Factorii reuşitei predicii sunt mai m ulţi, de ei ocupându-se
tratatele de specialitate, dintre care am inclus şi noi câteva în listă.
Aşadar, când spunem inform are, nu avem în vedere num ai îm bogăţirea
cunoştinţelor, d.p.v. intelectual, ci şi form area unei vieţi duhovniceşti,
corespunzătoare cu statu tu l de propovăduitor al Evangheliei. O dată cu
acestea, scopul inform ării este deprinderea unei tehnici de redactare şi
rostire a predicii, tehnică de care depinde în m are m ăsură reuşita.
Se vorbeşte adesea de o criză generală a predicii, de o sărăcie a
m esajului omiletic, şi, totodată, de o stângăcie în rostirea de la Amvon.
Credem că aceste neajunsuri se datorează şi unei inform ări precare, sau,
pe alocuri, unei totale lipse de inform are. In tim pul anilor de studiu
la Teologie, m ultitudinea m ateriilor de învăţăm ânt şi a obligaţiilor de
lectură bibliografică determ ină o slabă docum entare în câm pul omiletic.
Abia după term inarea studiilor şi in trarea în preoţie, cei râvnitori pot
să dedice tim p pentru a parcurge tra tate şi studii omiletice, totodată
predici reprezentative, m ai vechi şi m ai noi.
înainte de a purcede la prezentarea listei bibliografice, alcătuită
selectiv, pe cât s-a p u tu t din lucrări în m ajoritate uşor de găsit, socotim
potrivit, să evocăm pledoaria pen tru o mai m are râvnă în slujirea învăţătorească, susţinută de un strălucit rep rezen tan t contem poran al A m 
vonului : «Exigenţele lum ii m oderne au crescut din m u lte puncte de
vedere. Se cere în plus cultură. N u mai merge num ai cu Ceaslovul şi
cu M olitvelnicul. Preotul trebuie să fie egal în cultură cu păstoriţii săi,
dacă nu chiar superior lor... Trebuie să răspundă la exigenţele lor, tre
1.
Conform oratoriei clastice latine, scopul întreit al predicii
a s t f e l: docere n ecesita tis, delec ta re su a vita tis, lîe cte re v ic to ria e .

este
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buie să vorbească lim ba lor, lim ba veacului nostru, să macine ideile
veacului nostru şi ale societăţii noastre, să poată deci răspunde pre
ocupărilor credincioşilor de azi... Lum ea de astăzi a început să vrea a lt
ceva, vrea argum ente, vrea logică, vrea o desfăşurare de idei, stil sobru
şi căutat, nu se mai m ulţum eşte cu retorici ieftine şi cu floricele...» 2.
în consens cu cele de mai sus, am intim şi observaţiile pline de
realism făcute de un alt m are predicator rom ân din secolul XX, din
păcate prea puţin cunoscut faţă de valoarea sa, poate şi pen tru faptul
că a fost ţinut «în um bră» de fostul regim com unist a te u 3. Criza p re 
dicii actuale este, spune P. C. Sa, «o criză de fond, o criză substanţială,
o criză de orientare pastorală»...4. Recom andând predicatorului să fie
în pas cu vrem ea sa, P ărintele Chilea afirm ă : «Predicatorul actual tre
buie să fie cu deosebită grijă când se adresează ascultătorilor săi.
Punctul său de plecare trebuie să fie o anum e prezenţă sufletească a
ascultătorilor, sau ceea ce înţelegem prin actualitatea sufletească» 5.
în speranţa că lista bibliografică pe care o prezentăm va fi de folos
atât preoţilor cât şi studenţilor şi elevilor de la teologie, ne îngăduim
câteva sugestii orientative. Socotim că nu m ai e nevoie să insistăm cu
îndem nuri asupra studierii predicilor Sfinţilor Părinţi, ştiindu-se prea
bine valoarea lor perenă. Se înţelege, de asem enea, faptul că fiecare
lucrare prezentată are valoarea sa în câm pul omiletic (altfel nu ar fi fost
inclusă în listă). Sugerăm , însă, o m ai atentă zăbovire asupra tezelor de
doctorat (arhim. V. Vasilache, pr. Şebu, pr. G. Popescu, pr. Duţu) şi
asupra unor studii om iletice reprezentative, cum sunt cele ale profesori
lor de teologie, care au ostenit cu precădere în acest dom eniu, cum
sunt părinţii profesori Ralca, Belu, Bulacu, Cristescu, G aleriu, M. Ionescu, V. Micle ş. a.
1. Izvoare de b a z ă :
Sfânta Scriptură (Ediţiile Sf. Sinod).
Cazania, E ditată de In stitu tu l biblic şi de m isiune al Bisericii O rto
doxe Române, B ucureşti, 1960, 1973, 1987.
Cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe (Octoih, Triod, Penticostar,
M inee ş. a.), p e n tru valorificarea în predică a im nelor liturgice.
Proloagele, voi. I şi II, editate de M itropolia Craiovei, 1991 (diortosite de arhim . dr. Benedict Ghiuş).
V ieţile Sfinţilor, editate de Eparhia Rom anului şi Huşilor, sub su
pravegherea protos. Ioanichie Bălan, începând din 1991 (12 volume).
Canoanele Bisericii Ortodoxe, editate p rin osteneala arhid. pr. prof.
dr. Ioan Floca, Sibiu, 1993.
2. A ntonie al Ardealului, V o c a ţie şi m isiu n e creştin ă m vre m e a n o a stră, Sibiu,
1984, p. 162— 163.
3. Este vorba de preotul profesor dr. Sebastian Chilea, fost deţinut politic
între anii 1959— 1964. Doctor în filosofie, cu teza Etica şi e stetica , publicată la
Craiova, în anul 1948, părintele Chilea s-a remarcat ca un predicator de excep ţie
la catedrala Sf. Dumitru din Craiova, apoi ca profesor strălucit la Sem inariile din
Craiova şi Bucureşti, lăsându-ne câteva studii om iletice reprezentative, dintre care
am ales trei pentru lista noastră.
4. C onsideraţii o m iletice a ctu a le, în «Ortodoxia», 1/1967, p. 66.
5. Ibidem, p. 72.
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Predicile părinţilor şi scriitorilor b isericeşti:
Sf. Ioan Gură de Aur, Şaizeci şi patru cuvinte sau predice, trad.
Episcopul M elchisedec Ştefănescu, Bucureşti, 1883 (reeditate 1997, Ed.
Buna V estire, Bacău).
Idem, Omilii la cele 14 epistole pauline, 9 voi., trad. de ep. A tanasiu
Teodosie, tip ărite la Iaşi şi Bucureşti, între anii 1901— 1923.
Idem, Cuvinte la praznice îm părăteşti, trad. de pr. D. Fecioru,
B ucureşti, 1942.
Idem, Omilii la Facere (I), trad. pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1987
(voi. 21 din Părinţi şi scriitori bisericeşti).
Idem, Om ilii la Facere (II), trad. pr. D. Fecioru, B ucureşti, 1989
(voi. 22, P.S.B.).
Idem, Omilii la M atei, trad. de pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1994
(voi. nr. 23 din P.S.B.).
Idem, Puţul şi îm părţirea de grâu (57 predici), Edit. «Buna-Vestire»,
Bacău, 1995.
Sf. V asile cel Mare, Omilii la Hexaim eron, Omilii la psalm i, Omilii
şi cuvântări, trad. de pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1986 (voi. 17 — P.S.B.).
Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântări despre D um nezeu,
trad. de pr. Gh. Tilea şi N. Barbu, C. de Argeş, 1947 (retrad. de
Pr. D. Stăniloae, Ed. Anastasia, 1993).
Idem, Apologia şi elogiul S f . Vasile, trad. N. Donos, Huşi, 1931.
Idem, Elogiul funebru al lui Cezarie şi Despre Macabei, trad. de
P etru Papadopol, Rm. Vâlcii, 1939.
Idem, Poeme dogmatice, trad. pr. Gh. Tilea, în G. B., 5—6/1971
şi 3—4/1973.
Asterie al Am asiei, Om ilii şi predici, «Izvoarele ortodoxiei», voi. 8,
trad. de pr. D um itru Fecioru, Bucureşti, 1946.
Sf. Efrem Şirul, C uvinte şi învăţături, Ed. B una-V estire, Bacău, 1996.
Origen, Omilii la Facere, Ieşire, Num eri, Iosua, Cântarea Cântărilor,
Cartea Proorocului Ieremia, trad. pr. T. Bodogae, pr. Nicolae Neaga şi
Zorica Laţcu, Bucureşti, 1981, voi. 6 din P.S.B,
Sf. M acarie Egipteanul, Om ilii duhovniceşti, trad. pr. C. Corniţescu,
voi. 34 P.S.B., B ucureşti, 1992.
R evistele bisericeşti, centrale şi m itropolitane, p e n tru studii omiletice şi predici propriu-zise.
îndrum ătoarele bisericeşti, ale Sfintelor Arhiepiscopii şi Episcopii.
2. Cărţi de predici. Autori români
Bogdan, pr., P etru, Viaţa în H ristos. Predici morale pentru toate
dum inicile şi sărbătorile anului, A rad, 1943.
Boiu, pr., Zaharia, Sem inţe în agrul lui H ristos,Tom I, II,
III,
Sibiu, 1898— 99 :
— Tom I : C uvântări la dum inicile de peste an ;
— Tom II : C uvântări la praznicele şi sărbătorile de peste an, p re
cum şi la casuale...
— Tom III : C uvântări bisericeşti la înm orm ântări, parastase şi alte
festivităţi funebrale. Adaos de tex tu ri biblice p e n tru cuvântă
rile funebrale.
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Bulacu, pr., M ihail, C uvinte din E vanghelie. Predici, Bucureşti, 1944.
Bunea, pr., Ioan, Predici la dum inici şi sărbători, Cluj-N apoca, 1983.
Idem, C uvinte de învăţătură la botez, cununie şi înm orm ântare,
Cluj-Napoca, 1986.
Chiricuţă, pr., Toma, Pocăiţi-vă, Predici dum inicale, Bucureşti, 1932.
Idem, Cunoşti tu calea ? Chem ări către suflet, Bucureşti, 1934.
Idem, Evanghelia tălm ăcită pentru tim pul prezent (predici exegetice),
B ucureşti, 1935.
Idem , A n u l în predici, Bucureşti, 1996 (Ed. Anastasia).
Ciceu, pr., Teodor, Praznicele legii noastre ortodoxe9 Cluj, 1942.
Cleopa, arhim ., Ilie, Predici la dum inicile de peste an, E ditura Ep.
Roman, 1990 (ed. II-a, 1996).
Idem. Predici la praznice îm părăteşti şi la sfinţii de peste an, Ep
Rom an, 1986.
Com an, ep., Vasile, Hristos în fam ilie, Braşov, 1945 (m aterial pen
tru cuvântări la cununii).
Idem, Cuvântări liturgice, Oradea, 1974 (ed. II-a, 1987).
Idem, S lujind lui D um nezeu, slujim oamenilor, Oradea, 1980.
Comşa, ep., Grigore, Predici la toate dum inicile anului bisericesc,
Arad, 1926.
Idem, De la leo,găn până la moarte, Arad, 1927.
Idem, Brazde în ogorul ortodoxiei. C uvântări ocazionale, Arad, 1932.
Corneanu, m itrop., Nicolae (coordonator), Ieşit-a semănătorul (Cu
v ântări la dum inicile şi praznicele de peste an), Tim işoara, 1974.
Idem, Culegere de predici (C uvântări la cununii şi înm orm ântări),
Tim işoara, 1984.
Cristescu, pr., Grigorie, Mai aproape de Tine, Doamne ! M editaţiile
unui închinător, Sibiu, 1926.
Idem, Vino şi v e z i ! (Meditaţii), Sibiu, 1929.
David, diac., Petre, Caută şi vei afla. Predici m isionar-patriotice,
la toate sărbătorile anului, la sfinţi m ari, la cuvioşi, propovăduitori şi
m ărturisitori rom âni. C urtea de Argeş, 1996.
Demian, Tudor, Jertfa Laudei. Predici liturgice, A rad, 1945.
Donos, pr., Nicolae, M odele de cuvântări bisericeşti, Huşi, 1927.
Felea, pr., Ilarion, Duhni A devărului, Arad, 1943.
Herineanu, ep., Teofil, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură, Cluj-Napoca,
1987.
Ionescu, pr., M arin, Secerişul e m ult, secerătorii puţini. Predici,
Bucureşti, 1927.
Idem (în colab. cu pr. Toma C hiricuţă şi alţii), Chemări de departe.
Predici la radio, B ucureşti, 1929.
Ispir, prof., Vasile, Biserica activă. Predici la radio,Bucureşti, i.a.,
145 p.
Ivireanul, m itrop., sfânt, Antim , Predici. Ediţie critică îngrijită de
G abriel Ştrem pel, B ucureşti, 1962.
Idem, Didahii, E ditura «Minerva», Bucureşti, 1983.
Lascarov-M oldoveanu, Al., Chemări la Dom nul. Scurte lăm uriri ale
evangheliilor de peste an, Craiova, 1941.
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Liţiu, pr., Gheorghe, Cartea vieţii (Predici la dum inici şi sărbători),
Timişoara, 1991.
Lupaş, pr., Ioan, Căzut-a cununa capului nostru. C uvântări funebrale, Arad, 1918.
Manr arhim ., Serafim , Livada duhovnicească. Predici, Cluj-Napoca,
1990.
Maior, pr.. P etru, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi,
Buda, 1809,
Idem, Didahii, adică învăţături pentru creşterea fiilor, la îngropă
ciunea pruncilor m orţi, Buda, 18C9.
Idem, Prediche sau învăţături la toate dum inicile şi sărbătorile anu
lui, 3 volume, Buda, 1810— 1*811.
Margar pr., Iaeob, Predici la m orţi, Cluj, 1922.
M icu, pr., Samuil, Prcpovedanie sau învăţătură la îngropăciunea
oamenilor m orţi, Blaj, 1784.
Munteanu, patriarh, Nicodim, Cuvântări liturgice..., M ănăstirea
Neamţ, 1933.
Idem, Cuvântări pastorale şi îndem nuri, M ănăstirea Neamţ, 1940.
O ancear pr., Zosim (în colab. cu pr. Spiridon Cândea), B u n e-vestiri.
Predici la toate dum inicile de peste an, Sibiu, 1944.
Idem, Popasuri omiletice, Sibiu, 1975.
Paschîa, pr., Gheorghe, Cer şi pământ, B ucureşti, 1944.
Pasculescu-Orlea, pr. Em. V eniţi să prim iţi lum ină. M editaţii evan
ghelice. Bucureşti, 1939.
Pişculescu, pr., Grigorie (Gala Galartion), Ziua D om nului (articole
publicate în «Curentul»), Bucureşti, 1958 (m aterial util pentru predici).
Plămădeală, m itrop., Antonie, (coordonator), Lum ină din lu m ină.
Predici, Sibiu, 1985.
Idem, Tâlcuiri noi la texte vech i, Sibiu, 1989 (Ediţia Il-a, 1996,
editura A xios SRL).
Idem, C uvinte la zile mari, Sibiu, 1989.
Poteca, arhim ., Eufrosin, Predici şi cuvântări, B ucureşti, 1993 (Edi
tor arhim . V. Micle).
Răduleanu, pr., Boris, Sem nificaţia marilor sărbători creştine, voi. I,
Sibiu, 1993.
Idem, Sem nificaţia dum inicilor din postul mare, voi. II, B ucureşti,
1996.
Şaguna, m itrop., A ndrei, Chiriacodromion, adecă cuvântări biseri
ceşti p e n m fiecare dum inică a anului, întocm ite de Ninhifor T eotoke...
cu u n adaos de cuvântări pentru sărbătorile dom neşti, Sibiu, 1855.
Idem , Tâlcuirea Evangheliilor în dum inicile învierii şi ale sărbăto
rilor, Sibiu, 1857.
Scriban, arhim ., Iuliu, Predici pentru popor, B ucureşti, 1944.
Slevoacă, pr., Ştefan, Predici la dum inici şi sărbători, B ucureşti,
1978.
Idem, Făclii pentru dreapta credinţă, Buzău, 1985.
Idem, Din tezaurul ortodoxiei, Buzău, 1990 (conţine, la sfârşit, pilde
ilustrative).
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Steinhardt, ierom., Nicolae, Dăruind vei dobândi (m editaţii duhov
niceşti), Cluj-Napoca, 1944.
Tarnavski, prof., Teodor (colab. cu Em. Voiutschi), Predici pentru
dum inicile anului, 3 voi., Cernăuţi, 1896, 1898, 1900.
Tănaser protos., Petroniu, Uşile pocăinţei. M editaţii duhovniceşti la
vrem ea Triodidui, Iaşi, 1994.
Teodor, pr., Petre, Hrană şi bucurie. Predici la dum inicile de peste
an, Valea Plopului, 1995.
V asilachir arhim ., Vasile, D um nezeu este lum ină. Predici, Neamţ,
1939.
Idem, Predici rostite la radiot Bucureşti, 1942.
Idem, Prietenii lui D um nezeu : Sfinţii. Predici, Bucureşti, 1947.
3. Cărţi de predici. Autori străini
Barth, K arl, Komm, Shopfer Geist î Predigten. («Vino, D uhule
creator ! Predici»), M iinchen, 1924.
Bossuetr Jaques Benigne, Oeuvres, Tom. I—IV, Paris, 1852.
Idem , Oraisons funebres, Paris, 1876.
Idem, Oeuvres oratoires, Paris, 1914.
Idem, M editations sur VEvangilef Tom. I—II, Paris, 1922.
Bourdaloue, Louis, O euvres, Paris, 1836.
Idem , Predicile de advent, trad. de dr. Al. Nicolescu, Blaj, 1920.
Cantono, A., B revi discorsi e panegiricif Torino, 1926.
Farrar, F. V., Predici pentru tineretul şcolar, trad. de Nicodim M un
teanu, Neamţ, 1935.
Inochentie al O deseir Cinci m ărgăritare, Neam ţu, 1929.
Idem, 51 de cuvântări la Postul Mare, trad. de Nicodim M unteanu,
B ucureşti, 1909.
Idem , Predici la sărbătorile îm părăteşti, trad. de N. M unteanu,
Neam ţ, 1933.
Idemi Cuvântări la sărbătorile maicii D om nului, trad. de N. M un
teanu, Neam ţ, 1933.
Idem , Predici. Despre căderea lui A d a m , păcat, m oarte şi înviere.
Trad. de Nicodim, m itropolitul Moldovei, Neamţ, 1939.
Luther, M artin, K irchen-Postille... (Carte de predici a Bisericii),
B raunschw eig, f. a. (912 p.).
M assillonr Je an B aptiste, O euvres, Tom I—II, Paris, 1868.
Idem , C uvintele . . . sau «Petit Car&me», Trad. de arhim . E. Poteca,
Bucureşti, 1846.
Idem, C u v in te le . . . sau P etit Carem e-Serm ons, Paris, 1895.
Idem (colab. cu Flechier şi Mascaron), Oraisons funebres, Paris,
1875.
M iniatis, ep., Ilie, Viaţa şi opera lui..., trad. de pr. D. IliescuPalanca, B ucureşti, 1936, voi. I.
Idem, Predicile şi panegiricile lui Ilie Miniatis..., trad. de acelaşi,
B ucureşti, 1944, voi. II.
Idem, Didahii la Posttd M are, trad. de acelaşi, B ucureşti, 1996 (re
editare a prim ei părţi a voi. II din 1944, Edit. In stitu tu lu i Biblic şi de
M isiune al B.O.R.).
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Idem , Didahii şi predici, Edit. «Buna-Vestire», Bacău, 1995.
N icolae, m itrop. de K rutiţki, Cuvântări bisericeşti, trad. de pr. Ni
colae Popescu, voi. I, Bucureşti, 1949, voi. II, Bucureşti, 1950, voi. III,
Bucureşti, 1952.
Philar&te, (Filaret), Monseign., Oraisons funebres, hom elies et discours, trad. de russe p ar A lexandre de Stourdza, Paris, 1849.
Idem, C hoix de serm ons et discours, trad. par A. Serpinet, Tom. I,
II, III, Paris, 1866.
Sundar Sing, Sadhu, Prin Hristos şi pentru Hristos, C uvântări ţi
n u te în Elveţia (1922), trad. de prof. M ihail Ionescu şi pr. N. Bănăţeanu,
Câm pulung-M uscel, f. a,, 200 p.
Theodoru, D. Evangelou, A skiseis ekklisiastikis ritorikis i om iletkis
(Exerciţii de retorică sau omiletică bisericească, Predici în 1. greacă),
A tena, 1978.
V arsanuîie, S tareţul, Om ilii duhovniceşti, trad. de Şt. Nuţescu,
M ănăstirea Frăsinei, 1994.
4. M anuale, cărţi, studii şi articole. A u to ri rom âni
A ram ă, George, Elem ente de omiletică specială, Bucureşti, 1930.
Idem, Câteva discursuri rostite la diverse ocaziuni în oraşul Huşi,
Huşi, 1883.
'Balca, diac., Nicolae, Curs de omiletică (dactilografiat), în Biblioteca
Facultăţii de Teologie, sala 3, cota 19351— 19356, f. a.
Belu, pr., D um itru, Predicatorul în concepţia S f . Ioan Gură de A u r,
B.O.R., nr. 5/1954.
Idem, Predica prin exem plul personal, B.O.R., nr. 3—4/1959.
Idem, S fin ţii părinţi ca izvor om iletic, M. A. nr. 7—8/1959.
Idem, Cu privire la necrolog, M. A., nr. 4—-6/1965.
Idem, Preocupări şi studii de pastoralăt omiletică şi catehetică, în
S. T. nr. 5—6/1968.
Branişte, pr., Ene, Cultul divin ca m ijloc de propovăduire a dreptei
credinţe, a dragostei, a păcii si a bunei înţelegeri între oam eni, S. T.,
9— 10/1983.
Erânzeu, pr., Nicolae, Sem ănătorul. II. Om iletică, Lugoj, 1944.
Bulacu, pr., M ihail, Omilia exegetică biblică, Oradea, 1929.
Idem, Omilia despre predică a Sf. Ioan H risostom , Bucureşti, 1946.
Idem, Omilia
hrisostomică în
Ortodoxia românească, G. B.,
nr.5— 6/1975.
Idem, Omilia ortodoxă şi om iletică ortodoxă, S. T., nr. 9 ■
— 10/1977.
C artojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, 1980.
Chilea, pr., Sebastian, Predica de succes, M. O. nr. 1— 3/1954.
Idem ,Predicatorul, M. O. nr. 3—4/1958.
Idem, Consideraţii omiletice actuale, Ortodoxia, nr. 1/1967.
C ireşeanu, Badea, Om iletică, curs litografiat, B ucureşti, 1904.
C hiriacescu, C-tin (colab. cu C. Nazarie), Călăuza predicatorului,
B ucureşti, 1902.
Comşa, ep. G rigore (din botez Gheorghe), Istoria predicei la români,
B ucureşti, 1921.
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Idem (în colab.), O m ie de pilde pentru viaţa creştină, Arad, 1929.
C ristescu, pr. Grigorie, Predică şi cateheză, Sibiu, 1929.
Idem, Predică şi predicator în vrem ea noastră, S. T. 3—4/1950.
Idem, Omilie mare şi omilie m ică, sau omilie exegetică şi omilie
tematică ?, M.M.S., 1—2, din 1958.
Bavid, diac., Petre, C uvântul, armă îm potriva vrăjm aşilor, S. T.,
1—3/1992.
D îm ancea, pr., Stan, Schiţe de plan pentru predici, G. B. 6—7/1954.
Draţjulîn, pr. Gheorghe, Propovăduirea cuvântului şi cultul în
B.O.R., în S. T. 3—4/1975.
Dura, pr., Nicolae, Omilia biblică şi actualitatea ci, S. T. 1—2/1983.
Idem, A ctivitatea omiletică a pr. p ro f. dr. D um itru Belu, S. T./1987.
Duţu, pr., C onstantin, Întâlnirea predicii creştine cu retorica greco-romană, S. T. 2/1991.
Idem, Panegiricul ca form ă a predicii în trecut si astăzi (teză de
doctorat), Ortodoxia nr. 1— 2—3—4/1992 şi 1— 2/1993.
Floca, arhid., Floca, Predici publicate în periodicele bisericeşti
(1949— 1964), M.A., 11— 12/1966.
Florescu, V., Retorica şi neoretorica, Bucureşti, 1977.
G aleriu, pr., C onstantin, Preoţia ca slujire a cuvântului, Ortodoxia,
nr. 2/1979.
Idem, Catedra dc omiletică-catehetică, cu noţiuni de pedagogie,
S.T. nr. 7— 10/1931.
Idem , M ântuitorul îisus Hristos, ;n)ăţătorul nostru suprem , O rto
doxia nr. 1/1983.
Idem, C uvânt pentru rânduielile celc de pe urmă, de la săvârşirea
credinciosului din această viaţă, în «îndrum ătorul», Buzău, 1984.
G or^on, pr., Vasile, Necesitatea actualizării predicii sub aspect m i
sionar, B.O.R. nr. 5—6/1985.
Idem, Predica în cidtul d ivin , G.B. nr. 3—4/1992.
Idem, Despre bunul sim ţ în predică, sau respectul faţă de cuvânt, în
V. Ort. nov. 1993.
G rigcraş, pr., Constantin, Predica In slujba cuvântului lui D um ne
zeu, B.O.R. 7—8/1980.
Guşti, Dim itrie, Ritorică pentru tinerim ea studioasă, Ediţie îngri
jită de Mircea Franculescu, Bucureşti, 1984 (Ediţia originală ap ăru tă în
1852, retip., cu îm bunătăţiri, în 1875).
Iancu, Nicolae, Cuvântarea bisericească şi felurile ei, teză de licenţă,
Bucureşti, 1902.
lonescu, pr., M arin, Inim ă şi suflet. Omiletică vrem urilor noastre.
Planuri şi exerciţii ds predică, Bucureşti, 1927.
Idem , Lum ină lină. Doamne, Tu ai cuvintele vieţii veşnice. M aterial
om iletic şi catehetie, B ucureşti, 1938.
Idem, A ltarul şi am vonul, Bucureşti, 1942.
Idem , Catedra şi am vonul. Schiţe de lecţiuni practice, de predici şi
conferinţe religioase, B ucureşti, 1942.
Iorga, Nicolae, C uvântări de înm orm ântare şi pom enire, Vălenii
de M unte, 1909.
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Liţiu, pr. Gheorghe, C uvântul de înm orm ântare în Biserica Orto
doxă, B.O.R. 9— 10/1978.
M icle, arhim ., Veniam in, Trepte spre am von (studii omiletice), Mt.
B istriţa (Oltenia), 1993.
M iirofanovfci, pr., Vasiliu, Omiletica bisericii dreptcredincioase ră
săritene, Cernăuţi, 1875.
M oldovan, pr., llie, C uvântul lui D um nezeu în Scriptură si Tra
diţie,
3/1989.
Idem, Pregătirea morală a preotului pentru predică, «Telegraful
rom ân», 35—38, Sibiu, 1985.
M unteanu, pr., A rm ând, Călăuză omiletică, G.B. 5— 6/1968.
Idem, Ghid bibliografic...: B.O.R. 1—2/1974 (predicatori rom âni) ;
9—10/1971 (străini)
N azarie, pr., C onstantin (colab. cu C. Chiricescu), Călăuza predi
catorului, B ucureşti, 1902.
PascM a, pr., Gh., Predica prin viaţă la sfinţi, Bucureşti, 1934.
Petrescu, pr., Nicolae, O m iletica. M anual p e n tru Sem inariile Teolo
gice, B ucureşti, 1978.
Idem, Explicarea apostolelor dum inicale, B ucureşti, 1975.
Pcpescu, prof. A drian, Pericope evanghelice explicate, G.B. 5— 7/
1994.
Popescu, pr., Gabriel, M itropolitul Ungrovlahiei A n tim Ivireanu,
cărm uitor bisericesc şi propovăduitor al Evangheliei (teză de doctorat),
S.T. 1— 2/1969.
Idem, Predică si predicator în Biserica Ortodoxă Română, B.O.R.,
1—2/1971.
Popescu, N. Victor, Predica în cultul creştin, B.O.R., 4— 6/1944.
Procopovici, pr., Petre, Introducere în omiletică, Iaşi, 1946.
P rovian, pr., C onstantin, A ctivita tea pastorală şi m olietică a Sf.
Ioan Hrisostom în A ntiohia, Buzău, 1919.
Radu, pr., Simion, P entru o tem atică creştină a necrologului, M.A.,
7—8/1972.
Rezuş, pr., Petre, învăţătura creştină despre cuvânt, m ijloc de
expresie în cele trei confesiuni, Ortodoxia, 1/ 1959.
Scriban, arhim ., Iuliu, P rivelişti în câm pul om ileticii, Bucureşti, 1929.
Idem, Elem ente de omiletică specială, Bucureşti, 1930.
Sîănciulescu, pr., A l.-Bârda, Bibliografia revistei B.O.R.., par
tea Vl-a, Omiletică şi catehetică, în rev. B.O.R. nr. 7—8/1988.
Şebu, pr., Sebastian, Forma şi conţinutul predicii creştine în prim ele
trei veacurit S.T. 3—4/1967.
Idem, Preocupări şi orientări în predica protestantă contem porană,
în Germania apuseană (teză de doctorat), M.A. 4— 6/1980.
Idem, Propovăduirea Evangheliei în Biserica românească din Tran
silvania, în volum ul «Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă»,
Sibiu, 1988, pp. 184— 209.
T arangul, Oreste, Regenerarea predicii (Exegeza omiletică), Chişinău, 1934.
V asilachi, arhim ., Vasile, Predica în E vul M ediu, Iaşi, 1938.
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5. Manuale, cărţi şi studii. Autori străini
Barth, K arl, La proclam ation de VEvangilef tex t reconstituâ par
A. Roulin, Neuchâtel, 1961.
Berthier, l ’abbe, Le pretre dans le m inistere de la predication,
Lyon, 1900.
Black, Jam es, The m y ste ry of preaching, London, 1924.
Bohren, Rudolf, T r o s t: P redigten, N eukirchner Verlag, 1981.
Bonhoeffer, D ietrich, La parole de la predication, trad. par H enry
M ottu, Geneve, 1992.
Buttrick, David, Hom iletic. M oves and structures, V anderbilt U niversity, 1985.
Charland, T., A rtes p re d ic a n d i; contibution a Vhistoire de la
rhetorique du M oyen A ge, Paris, 1936.
Craddock, Fred B. P recher, trad. par J. F. Rebeaud, Geneve 1991.
David, Breed, Preparing to preach, New York, 1930.
Delteil, G., Paroisse et Parole, rev. «Esprit», 408 / 1971.
Eans, W iliam, Howo to prepare serm ons, Chicago, 1964.
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NOI CERCETĂRI REFERITOARE
LA ACTIVITATEA LUI GRIGORE ŢAMBLAC
Preot dr. PAUL MIHAIL

P ersonalitatea lui G rigore Ţam blac suscită neîncetat interesul isto
ricilor, cu precădere al celor rom âni, bulgari, sârbi şi ruşi. Figură
proem inentă de la începutul sec. al XV-lea, activitatea sa a interesat
culturile ortodoxe din sud-estul Europei şi s-a răsfrâ n t apoi pe m ari
arii şi cu ecouri îndelungate.
Bibliografia bogată referitoare la viaţa şi activitatea sa este m ărtu ria
opiniilor diverse emise de-a lungul anilor ; studiile principale au fost
enum erate de com pletul Dicţionar al literaturii române de la origini
până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 865, la care s-au adăugat cele sem na
late de noi în studiul Un manuscris inedit al vieţii lui Grigorie Ţamblac,
în «M anuscriptum », 1986, nr. 4, p. 39— 49. M anuscrisul descoperit de
noi este deosebit de preţios p e n tru cercetările textologice iar contri
buţiile bibliografice pe care le-am citat au fost considerate drept «com
p letări binevenite la bibliografia utilizată până acum de cercetătorii
rom âni» (Dan Zam firescu, Grigore Ţam blac. Legenda lui în cultura
română, în «M anuscriptum », 1986, nr. 4, p. 26).
A supra unui studiu al lui Nicolai Ţveatkov Kocev, K ăm vaprosa na
propovedniceskata dejnost na G ngorij Qam blak v Moldavia i Vlasko
(Problem a activităţii lui G rigore Ţam blac ca predicator în Moldova şi
Valahia), din «Duhovna K ultura», Sofia, LXI, nr. 9 am dori să zăbovim
mai m ult, în tru c ât el reia discuţia despre posibila venire a lui G rigore
Ţam blac în Moldova, ca sol al p atriarh u lu i ecum enic M atei I.
Se ştie că biserica din Moldova, organizată ierarhic independent sub
voievodul P etru I (1375— 1391), având în fru n te pe m itropolitul Iosif,
după 1400 a căzut în dizgraţia diplom aţiei Bizanţului, iar p atriarh u l
A ntonie al Constantinopolului l-a în d ep ărtat din tron pe m itropolitul
Iosif al Moldovei, trim iţând în loc pe arhiereul Ierem ia.
P a tria rh u l M atei I, succesorul patriarh u lu i Antonie, prin scrisoarea
sa din 26 iulie 1401, în care foloseşte un ton de rafinată diplom aţie,
încearcă să explice atitudinea predecesorului său, determ inată de grija
p e n tru Biserica Moldovei. P a tria rh u l M atei an u n ţă că a ridicat îndepăr
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tarea m itropolitului Iosif, care răm âne astfel în fru n tea Bisericii din
Moldova. Scrisoarea a fost adusă de ierom onahul Grigore şi de diaconul
M anuil Arhon, specificaţi în text, cu m enţiunea expresă că aceştia
nu vor participa la conducerea Bisericii din Moldova. T rim iterea lor s-a
făcut în scopul de a arăta bunăvoinţa Patriarhiei, activitatea lor u rm ă
rind îm bunătăţirea raporturilor d in tre cele două Biserici. Analiza d eta
liată a scrisorii dem onstrează că ea m archează o nouă etapă în ra p o rtu 
rile dintre P atriarh ia de Constantinopol şi Biserica din Moldova. A utorul
consideră că ierom onahul G rigore din scrisoarea patriarh u lu i M atei I
poate fi identificat cu G rigore Ţamblac. Num ele de fam ilie al ierom o
nahului Grigore nu este pom enit în scrisoare, deoarece se ştie că în
călugărie se schim bă num ele şi, de aceea, indicarea num elui de fam ilie
ar putea însem na o abatere de la pravilă.
N. Kocev combate opinia cercetătorilor care au considerat că Ţam 
blac ar fi venit la curtea lui A lexandru cel B un de la m ănăstirea «Pan
tocrator» din Serbia ; el analizează opinia com patriotului său V. V. Kiselkov care susţine că nici predicile P entru naşterea Născătoarei de D um 
nezeu, Pentru cei trei tineri şi proorocul Daniel, Pentru dum nezeieştile
Taine sau p entru cinci zile, P entru cei m orţi, P entru viaţa m onahală,
Pentru prea cuvioşii Părinţi sau pentru săptămâna brânzei, C uvânt la
naşterea Sf. Ioan Botezătorul, C uvânt pentru Apostolii Petru şi Pavel şi
povestirea M ucenicia Sf. îoan cel Nou de la Cetatea Albă nu sunt com pu
neri ale lui G rigore Ţamblac.
A rgum entele lui V. SL Kiselkov că G rigore Ţam blac nu este auto
rul M uceniciei Sf. Ioan cel Nou de la Cetatea Albă su n t urm ătoarele :
a) stilul povestirii nu se aseam ănă cu stilul celorlalte cuvântări ale lui
G rigore Ţam blac ; b) în descrierea vieţii Sf. Ioan nu se află nici un
indiciu despre participarea personală a lui G rigore Ţam blac la tran sp o r
tarea m oaştelor acestuia ; or, dacă Ţam blac ar fi autorul povestirii, el
ar fi trebuit să participe şi ia această solem nitate religoasă ; c) povestirea
despre m ucenicia Sf. Ioan cel Nou a fost introdusă în Cetie M inei abia
în anul 1631 şi acolo Ţam blac este num it «egumen al m ănăstirii P anto
crator» ; aceasta poate fi o interpolare a unui copist de mai târziu, care
putea să fi avut în vedere egum enatul său din Serbia ; d) folosirea, în
tex tu l povestirii, a expresiei «în vrem ea aceea» arată că relatarea privea
evenim ente din trecut, ceea ce în tăreşte opinia că povestirea a fost
creată după m oartea lui A lexandru cel B u n . P rin urm are, n -a r putea fi
atrib u ită lui G rigore Ţamblac.
U ltim ul argum ent este d in tre cele m ai serioase ; dealtm interi, aşa
cum subliniază N. Kocev, el este preluat, îm preună cu întreaga de
m onstraţie, de către V. SI. Kiselkov de la K. Radcenko, recenzentul din
1904 al cărţii lui A. I. Iaţm irski, Grigorie Cam blak, St. P etersburg, 1904.
Ipoteza lui K. Radcenko, prelu ată de Kiselkov, că Ţam blac ar fi
venit în Moldova direct din Serbia, pune la îndoială legătura politico-bisericească d intre C onstantinopol şi Suceava. A ceastă ipoteză lasă neexpli
cat şi faptul de ce Grigore, egum enul m ănăstirii P antocrator, ar fi p ă ră 
sit Serbia. S-ar putea, fireşte adm ite, că G rigore şi-a în d re p tat atenţia
spre Kiev, unde unchiul său C hiprian era m itropolit şi că, deci, perioada
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petrecută în Moldova ar fi fost doar o etapă în ascensiunea sa. Dar, în
acest caz, nu se explică de ce ar fi răm as Ţam blac un tim p atât de înde
lungat în Moldova.
Opinia lui laţim irski şi a tu tu ro r celorlalţi învăţaţi care l-au susţinut,
că G rigore Ţam blac a venit direct de la C onstantinopol la Suceava cu un
scop bine definit pare m ult mai verosim ilă. Venirea sa ar fi în legătură
logică cu situaţia politică care s-a creat în Sud-Estul Europei după căde
rea statului bulgar sub stăpânirea otom ană şi asediul C onstantinopolului
din anul 1400. N. Kocev, care în acest punct se raliază opiniei lui la ţi
m irski, consideră că G rigore Ţam blac a răm as în Moldova, în tim p ce
diaconul M anoil A rhent s-a înapoiat la Constantinopol pentru a raporta
cele înfăptuite de el şi de G rigore după ce au ajuns la curtea lui A lexan
dru cel Bun.
în Moldova, G rigore Ţam blac s-a m anifestat ca un exponent «extern»
al isihasm ului bizantin p rintr-o susţinută activitate culturală creatoare,
încă de la Constantinopol, el avea titlu l de m onah şi presbiter. Una dintre
îndatoririle presbiterului era aceea de a predica. Şi catedrala m itropoli
tană din Suceava a fost tocmai locul în care el şi-a p u tu t desfăşura, pe
larg, calităţile de predicator şi de preot.
Cât priveşte participarea lui Ţam blac la Sinodul de la F lorenţa
(1437— 1439), ca trim is al lui A lexandru cel Bun, consem nată de
Gr. Ureche, pe bună dreptate a fost contestată de atâtea ori, întrucât,
după cum arată şi N. Kocev, G rigore Ţam blac nu a p u tu t participa la
acest sinod p en tru că decedase de m ult. N. Kocev adaugă o inform aţie
de prea puţină circulaţie până acum în litera tu ra de specialitate, publi
cată de I. Ivanov. Este vorba de o însem nare pe ultim a foaie a unui
Tetraevanghel din secolul XVI, aflat la m ănăstirea Sf. Pavel de la Athos,
că «în anul 6928 (1419/1420) indici. 13 a răposat Grigore Ţamblac m itro
politul R usiei». în acelaşi tim p, cneazul Lituaniei a scris în 1420 papei
M artin, că, datorită m orţii lui Grigore Ţamblac, nu m ai este posibilă
preconizata u nire a bisericilor.
N. Kocev consideră că deoarece credincioşii din Moldova nu ar fi
crezut vestea m orţii lui Ţamblac, au p erpetuat ideea că, părăsind Rusia,
el s-ar fi întors la m ănăstirea N eam ţ şi ar fi prim it m area schim ă sub
num ele de Gavriil. Din această cauză textul cronicii lui Grigore Ureche,
care preia o tradiţie populară, a in tra t în contrazicere cu realitatea isto
rică. Teza greşită că Grigore Ţam blac ar fi prim it m area schim ă la
m ănăstirea N eam ţ a fost susţinută tot de A. laţim irski, şi, după el, de
ceilalţi cercetători.
N. Kocev face o aten tă analiză a denum irii de «dascăl» folosită cu
referire la Grigore Ţamblac, în unele scrieri rom âneşti din secolele
X V I—-XVII. Considerăm , la rân d u l nostru, că, deoarece Ţam blac a dez
voltat o bogată activitate bisericească, retorică şi organizatorică, el a
p u tu t fi denum it, pe bună dreptate, dascăl. Se ştie că denum irea de
dascăl se atribuia celor care învăţau poporul p rin cuvântările lor, răspunB. O. R. — 16
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zând problem elor care frăm ântau poporul şi m odelându-i astfel concepţia
despre lum e şi viaţă în spiritul m entalităţii epocii. G rigore Ţam blac a
fost, şi în această perspectivă, o prezenţă activă a vrem ii sale.
Relevăm , în acest context, şi un studiu al cercetătoarei germ ane
dr. Hilda Frey * care publică şi analizează izvoare noi referitoare la acti
vitatea ecum enică a lui Grigore Ţam blac, şi anum e m isiunea sa la Conciliul de la Constanţa (1414—1418). Acest Conciliu a fost unul dintre cele
mai m ari evenim ente de la începutul secolului XV. M otivele lui G rigore
Ţam blac de a participa Ia Conciliul de la Constanţa şi lupta lui pentru
u n irea politică şi bisericească au fost patriotice. G rigore Ţam blac înde
plinea o Îndatorire testam entară a unchiului său, m itropolitul C iprian
al Moldovei, în tim pul căruia întreaga Peninsulă Balcanică fusese cucerită
de turci, şi care căutase el însuşi să ajungă, p rin conciliu, la u n irea
politică şi bisericească cu papa, sperând astfel să întărească frontul de
opoziţie contra turcilor.
C iprian propusese un astfel de conciliu grecilor (prin ianuarie 1397,
în Rusia), adică trei ani după căderea patriarh iei de T ârnova sub jugul
turcesc. P a tria rh u l a răspuns «şi aceia (grecii) sunt de acord, dar se
găsesc într-o situaţie strâm torată, căci necuraţii turci au închis drum ul,
iar în aceste îm p reju rări nu ar putea cineva de la noi să m eargă la acel
sobor in Rusia. Dacă Dum nezeu va trim ite pace şi drum ul va deveni
liber, noi suntem gata la aceasta şi după a noastră proprie convingere».
La conciliu, G rigore s-a p rezentat îm puternicit de craiul Iagello şi de
ducele W itold, precum şi de p a triarh u l dela C onstantinopol şi de îm părat,
care erau angajaţi m oral şi m aterial de C iprian, binefăcătorul lor, în
lu p ta cu turcii. M itropolitul Ciprian trim isese 20.000 ruble aju to r celor
ce apărau C onstantinopolul, în tim pul blocadei de mai m ulţi ani. Grigore
Ţam blac a sosit la Constanţa în acelaşi tim p cu grecii, care, după a fir
m aţiile lui Huncio de Zwola (scrisoarea către consiliul eparhial din
Praga) pu rtau acte îm puternicite p e n tru unire.
A utoarea presupune că Grigore a fost în două rân d u ri la Conciliul
de la Constanţa. D upă U lrich von R ichental, Chronik des Contanzer
Consils (Ed. M ihail Buk, 1882, p. 47), G rigore Ţam blac a fost întâia
dată la C onstanţa la 21 ianuarie 1416, ca trim is de la Constantinopol.
T extul e urm ătorul : «La 21 zi a lunii ianuarie a sosit episcopul de la
Chiev, acela e din Grecia şi vine în num ele său precum şi în num ele
p atriarh u lu i de la Constantinopol, de asem enea şi num ele m ultor vlă
dici din Grecia. Acela a poposit în locuinţa lui U lrich Imholtz, care se
găsea în p artea de sus a pieţii, n um ită : «hotelul Soarelui». Acela a
venit cu opt vlădici şi cu 18 cai. In aceeaşi locuinţă a oficiat liturghia
după obiceiul şi credinţa lor». Această inform aţie concordă şi cu infor
m aţia erem itului augustin D ietrich F ry din Istoria Concilii Constantienzis (v. d. Hard, Band 1— 161), unde se m enţionează o delegaţie a îm păra
*
Dokladî : Bălgarskaîa literatura i sv e to v n ia t literaturen proces, ia «Părvi
mezdunaroden Kongress po balgaristika» (Sofia, 1981, 23 mai — 3 iunie), Editura
A cad em iei bulgare de ştiinţe, Sofia, 1983, voi. II, p. 39— 54.
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tului grec, care, după ce a fost prezentată preşedinţilor şi deputaţilor
naţiilor, s-a înapoiat cu făgăduinţa de a veni din nou la Constanţa.
In ju rn a lu l cardinalului F ilastre se vorbeşte despre «un trim is al
îm păratului grec», care de curând a discutat cu papa p e n tru unire.
Acelaşi lucru se am inteşte într-o scrisoare a deputaţilor din K oln de
la 26 m artie 1416, că «a fost (aici) un înalt trim is al îm păratului grec».
în corespondenţa d intre craiul Sigism und şi îm păratul grec M anuil,
din perioada 1411— 1414, vorbeşte «despre planul de a lupta îm potriva
turcilor». Sigism und ca şi M anuil căutau alianţe prieteneşti. Sigism und
se bucura p e n tru dorinţa lui M anuil de u nire a celor două Biserici.
Aceasta, pen tru că încă prin 1400 M anuil personal a trim is propunerea
de unire către curţile europene apusene.
Dacă se dă crezare notiţelor fragm entare ale lui R ichental din
Cronica A ulendorf, acesta a cunoscut un doctor în teologie, adică pe
M auriciu de Praga, care cunoscuse pe arhiepiscop, adică pe Grigore, şi
auzise liturghia greacă, pe care o descrie mai am ănunţit, celebrată la
C onstanţa în tim pul şederii lui Grigore, in anul 1418, deci când acesta
a v en it a doua oară.
După descrierea cronicarilor, in trarea lui G rigore Ţam blac în
Constanţa a produs o neaşteptată anim aţie. Mase de oameni în fru n te
cu papa M artin al V-lea şi regele Sigism und au întâm pinat solemn
im pozanta delegaţie condusă de Ţamblac. Casa în care s-a oprit Ţam 
blac, proprietatea lui U lrich Im holtz, a p u rta t stem a lui. In acea casă
s-a oficiat renum ita liturghie, descrisă de Richental, şi ea a devenit
locul central în tablourile pictorilor bavarezi.
«Vineri, 25 februarie 1418 — după ju rn alu l cardinalului F ilastre —
în tim pul prim ului an al suveranului papă M artin al V-lea şi al p a tru 
lea al Conciliului de la Constanţa, papa a ţin u t conciliul general, la care
au asistat episcopul Grigore, slavean din ordinul Bazilican, care se in ti
tulează m itropolit al întregii Rusii, capul a 50 de biserici catedrale
ortodoxe, venit ca să exprim e respect către suveranul nostru papă cu
6 presbiteri din ordinul său şi a fost respectat urm ătorul protocol :
Pe când papa şedea între prelaţi, cardinali şi ceilalţi, după înce
p u tu l rânduit, a in tra t acel arhiepiscop însoţit de arhiepiscopul de Gnezdo
şi episcopul de Plo-ck din Polonia şi de trei ori s-a închinat apoi s-a
oprit cu oamenii săi la dreapta, la locul avocaţilor, înaintea vederii
papei şi m agistrul M auriciu din Bohemia, m agistru în teologie a ţin u t
cuvântarea în care a su sţinut că dom nul arhiepiscop a venit cu intenţia
de a exprim a fidelitate Bisericii rom ane ceea ce, acela ascultând a spus
că se îngrijeşte să se realizeze unirea bisericească. Acea intenţie acela
(arhiepiscopul) a expus-o în scris, după propunerea m agistrului M auriciu,
şi a fost citită public...».
C ardinalul F ilastre este singurul cronicar care a reprodus textul
în treg al discursului lui Ţamblac. Dr. Hilde F rey afirm ă că îl publică
integral p e n tru întâia dată în litera tu ra actuală de specialitate. în eco
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nom ia articolului de faţă nu putem reproduce traducerea pe care am
făcut-o acestei cuvântări, dar considerăm necesar să atragem atenţia
asupra pasajului final, form ulat de arhiepiscopul Grigore astfel : «N ădăj
duiesc ca popoarele să fie întoarse către unitatea bisericească, precum
doresc râvnitorii credinţei, însă când se va întâm pla aceasta, atunci să
se facă după cinstea cuvenită şi începutul tradiţional, adică prin so
borul bisericesc şi din am bele părţi să se adune oameni cu experienţă
şi cunoscători ai legilor (ai dreptului) care să cerceteze problem ele cre
dinţei. Fie d a r să nădăjduim , prea fericite p ărinte că siin ţia voastră a
a ră ta t sinceritate şi nu va răbda m ai departe ca atâtea popoare să fie
despărţite de altele». In tr-u n stil diplom atic insă ferm , arhiepiscopul
ortodox subliniază necesitatea ca unirea să se înfăptuiască «după cuve
nita cinste şi începutul tradiţional».
Aceste m ărtu rii de activitate ecum enică adaugă noi dim ensiuni
personalităţii lui Ţamblac. Alte aspecte ale prezenţei lui Ţam blac la
C onstanţa au fost relevate recent de cercetătorul Ilia Pehlivanov în stu 
diul Grigore Ţamblac la Constanţa% în «Rodoliubie», nr. 6, 1989, care
subliniază im portanţa cercetărilor dr. Hilde F rey p e n tru exegeza ţam blaciană in general şi p e n tru analiza subtilă a noilor docum ente desco
perite de d-sa în bibliotecile din Viena, St. P etersburg, Londra şi intr-o
colecţie p articulară din U.S.A.
A devărata concepţie despre ecum enism a lui G rigore Ţam blac a
fost relevată însă de un alt cercetător germ an, prof. H ans-D ieter
D opm ann, în studiul M itropolit Grigorij Camblak i negovoto otnosenie
kăm R im skata Cărkva na K o nstantzkija săbor, în Tărnovskata knizovna
skola. 3. Grigorij C am blak. Z ivot i tvorcestvo, Sofia, 1989. Prof. D op
m ann a prezentat poziţia m itropolitului G rigore Ţam blac faţă de Bise
rica de la Roma la Conciliul de la C onstanţa şi a analizat inadvertenţele
din textele latine, transm ise de m onseniorul Filastre care a folosit o
term inologie catolică în redarea cuvântării lui Grigore. D opm ann a
co nfruntat aceste texte cu textul slav al unei cuvântări «Cuvânt de
laudă a părinţilor reuniţi la C onstanţa», atrib u ită lui Ţam blac, p ăstrată
în m anuscrisul slav nr. 199 al Bibliotecii de sta t din Vilnius, in care
u n irea bisericilor este concepută ca realizabilă sub suprem aţia lui
Hristos, nu a papei, şi înainte de unire trebuie lăm urite toate proble
m ele dogmatice. Ţam blac preconizează dialogul în tre Biserici pe bază de
egalitate deplină, în spiritul dragostei creştine.
H.
D. D opm ann conchide, respectând adevărul istoric, că poziţia
lui G rigore Ţam blac a fost fără com prom isuri. El a pledat p e n tru unirea
Bisericilor, însă num ai pe poziţii egale şi nu sub au to ritatea «prestolului de la Roma».
Şi noi considerăm că acesta este punctul de vedere real, fără defor
m ările in erente ale opticii m edievale ale prelaţilor catolici d in seco
lul XV, care au transform at tex tu l latin în sensul dorit de ei.
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R estituirea operei şi activităţii lui Ţam blac se realizează, aşa după
cum ne putem da seama din analiza acestor câteva contribuţii din u lti
mii ani, p rin tr-o m uncă acerbă în arhive, prin depistarea a noi izvoare
şi m ai ales p rin aplicarea unei metodologii ştiinţifice obiective. Cele
mai noi m ateriale converg în a considera pe Ţam blac u n m are p rem er
gător ortodox în sensul ecum enism ului din zilele noastre. începutul
activităţii sale, în M oldova, a fost o etapă rodnică, Care i-a perm is să
cunoască exem ple de toleranţă religioasă a rom ânilor faţă de catolici,
arm eni şi alţii, experienţă salutară p e n tru iniţiativele sale de mai
târziu, p en tru refacerea u n ităţii Bisericii creştine.
*
*

*

Preotul doctor Paul M ihail (n. în 29 iunie 1905, Cornova, Orhei —
f 11 octom brie 1994) a fost un slujitor al A ltarului, care s-a devotat
toată viata cercetării istoriei rom ânilor şi a Bisericii O rtodoxe Rom âne,
publicând peste 460 studii şi articole *, unele aflate încă sub tipar. în
1931 a descoperit arhiva m etocului Sf. M orm ânt de la Constantinopol,
scoţând la lum ină peste 1200 de docum ente referitoare la m ănăstirile
rom âneşti şi daniile către locurile Sfinte.
Până în 1940, ca preot la Chisinău, a tio ărit lucrările sale a tâ t în
reviste de istorie, cât şi în publicaţiile M itropoliei B asarabiei : «Lumi
nătorul», «Revista societăţii istorico-arheolorice bisericesti» şi în revista
«Studentul», pe care a înfiinţat-o şi-a condus-o (1926— 1930). Apoi, ca
preot la Iaşi (28 iunie 1940 — 11 iulie 1941 ; 1946— 1980^ şi până la
trecerea sa la Domnul, a publicat an de an în revista «M itropolia Mol
dovei şi Sucevei», în publicaţiile P atriarh iei Rom âne şi în alte reviste
bisericeşti : «M itropolia Olteniei», «M itropolia Ardealului», «Vestito
rul», «M ărturie Ortodoxă» şi altele.
La «Biserica Ortodoxă Română» a colaborat din 1959, cu © contri
buţie masivă «Din corespondenţa episcopului Melchisedec» (1959, nr. 5—
6, 493—612), recenzată im ediat de specialişti, şi tot despre activitatea
episcopului «Contribuţia episcopului M elchisedec la războiul pentru
independenţă» (1977, nr. 5— 6).
Preotul Paul M ihail şi-a aflat odihna în cim itirul călugărilor de Ia
m ănăstirea Căldăruşani, în obştea ucenicilor Cuviosului Paisie.
A studiat «Circulaţia Cazaniei m itropolitului Varlaam» (1964,
nr. 3—4) şi «Leastviţa» (Scara R aiului), traducereai lui Varlaam de la
Secu într-o nouă redacţie (1964, nr. 11— 12), de asem enea şi «Evanghelia
lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române» (1972, nr. 11—
12), în care a dem onstrat faptul că unificarea lim bii şi culturii rom âne
s-a realizat prin interm ediul scrierilor bisericeşti.
*
Bibliografia tipăriturilor sale a fost publicată
spiritualitate românească din Basarabia, Chişinău, 1993.

în Paul Mihail, Mărturii de
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O altă direcţie de cercetare au constituit-o scrierile din secolul al
X V III-lea şi activitatea unor personalităţi bisericeşti din această peri
oadă. U n A rhieraticon în lim ba rom ână inedit, copiat în 1705 de A xinte
U ricariul, a fost analizat în B.O.R., 1974, nr. 11—-12. L ucrarea unor
sfinţi ortodocşi din secolul al X V III-lea din sud-estul Europei a fost
pusă în lum ină în studiul publicat în 1977 (nr. 1—3), ca şi activitatea
unor ierarhi în Ţările Rom âne (1974, nr. 5—6). Tot în problem atica
secolului al X V III-lea se înscrie şi analiza unor m anuscrise inedite de
la A thos : «Noi m ărturii rom âneşti de la Athos» (1982, nr. 5—6).
Preotul Paul M ihail a cercetat asiduu m oştenirea paisiană, publicând
contribuţii în M.M.S. (1959, nr. 9— 10 ; 1962, nr. 6 ; 1969, nr. 7—9),
M.O. (1972, nr. 3—4) şi în B.O.R. (1987, nr. 3—4), de asem enea despre
Schitul Poiana M ărului — un centru ortodox cărturăresc, în voi. S p i
ritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilory Buzău, 1983. El este au-*
torul «Vieţii cuviosului stareţ Paisie de la Neam ţu», din voi. S fin ţi
rom âni şi apărători ai legii străm oşeşti, 1987, a descoperit şi a dat la
lum ină «Slujba de cinstire a C uviosului Paisie» (după m anuscrisul
inedit de la Athos), în B.O.R. 1992, nr. 1— 3.
Studiile preotului Paul M ihail au fost recenzate în B.O.R. de-a
lungul anilor de Iuliu Scriban (1931, nr. 5, p. 478), G. I. Moisescu (1936,
nr. 1, 410 ; 1937, nr. 7— 10, 573— 574 ; nr. 11— 12, 741 ; 1938, nr. 1—4,
133 ; nr. 11, 590— 591 ; 1972, nr. 9— 10, 1039— 1041) ; D. Şt. Popescu
(1942, nr. 1—4, 109— 110, 120) ; Gh. Alexe (1957, nr. 8—9, 888) ; Tit
Sim edrea (1967, nr. 9— 10, 976— 977) ; A. M unteanu (1972, nr. 3—4,
387) ; Tudor Popa (1973, nr. 1— 2, 243 ; nr. 3— 5. 501 ; nr. 7— 8, 903 ;
1975, nr. 3—4, 489) ; p. David (1975, nr. 1—2, 182) ; G. Ştrem pel (1977,
nr. 1—3, 198— 199) ; Nestor Vornicescu (1977, nr. 7—8, 750), iar în
«Studii Teologice» de I. V. Georgescu (1965, nr. 5—6, 390 ; 1967,
nr. 1—2, 83—84), Al. Botez (1966, nr. 1—2, 104— 105) ; I. R ăm ureanu
(1968, nr. 5—6, 381) ; Ene B ranişte (1968, nr. 5—6, 434—436) ; D. Soare
(1970, nr. 9— 10, 744—749 ; 1972, nr. 1—2, 168 ; 1973, nr. 3— 4, 278—
279 ; nr. 5— 6, 451—452 ; nr. 7—8, 599) ; I. lo n esm (1974, nr. 7— 8, 639) ;
C. G aleriu (1978, nr. 1—2, 166), în «Glasul Bisericii» de Sandu Tudor
(1974, nr. 9— 10, 914) ş.a.
De aceea, redacţia B.O.R. i-a consacrat un Omagiu la îm plinirea
a 70 de ani (în 1975, nr. 7—8, 932—934 + 1 f. ill.) pen tru «m unca şi
vredniciile sale», fiind singurul preot de m ir căruia i s-a a rătat această
consideraţie. P. F. P a tria rh Ju stin ia n i-a acordat p e n tru m eritele sale
« C rjcea patriarhală», iar la 9 ip ril'o 1980, I.P.S. Teoctist, M itropolitul
Moldovei, i-a acordat titlu l de avva. La 7 iulie 1994, Secţia de istorie
a Academiei Rom âne l-a ales m em bru de onoare al înaltului for ştiinţific.

SCHITURI ŞI MĂNĂSTIRI DIN TRANSILVANIA
DISTRUSE DE GENERALUL NICOLAUS VO N BUCCOW
Pr.

drd. IOAN N. MOLDOVEANU

După trecerea lui A tanasie la unirea cu Roma (1700), catolicii
din
Transilvania şi cei de la Viena scorniseră ficţiunea că Biserica Ortodoxă
n-ar mai exista, ci toţi preoţii şi credincioşii ortodocşi s-au u n it cu
Roma. D ar tulburările şi revoltele ce s-au ţin u t lan ţ în satele rom â
neşti au avut darul de a-i convinge pe toţi că poporul rom ân din T ran
silvania nu voia să audă de nici o schim bare a credinţei şi a datinilor
străbune. Evident că n-a întârziat nici contrareacţia catolică ce a
însem nat persecuţii îm potriva preoţilor şi a ţăranilor rom âni ortodocşi
Se înţelege că
intervenţiile
necontenite ale arm atei habsburgice
—instrum ent al represiunii catolice —
p e n tru arestarea preoţilor şi a
fruntaşilor ortodocşi provocau adeseori şi acţiuni mai hotărâte din
partea poporului. lbis
însăşi îm părăteasa M aria Tereza a tre b u it să recunoască în tr-u n
rescript din 1760 că «m ulţim ea a fost tra tată în acel principat al nostru
cu m oartea şi cu alte m ijloace de cruzime pentru religia neunită de
rit grec» 2.
M ulţi au fost coi care s-au ridicat îm potriva siluirii conştiinţelor,
în special preoţi, dar nu vom insista asupra acestor evenim ente, ci dorim
num ai să se înţeleagă că reacţia a fost întotdeauna prom ptă şi nu rareori
fără rezultate, deşi efem ere. Astfel, s-a scris m ult şi b inem eritat despre
personalităţi ca Popa Cosma din Deal, Pona Ioan din Aciliu, Ioan din
Sadu, Moise Măcinic din Slbiel, Nicolae Oprea, Visarion Sarai, Sofronie şi m ulţi alţii care au făcut, cinste rezistenţei ortodoxe din Ardeal.
M om entul de care ne vom ocupa — dărâm area schiturilor şi
m ănăstirilor din Ardeal — a fost determ inat de toată această rezistenţă,
care-i deranja teribil pe catolici. Or, m işcarea de reînviere a conştiinţei
religioase, condusă de călugărul Sofronie, luase, începând din 1759,
proporţii la care nim eni nu se aşteptase. D ar să rem em orăm puţin cele
întâm plate...
C ălugărul Sofronie, după ce -a fost alungat din schitul lui, iar
schitul i-a fost dărâm at de arm ată, a început să cutreiere p rin Ardeal,
1. Dan Zamfirescu, O rto do xie şl romano-catolicism in specificul e x is te n ţei lor
istorice, Buc., 1992, p. 334 (349 pag.).
1 bis, prof. I. Lupaş, Istoria Bisericii R o m ân e, ed. VIII, Craiova, 1941, p. 128.
2. «. . .Penetravit ad aures nostras plebem in illo principatu nostro Grăcei ritus
non uniformum causa religionis nece et alliis umentis mediis tractari...» Ia Dr. A u 
gustul Bun ea, Episcopii Petru Pavel A aron şi Dionisiu N o v a c o v ic i sau Istoria rom â
nilor ta nsilvăn eni de la 1751 până la 1764, Blaj, 1902, p. 452; Este vorba despre
documentul din «Colecţia Benigni» a Muzeului Brukenthal din Sibiu la care se referă
şi Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românior din A rd ea l în seco 
lul X VIII, II, Sibiu, 1930, p. 189 ? De aici citează Părintele Prof. Dumitru Staniloaie,
menţionând însă în nota 72 pagina greşit : U niatism ul din T ransilvania , încercare de
d ezm em b rare a poporului român, Bucureşti, 1973, p. 119 (corect este p. 189).
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trim iţân d m ai m ulte proclam aţii prin care cerea să se adune cu toţii
pe la autorităţi şi să ceară libertatea religioasă. Ca urm are, Sofronie a
fost prins şi întem niţat la Bobâlna înaintea C răciunului anului 1759,
dar nu după m ult tim p a fost eliberat de ţărani. Apoi, s-a retras în
Zarand, intensificându-şi activitatea. în mai 1760 a trim is un m em oriu
p rintr-o delegaţie
de ţăran i către Congregaţia
nobililor din ju deţul
H unedoara 3.
în acelaşi tim p, Sofronie a ţin u t adunări la Zlatna, A brud, Câm
peni. «Scopul m işcării sale era să înscrie pe toţi ortodocşii într-o listă
în vederea cererii unui episcop ortodox pe seam a lor» 4. în august 1760
a fost din nou arestat şi din nou eliberat de către ţărani, iar între
10— 15 august 1760 o ţinut un sinod la Zlatna, în care s-a form ulat un
m em oriu către M ăria Tereza şi către guvernul T ransilvaniei, cerându-se : libertatea de a practica credinţa străbună, înlătu rarea episco
pului unit şi aducerea unuia ortodox, restitu irea bisericilor şi a p ă m â n 
turilor parohiale, eliberarea tu tu ro r celor arestaţi din cauza credinţei şi
m ulte altele de acest gen. Un tim p, Sofronie a deţinut suprem aţia în
T ransilvania, prinzând un m om ent în care trupele erau angaiate în
războiul cu P rusia şi drept u rm are m işcarea nu a p u tu t fi înăbuşită.
în grava criză prin care trecea politica unionistă din Ardeal, sino
dul de Ia Alba Iulia convocat de Sofronie pe 14 iulie 1761, a însem nat
punctul culm inant. Si, consecinţa im ediată a fost că la 12 m artie 1761
s-a ţin u t la Viena sub preşedinţia contelui Uhlfeld o conferinţă m iniste
rială (cu toate ră M aria Tereza dorise să am âne rezolvarea problem ei
religioase din T ransilvania nână dună term inarea războiului) la care
s-a h o tă r â t5 trim iterea fără întârziere a generalului Nicolaus Adolf von
Buccow însotit de doi colegi germ ani, pen tru a face linişte, p en tru a
hotărnici legea veche de cea nouă şi ca să întem eieze m iliţia grăniceri
l o r 6. în plus, mai avea m îs;unea de a reaşeza pe preoţii uniţi în casele
şi păm ânturile lor, de a îm părţi bisericile, şl a îndem na poporul spre
pace şi linişte 6bîs.
M isiunea sa era şi aceea de a instala pe noul vlădică ortodox, Dionisie Novacovici, ceea ce s-a şi întâm plat la 4 septem brie 1761 7,în bise
rica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului. Acest lucru se înscria
cu
siguranţă în tr-u n program politic ce viza contracararea autorităţii unei
personalităţi precum era Sofronie atunci. Era de fap t un joc. Episcopul
3. P. Bod, Brevis V allach orum Tra n sylva n ia e Historia, litografiat, Cluj, 1890,
lib. 2 cap. 5 la S. Dragomir, op. cit., p, 157.
4. Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 38.
5. A rhivele statului
din Budapesta,
Cancelaria A ulică
din Transilvania,
nr. 308/1761, G. M. Gottieb
Herman,
Das alte u nd neue
K ro n sta d t, p. 249 la
S. Dragomir, op. cit,, p. 221.
6. N icolae Iorga, Istoria românilor din A rd ea l şi Ungaria, Bucureşti, 1989,
p. 289— 290 ; idem, Istoria Bis. rom âneşti şi a v ie ţii religioase a rom ânilor„ II, Bucu
reşti, 1932, p. 132? A. Bunea, op. cit., p. 205.
6 bis. Bunea, op. cit., p. 206.
7. Ibidem p. 229, cf. Iorga, Ist, rom., p. 291,
Dragomir op. cit., p. 221 ; Stă
niloae. op. cit., p. 39.
In alta parte N. Iorga reda pentru instalarea lui D ionisie data de 11 iunie 1761,
Sete şi preoţi din Ardeal, Buc., 1902, p. 253, cf. idem, Ist. Bis. Rom., p. 152.
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sârb Dionisie a fost n um it în ideea că va putea fi controlat foarte uşor.
Or, istoria a dovedit că aşa a şi fost.
Astfel, la 30 m artie 1761 von Buccow trecu frontiera T ransilva
niei, iar la 5 aprilie a in tra t în S ib iu 8.
în 7 aprilie 1761, o delegaţie form ată din 40 de rom âni s-a pre
zentat în faţa generalului cu un m em oriu prin care declarau că «singura
lor dorinţă este de-a obţine liberul exerciţiu al credinţei ortodoxe»
în acea zi s-a şi constituit o comisie de cercetare care a dat răspunsul
la m em oriul în ain tat de rom âni asigurându-i că vor fi lăsaţi în pace
ca să-şi exercite liberi religia lor, că li se va da un episcop ortodox, că
vor fi eliberaţi şi reprezentanţii lor care se află în tem niţe şi că Sofronie
n -are de ce să se team ă, fiind liber să um ble unde va vrea 10.
La 9 aprilie 1761, generalul von Buccow a ordonat o anchetă pen
tru a afla care dintre rom âni s-au declarat până la 1 aprilie contra
uniaţiei, care nu s-au declarat contra ei şiapoi cei care revin acum
asupra declaraţiei îm potriva uniaţiei pentru a atribui bisericile m ajori
tăţii 11.
Din nefericire
p e n tru au torităţi aproape pretutindeni, poporul
rom ân s-a declarat ortodox. R ezultatul nefavorabil l-a făcut pe general
să-şi schim be prom isiunea şi să refuze a atribui ortodocşilor bisericile,
invocând că rom ânii sunt ca naţiune şi religie, num ai toleraţi şi de aceea
nu li se pot aplica legile ţării 12. Este m om entul în care generalul von
Buccow a aplicat m etode mai drastice ca să înfrângă rezistenţa popula
ţiei rom âneşti pentru a le lua bisericile.
Când în Ocna Sibiului, rom ânii au refuzat să predea biserica lor
uniţilor, generalul a luat-o cu forţa, aflându-se în fru n tea a şase com pa
nii de s o ld a ţi13.
Această intervenţie înarm ată a fost rep etată în Sălişte unde, la
15 mai 1761 biserica veche a fost dată uniţilor, iar cea nouă a răm as
ortodocşilor 14. Tot pe atunci au fost luate ortodocşilor şi bisericile din
R ăşinari şi Sadu 15. Nu m ult după aceasta, generalul a procedat întocmai
şi în Făgăraş, unde vechea biserică înălţată de C onstantin B râncoveanu
8. Herman, op. cit., .p. 250 apud S Dragomir, op .cit., II, p, 222.
9. Totodată românii l-au mai rugat pe von Buccow să-i ajute
să obţină un
episcop de lege grecească ne unit şi să fie scoşi de sub jurisdicţia episcopului P. P.
Aaron. Mai rugau să fie eliberaţi Oprea M iclăuş, pop-a M ucenic din Sibiel, popa Ioaniş
din Galiş şi popa Tunsu din Sad. Cereau apoi ca preoţii lor să fie scutiţi de dări
şi să li se dea v oie să fie hirotoniţi în tarile vecine. în cele din
urmă cereau
graţie pentru conducătorul lor spiritual de până atunci, Sofronie, şi să i se dea
voie să umble prin ţară ca să în v eţe până ce le va veni un episcop. A. Bunea,
op. cit. p. 206 ; Dragomir, op. cit., p. 222— 225.
10. îbidem, p. 226.
11. îbidem, p. 234; Stăniloae, op. cit., p. 39.
12. Dragomir, op. c i t , p. 235.
13.îbidem, p. 236; Iorga, Istoria românilor, p. 291, Stăniloae, op. cit., p. 40.
14.
Dragomir, op. cit., p. 236; A. Bunea spune că biserica de aici a fost «resti
tuită» uniaţilor (op. c i t p. 214).
15. Dragomir, op. cit., p. 237; Din nou istoricul unit. A. Bunea redă astfel
evenim entul : «Poporul se supuse poruncilor com isiunii aulice, afară de locuitorii
din Sad
şl Răşinari. Biserica din Sad fusese clădită în 1720 de uniţi,
căci pe atunci
acolo nici nu erau uniţi...» (op. cit., p. 215). Chiar aşa să fi fost?
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fusese redată ortodocşilor de către Sofronie, căci uniţii puseseră m âna
pe ea cu aju to ru l episcopului Ioan P a t a k i 16.
După un scurt popas la Braşov şi apoi la Sibiu, generalul s-a
în d rep tat spre Alba Iulia. Aici, von Buccow a luat ambele biserici de la
ortodocşi şi le-a dat uniţilor, după care cei doi episcopi, P e tru Pavel
A aron şi Dionisie Novacovici, au oficiat Liturghia, cel u n it în biserică,
dar fără nici un credincios, iar Dionisie în grădina casei în care locuia,
fiind asistat de o m ulţim e im ensă 17.
Se poate spune că von Buccow în mai puţin de trei luni a reuşit
să reprim e orice m işcare şi să reintroducă reacţiunea catolicism ului
habsburgic.
Pe rând, generalul von Buccow a reuşit să terorizeze Ţ ara Făgăraşu
lui, Braşovului, Alba Iulia şi M unţii Apuseni.
Către toam nă tot el raporta îm părătesei despre represiunea sălba
tică pe care o organizase cu soldaţii săi în comuna Cozdrioara lângă Dej
(judeţul Solnocului interior) ca să aresteze nişte preoţi ortodocşi care
se adăposteau acolo 1S. In urm a faptului, însuşi episcopul catolic Bajday
s-a îngrozit la propunerea lui von Buccow de a m asacra pe toţi rom ânii
din ţin u tu l B istriţei, fiindcă refuzau unirea 19.
«Dar cea mai u râtă barbarie pe care a săvârşit-o generaul von Buccow
în A rdeal a fost, fără îndoială, distrugerea m ănăstirilor rom âneşti în tot
cuprinsul ţării», spune istoricul Siliviu D ra g o m ir20. A utorităţile au
ordonat ca m ănăstirile neu itate să fie distruse pen tru că ştiau că num ai
aşa îi pot deznaţionaliza pe rom âni, căci m ănăstirile erau focare nu
num ai de credinţă, ci şi de românit.ate, de m enţinere a trad iţiilo r rom â
neşti. Or, o naţiune fără tradiţii personale este lipsită de identitate.
Acest ordin fusese dat de căpitanul Nicolae B ethlen către comisarii ce
organizaseră dezm em brarea în Ţara Oltului (aplicarea ordinului însă
s-a extins) şi suna astfel : «M ănăstirile de lem n să fie arse pretutindeni,
cele de piatră să se distrugă şi să se facă rap o rt Excelenţei sale gene
ralului atât despre restitu irea bisericilor, cât şi despre dem olarea
m ănăstirilor» 21.
M ănăstirile au fost distruse, căci aşa cum spune m arele Iorga,
parafrazând parcă acea gândire bolnavă şi duşm ănoasă a catolicism ului
«în m ănăstiri zace duhul ră u al trecutului, de acolo poate să vie p ri
m ejdia» 22
16. Dragomir, op. cit., p. 237 ? Iorgar Istoria rom ânilor, p. 291 ; cf. idem, Sate
şi preoţi, p. 269, nota 4 j Şt. M eteş, V ia ţa bisericească a românilor din Ţara Oltului,
Sibiu, 1930 p. 26.
17. Dragomir, op. cit., p. 238.
18. Ib id e m , p. 240— 241 ; vezi şi A nexa II, nr. 55— 56, pag. 371— 373.
19. «M-am cutremurat la propunerea excelen ţei sale, d-lui baron de Buccow,
care vroia să detaşeze un corp de 2000 de soldaţi contra districtului amintit pentru
a-i masacra pe toţi, fără a separa pe cei culpabili de cei nevinovaţi» — H alm âgy
Istvăn N aploi (Mon. H ung. Hist. 38), p. 80 apud Dragomir, op. cit., p. 242.
20. Ibidem, p. 240.
21. «M onasteria urbique comburantur liguea, lapidea destructantur». Conclusul
com isiunii aulice, 13 iunie 1761 la Ilarion Puşcariu, D ocum ente pentru limbă şi
istorie, tom. I, Sibiu, 1889, p. 233 şi 388.
22. Istoria rom., p. 298-.
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N um ărul m ănăstirilor şi schiturilor ortodoxe cunoscute se ridică
la peste 180, fiind răspândite pe to t păm ântul a rd e len e sc 23. Ele au fost
ridicate din evlavia şi dărnicia călugărilor, preoţilor şi credincioşilor
de aici. M ajoritatea erau aşezări modeste, cu o bisericuţă şi o casă
ţărănească în jur, construite din lemn. Din cele 762 biserici de lem n
din ţară înregistrate ca m onum ente istorice, 213 s-au păstrat în T ransil
vania (cele mai m u lte )24. Dar num ărul lor trebuie să fi fost m ult mai
mare. O parte din ele au pierit, este adevărat, si din cauza acţiunii
nefaste a agenţilor atm osferici asupra lem nului, dar m ulte au fost dis
truse de autorităţile im periale în cam paniile acesteia de intim idare în
folosul prozelitism ului catolic 25.
In câteva luni au fost însă trecute prin foc m ănăstirile de pe v er
santul nordic al Carpaţilor, de la Braşov până spre Banat, cele din
ju deţul Alba, dar n-au fost u itate nici cele din nordul Transilvaniei.
Inventarul mobil al acestor lăcaşuri a fost dus la Blaj, iar păm ân tu 
rile au fost luate de feluriţi proprietari locali. Doar o mică p a rte din
m ănăstirile distruse s-au refăcut în anii urm ători, dar au fost din nou
distruse în 1785, în tim pul lui Iosif II (Sâm băta de Sus, R âm eţi ş.a.).
Iar din cele răm ase în fiinţă au fost luate de uniţi m ănăstirile Prislop,
Măgina, Sâm băta Fizeşului, Nicula, Bixad ş.a. Acestea au fost motivele
pen tru care în a doua jum ătate a secolului al X V III-lea până la înce
putul secolului nostru Biserica O rtodoxă din T ransilvania n-a mai avut
aproape nici o m ănăstire. A fost o încercare din cele mai dureroase pen
tru rom ânii ortodocşi. Persecuţiile în dreptate îm potriva Bisericii O rto
doxe T ransilvănene au lăsat urm e adânci în inim ile rom ânilor.
«Plângerea m ănăstirii Silivaşului» ilustrează din plin situaţia de
atunci (vezi «Telegraful român», anul 1878. nr. 104, 106, 107), fiind
valabilă pentru to ate m ănăstirile de atunci 26.
Şi-n toată această sălbatică represiune a focarelor de agitaţie p er
m anentă a conştiinţelor ortodoxe, care au fost m ănăstirile, prim a vioară
a fost generalul Nicolaus von Buccow. Tovarăş de gând şi faptă în
această operă i-a fost vlădica P e tru Pavel Aaron, «duşm an ireductibil al
rom ânilor — aşa cum bine îl caracterizează istoricul Ştefan M eteş — a
cărui idee despre naţionalitatea rom ână era foarte redusă, cuprinzând
num ai pe uniţii cu Roma, încât ne putem im agina îngustim ea concepţiei
naţionale a vlădicului de la Blaj» 21.
Iar preotul cronicar al vrem ii din Scheiul B raşovului ne spune des
pre acest vlădică : «Vlădica Aaron având m are pizm ă asupra m ănăstiri
23. Ştefan M eteş, Mănăstirile rom âneşti clin Transilvania şi Ungaria, Sibiu,
1936; Pr, Prof. M. Păcurarii!, M ănăstirile şi bisericile orto do xe rom âne din Transil
vania şi Banat in sec. X V III, în «B.O.R.» XCIII, 1975, nr. 1—2, p. 209.
24. V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă m edieva lă românească, Bucu
reşti, 1976, p. 35—36.
25. N. Sabau, Biserici de lemn din Podişul Transilvano-Som eşan, în «Monu
m ente istorice şi cîe artă religioasă din A rhiepiscopia Vadului, Felcacului şi Clu
jului», Edit. Arhiep. Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj Napoca, 1982, p. 105.
26. V. V. Vătăşianu, V e c h ile biserici de piatră rom âneşti din ju d . H unedoara,
în «An. C.M.I.T.», 1929, Cluj 1930, p. 232; Mircea
Păcurariu,
Istoria Mănăstirii
Prislop, Arad, 1986, p. 74— 81.
27. Op. cit., p. 11.
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lor care au fost la Ţ ara O ltului pe sub m unte, fiind 37, care la aceste
m ănăstiri m ulţi din creştinii din care n u vrea să se supuie la uniaţie
m ergea la acele m ănăstiri de se spovedea şi să cumineca şi fiind popa
Vasile protopop la Făgăraş s-au sfătuit cu vlădica A aron de au m ers la
com andirul ghinărar Buccow, spuindu-i m ulte m inciuni şi zicând că la
acele m ănăstiri sunt gazde de hoţi şi aşa poruncind ghinarariul Buccow
au ars acele m ănăstiri toate şi le-au stricat, num ai o m ănăstire de la
Sâm băta de Sus ce este a B râncoveanului aceea a răm as» 2S. Şi, într-adevăr, m ănăstirile din Ţ ara O ltului au fost cele mai reprim ate şi în
num ărul cel mai mare, faţă de celelalte regiuni.
In continuare ne vom opri asupra m ănăstirilor din Transilvania
distruse de von Buccow încercând o inventariere a lor şi în scopul ca
cele ce s-au în tâm plat să nu se uite niciodată. Căci, «urm ele ce mai
există şi tradiţiunea ce se păstrează la poporul rom ân deşteaptă în om
un interes p en tru lucrurile istorice pe care până acum nu s-a pus destul
preţ, un interes de a le cerceta şi a le cunoaşte m ai îndeaproape» 29.
O listă a m ănăstirilor ce au ex istat în Transilvania, care m ai apoi
au fost prefăcute în ruine se află într-o lucrare a m itropolitului Andrei
Ş a g u n a 30, iar mai târziu Ştefan M eteş a elaborat un studiu m ult mai
am plu cuprinzând toate m ănăstirile (168) despre a căror existenţă s-a
ştiut în to td e a u n a 3l, iar Pr. Prof. M ircea P ăcurariu va trcce în revistă
m ănăstirile existente în T ransilvania până în 1761 şi după această dată,
folosind o bibliografie v a s tă 32. O altă listă, dar m ult mai scurtă, însă
bine studiată, o oferă Zenovie Pâclişanu 33.
Mai există şi alte liste referindu-se num ai la m ănăstirile ce au
existat în Ţara Făgăraşului cu care de altfel vom şi începe ineventarierea noastră, liste elaborate de istoricului u nit A ugustin B u n e a 34 şi
mai târziu de istoricul ortodox Ştefan Meteş 35.
DISTRUGEREA M ĂNĂSTIRILOR DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI
ŞI A OLTULUI
în ce priveşte această p arte a Ţării A rdealului istoria nu este lip
sită de date, căci foarte m ulţi, chiar din acele tim puri au scris despre
dezastrul provocat de im periul habzburgic — catolic, prin dărâm area
sau arderea schiturilor şi a m ănăstirilor rom âneşti.
La 17 ianuarie 1860, un oarecare Vasile M axim scria episcopului
Andrei, baron de Şaguna : «. . .Aici în Ţara Făgăraşului mai la toate
28. Episc. unit At. Rednic, vizitând în 24 ian. 1768 mănăstirea din Sâmbăta
de Sus, spunea : «întreaga Ţara Oltului ascultă pe călugării din mănăstirea de
aici» — Z. Pâclişanu, în «Cultura Creştină», Blaj, 1936, p. 97 la M eteş, op. c/t.,
p. LXXXV—LXXXVI.
29. I. Puşcariu, op. cit., p. 87.
30. Istoria Bisericii O rto do xe răsăritene u n iver sa le , voi. 2, Sibiu, 1860,
p. 115— 121'.
31. Mănăstirile.
32. Mănăstirile Bisericii O rto d o xe Române..., p. 208— 213.
33. V e c h ile mănăstiri rom âneşti din A r d e a l, în «Cultura creştină», Blaj, VIII,
nr. 7— 8/1919, extras pag. 23.
34. Op, cit., p. 331— 338.
35. V iaţa b i s e r i c e a s c ă 14sl pag.
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satele de sub poalele m unţilor Făgăraşului a fost pe la obârşiile văilor
celor mai frum oase câte o m ănăstire de călugări precum la satele :
Sâm băta de Sus, Berivoii m ari pe Valea Sebeşului, la Sărcăiţa, Sinea
Nouă, Persani, V eneţia Comana de Sus, Scorei, Porum bacu de Sus,
care mai stau în ruine şi în ziua de azi. Toate aceste m ănăstiri se zice
a fi fost arse şi dărâm ate p rin generalul von Buccow şi fraţii călugări
fură fugăriţi prin Ţara Rom ânească pe la anul 1760, adecă cu o sută
de ani înainte de aceasta ; iar locurile şi averile fostelor m ănăstiri s-au
confiscat şi s-au îm p ărţit p rin fisc proprietarilor săteşti. Şi urm ele se
văd şi num irile locurilor m ănăstirilor se susţin până azi, aflându-se în
acele locuri m ulte grădini cu pom eturi alese. . .» 36.
1. A R P A Ş U L DE JOS. M ănăstirea se afla la 5 km de sat, în tr-u n
loc num it «P odeiu»37, pe moşia contelui Adam Teleki, fiind pom enită
în această situaţie pe la 1733— 1734 38.
Cea m ai veche am intire despre m ănăstirea de aici cu hram ul A dor
m irea Precestei o găsim într-o plângere a boierilor din acest sat, datând
din 1726 39.
Peste doi ani, preotul Ion, fiul popii R adu din A rpaşul de Jos, dă
«pe seama sfintei m ănăstiri de la A rpaş până când va sta biserica»
cartea bisericească «Evhologiu» (1713). Pe carte era am intit «ereul Ion
Niacşa», probabil num ele com plet al d ă ru ito ru lu i40.
O altă inform aţie datează din 6 noiem brie 1742, când un dascăl
Toma, de la m ănăstire, vindea un «Chiriacodromion» popii Stroe din
Drăguş 41.
D upă conscripţia din 1748 m ănăstirea avea un preot, 4 călugări şi
6 călugăriţe /l2.
în 1756 în m ănăstire se mai afla un ierom onah Isaia, care a lăsat
m ănăstirii un «Octoih» /l3.
P en tru că, încă din 1746 călugării de aici au dus o lu p tă în dârjită
contra uniaţiei
generalul von Buccow a ars-o în 1761. U lterior au fost
refăcute două chilii ocupate to t de călugări ortodocşi45.
2. BER IVO IU L M A R E . Com una de aici este foarte veche, încât în
secolul al X V II-lea este am intit un protopop cu num ele Ştefan, căruia
principele Gheorghe Rakoczy I, prin decretul din 21 mai 1647, îi acor
36. La I. Puşcariu, op. cit., p. 390.
37. M eteş, M ănăstirile, p. 76.
38. Bunea, op. cit., p. 333 N. Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi mara
m ureşene, II (Studii şi docu m en te, X V II), Buc., 1906, p. 43, nr. 52— 53; cf., Meteş,
V iaţa bis., p. 34.
39. «în anul acesta o călugărită care cu soţul ei (?) stau în mănăstirea din
pădure, a fiert în câteva rânduri vin ars, dar n-a adus în sat nici o p ică tu ră ...» —
Şt. M eteş. Situaţia econom ică a românilor din Ţara fă g ă r a ş u lu i, I, Cluj, 1935, p. 284.
40. Iorga, Scrisori, II, p. 124/ nr. 394 j' în 1733, acest popă Ion mai cumpăra
pentru această mănăstire un «Triod» — ib id e m , p. 43, nr. 52— 53.
41. Ibidem, p. 92, nr. 253.
42. M eteş, M ă năstirile, p. 75 ; Z Padişanu, op. cit., p. 5.
43. Iorga, Scrisori, p, 43, nr. 51.
44. Dr. A ugustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan In o c en ţiu Klein
(1728— 1751), Blaj, 1900, p. 200.
45. Z. Pâclişanu, op. cit., p. 5 ; M eteş Ploile, p. 76; idem, V ia ţa biseric., p. 35.
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dase jurisdicţie asupra întregii ţări a Făgăraşului, scoţând această parte
a ţării de sub oblăduirea m itropolitului de la Alba I u lia 46.
La începutul secolului al X V III-lea satele Berivoiul M are şi B erivoiul Mic au in tra t în posesia fam iliei Brâncoveanu 47.
La 1748 se afla aici o m ănăstire, pe păm ântul nobilului Iosif Boier,
având 5 călugări, 8 călugăriţe şi un preot bătrân, pe G h e ra sie 48. După
ce m ănăstirea a fost distrusă de von Buccow, toată averea ei a fost luată
de acel nobil Iosif Boier 40.
Conscripţia lui A nastasie Rednic, din 1765 redă faptul că o m ănăstire
ar fi existat şi în Berivoiul M ic 50, dar este posibil, spunem noi, ca
m ănăstirea aceasta să fi fost una şi aceeaşi. T rebuie constatat însă un
fapt : Zenovie Pâclişanu redă în lucrarea sa (op. cit.) p en tru m ănăsti
rea din Berivoiul Mic aceleaşi date pe care le-am înfăţişat anterior pen
tru m ănăstirea din B erivoiul M are, date preluate din lucrările istori
cului Ştefan M eteş (M ănăstirile... şi Viaţa b isericească...), iar istoricul
A. B unea nu pom eneşte decât de un singur Berivoi (Episcopul P etru
Pavel Aaron).
Noi credem că este vorba de una şi aceeaşi m ănăstire din Berivoi,
pe atunci neexistând probabil două părţi ale acestui sat. Ca urm are,
A. B unea este posibil să fi fost m ai bine inform at, fapt p en tru care nu
m enţionează decât un singur Berivoi. Şi prim ii doi autori m enţionaţi
se referă la unul şi acelaşi sat, num ai că Pâclişeanu îl num eşte «Mic»,
iar M eteş «Mare».
3. BUCIUM. în 1748, ni se spune că la m ănăstirea zidită pe
păm ântul baronului Alvinczi servea preotul călugăr Isaia Tem pea de
origine din M ărgineni care fusese şi la Ierusalim . în m ănăstire se mai
aflau 6 călugări şi o călugăriţă b ă tr â n ă 51. în această m ănăstire, un
călugăr Am brozie scrisese în 1737 «Vieţile S fin ţilo r» 52.
M ănăstirea mai este pom enită în 1752, când aici se găseau iobagul
Iacob Lintolţu cu fiul său, fugiţi
din H erseni, în 1742 °3.
4. CO M ANA DE JO S . Aici se afla un schit mic şi sărac a cărui
avere o form a un fân aţ şi 3 care cu fân 54.
D intr-un docum ent al lui M atei Basarab, p ă stra t în biserica din
comună, se poate vedea că dom nitorul dăruise m ănăstirii toate cărţile bise
46. Ioan Lupaş, A c a ţiu Barcsai şi Sava Brancovici, în «An. A cad. Rom. secţ.
ist.», 1912, p. 571— 2, nr. 1 cf. M eteş, V ia ţa bis., p. 37— 38; O speculaţie ar putea
fi că protopopul Ştefan era omul stăpânirii ungureşti şi nu e de mirare că urma
şul său Radu, a sem nat la 1700 actul unirii cu Roma — v. Gh. Şincai, Cronica
Românilor, III, p. 305 apud ibidem.
47. M eteş, V ia ţa bisericească, p. 38.
48. Ibidem, p. 3 9 ; idem, Mănăstirile, p. 7 6 ; Bunea, a.c., p. 332 ,• L. Pâclişanu,
op. cit., p. 6.
49. Ibidem.
50. Bunea, Episc. P. P. A a r o n , p. 350.
51. M eteş, Mănăstirile, p. 78, idem, V ia ţa bisericească, p. 42 j A cel călugăr
clădise, înainte de 1747,
o biserică
la
Bucium — Iorga, Scrisori, I, p. 70, nr.
159— 160.
52. Radu I, în «An Acad. Rom. secţ. ist.», I, 1923, p. 267, nr. 12, apud M eteş,
Mănăstirile, p. 77.
53. Ibidem, p. 78.
54. Zenovie Pâclişanu, op. cit., p. 9.
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riceşti în rom âneşte, cât şi odoarele şi veşm intele necesare c u ltu lu i5r>.
în rest, nu avem date decât despre bisericile din comună şi date care
atestă superioritatea num erică a ortodocşilor aici.
5. D EJAN I. La 1743, era aici o m ănăstire cu un călugăr şi două
călugăriţe. Preotul m ănăstirii era popa Ion 3i\
6. D R Â G U Ş . Pe o «Evanghelie» de la 1682, ce se afla în Biserica
ortodoxă din Drăguş, exista o însem nare mai târzie, care atestă existenţa
unei m ănăstiri aici : «Această Evanghelie s-a prins de fu rat în sat la
Fofeldea şi au venit după ea de o au prinsu şi au adevărat pe ea şi am
dat iarăşi s-o ducă la m ănăstirea veche de la Drăguş. Acestea au fost
în anul 1736, octombrie, zile 14. Protopop Radu Coian. Ju ră to rii au
fost : Călugărul M ihail, B otar A ndreiaş din Drăguş, A ldea Toean, Radu
Husea, Ion al lui Moisi din Sâm băta de Sus» 57.
La Drăguş erau, potriv it unei conscripţii din 1748, două m ănăstiri
care îndem nau la lupta îm potriva uniţilor, una în p artea de sus a satu 
lui, având 9 călugări, cealaltă în partea de jos, pe păm ântul boierului
Tăm aş Codrea, având preot pe călugărul Varlaam , cu 3 călugări şi 8
călugăriţe 58
O altă conscripţie de la 1750 indică aici trei m ănăstiri : cea m are
şi bătrân ă a lui Calotă şi cea a lui Comşa C o d re a 59 num ai una a supra
vieţu it distrugerilor lui von Buccow, căci u n călugăr scria de acolo pe o
carte bisericească la 1763 urm ătoarele : «Să se ştie de când am şezut
la m ănăstirea D răguşului, anul 1763» 60.
M ulţi ani a stat, probabil la m ănăstirea cea m are, «logofătul M atei
VoiJeanul grăm ăticul», ce venise în 1736 de la m ănăstirea B is ţrita —-Olt.
Aici a compus istorioare m orale, a tălm ăcit p ărţi din Psalm i şi a scris
Vieţile Sfinţilor, după lucrarea cu acelaşi titlu a m itropolitului moldo
vean Dosoftei. Pe! una din filele acesteia, logofătul a făcut o însem 
n are : «Am scris ca să se ştie că m ultă viaţă m i-am cheltuit eu la
m ănăstirea Drăguşului... anul 1740— 1743 am şezut iar aici», unde se
găsea şi-n m artie 1747 61, după ce zugrăvise biserica de lem n din P ata
(Cluj) şi Pogăceana (Someş), căci logofătul era şi z u g ra v 62.
De la Drăguş, M. Voileanu pleacă în satul H undorf, iar în 1761 era
în Şoim uşul rom ânesc
(Tîm ava Mică) unde scrie «Pilde filosofice»
în lim ba g re a c ă 63. Scrierile sale au fost publicate de u n nepot al său,
p u rtâ n d acelaşi num e (v. nota 61).
Se poate constata de aici că m ănăstirile ardelene n-au fost num ai
focar de viaţă spirituală, religioasă, ci şi unul de viaţă culturală. Şi nu
55. M eteş, V iaţa bis., p. 43.
56. Bunea, Eplsc. P. P. Aaron, p. 332.
57. Iorga, Scrisori, II, p, 92, nr. 254.
58. Bunea, Episc., P. P. A a r o n , p. 333, cf. M eteş, Mănăstirile, p. 31, idem, V iaţa
bis., p, 49.
59. Idem, Mănăstirile, p. 81.
60. Iorga, Scrisori, II, p. 92, nr, 256.
61. Ibidem, p. 93, nr. 358— 359; Puşcariu, op. cit., p. 366— 7. M atei V oileanu,
Codicele M atei V o ilean u, Sibiu, 189Î, p. 19 la M eteş, Mănăstirile, p. 80.
62. Idem, N o te despre zugravii bisericilor române, Sibiu, 1932, p. 11, nota 4.
63. Idem. V iaţa bis,, p. 49— 50 j idem, Mănăstirile p. 80. Scrierile sa le au fost
publicate.
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este singular cazul căci, aşa cum vom vedea, mai existau asem enea
m ănăstiri, în care-şi desfăşurau activitatea cărturari. Şi de aceea, cu
a tâ t mai m are a fost crim a de a se distruge aceste lăcaşuri.
7. LISA . M ănăstirea se afla pe locul num it «Poiana Palerului», pe
păm ântul fam iliei boiereşti Paleriu. In 1748 ni se spune că erau aici
num ai doi călugări bătrâni G/\
In 1758, erau călugări aici Ioan Paler (boier), Bucur Caţavei şi
Ion Moga (iobagi), cât şi o călugăriţă. Pe Jângă m ănăstire mai stăteau
Ioan, Paraschiv şi Ion M unteanu, veniţi din altă parte şi stând în
3 locuinţe 6r>.
U ltim ul călugăr al m ănăstirii, înainte ca aceasta să fie arsă a fost
Misail sau M ihail, am intit în conscripţia lui A tanasie Rednic de
la 1765 °6.
în 1779, locuitorii din Lisa au cerut voie să restaureze m ănăstirea,
dar, generalul Preiss nu a aprobat cererea 67.
8. M Ă R G IN E N II. Exista aici o m ănăstire pe locul fam iliei boie
reşti Pandrea, având în 1758 un călugăr pe num e Ion Urs şi două
c ă lu g ă riţe G8. In această m ănăstire vieţuise ierom onahul Isaia, cel care
era am intit şi la m ânătirea Bucium. La 1 m ai 1747 scria pe un Apostol :
«Acest sfânt Apostol l-am dat în sfânta biserică la Buciumi, care este
hram ul Sfintei Troiţi, care am zidit eu Hagi Isaiia ierom onah... Am
cum părat acest Apostol de la părintele Vlădica de la M itropolia B ucu
reştilor... Isaia Ierom onah T em p ia» 09.
M ănăstirea, arsă în 1761 din ordinul lui von Buccow, avea în 1765 —
conform conscripţiei lui A tanasie Rednic, o livadă şi 4 care de f â n 70.
9. NETOT. Din păcate, p e n tru această m ănăstire nu
avem prea
m ulte date In afară de aceea că a fost arsă, decât că este consem nată
în conscripţia din 1748, când aici slujea preotul N ico lae71.
10. O H A B A . în 1700, Ohaba era sediul protopopesc cu 40 de pa
rohii în num ele cărora subscrisese actul unirii din 5 septem brie 1700,
protopopul Gheorghe 72. Şi aici a existat o m ănăstire pe care von Buccow
a ars-o în 1761. D intre călugării sfântului locaş a făcut parte şi iero
m onahul Ştefan care nota în 1762 dăruirea unui «Apostol» bisericii din
Ohaba de către Stanca Oproaae 73.
ÎL PO RUM BACUL DE SU S. Şi aici exista o m ănăstire în pădu
rea satului num ită Purcăriţa, conform unei conscripţii u rb ariale din
64. Bunea, Episc. P. P. A aron, p. 332, cf. M eteş, Mănăstirile, p. 81 şi Z. Pâclişanu, op. cit., p. 12.
65. A rhivele Statului din Cluj, urb. Lisa, 1758 la M eteş 'Mănăstirile», p. 81.
66. Z, Păclişanu, op. cit., p. 12. N um ele acestui călugăr se mai află şi pe un
act din 2 februarie 1769 (Bibi, centrală din Blaj, la ibidem).
67. I b id em .
68. A rhivele Statului Cluj, Conscripţia dom. Făgăraş,
III, p. 467, 557 apud
M eteş, V ia ţa bis., p. 86.
69. Iorga, Scrisori, II, p. 70, nr. 1'59— 160.
70. Bunea, Episc. P. P. Aaron., p. 350 j Z. Păclişanu, op. cit., p. 13,
71. Bunea, Episc, P . P . A a r o n , p. 332.
72. N illes, S ym b o la e et
historiam ecclesiae orientaîis, I, Innsbruck, 1885,
p. 249, apud M eteş, V ia ţa biseric., p, 88.
73. Iorga, Scrisori, II, p. II, p. 140, nr, 463,
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1758 74. După distrugerea ei de către von Buccow o călugăriţă a continuat
să trăiască aici şi după arderea m ănăstirii, făcându-şi ca adăpost o
colibă 75.
12. SCOREL M ănăstirea de aici este foarte veche, încât la 1391
este pom enită, pe când Mircea cel B ătrân dona boierilor săi Stanciu
egum enul şi fratelui său Călin, satul S c o re i78.
Se înţelege căStanciu
nu putea să fie decât egum enul unei m ănăstiri din Scorei.
M ănăstirea mai este pom enită abia în 1748, având ca preot pe
Hălmagiu, cât şi 8 călugări şi o c ă lu g ă riţă 77.
Pe păm ântul fiscal
se
mai afla un călugăr ataşat şi el m ănăstirii cu avere cu tot 78.
Deşi arsă, în 1761, călugărul K ălm agiu a răm as acolo, ridicând
un nou lăcaş 70. în 1735 se vorbea de intenţia ca la Scorei să se reclă
dească o nouă m ănăstire 80.
13. SIN C A N O U Ă Ş I VECHE. Sinea nouă s-a înfiin ţat după 1761,
m ai precis după arderea m ănăstirilor din Sinea veche şi refugiul unei
părţi a populaţiei în Ţ ara Românească. Ş i-n acest sens avem scrisoarea
preoţilor Gheorghe Flueuş şi N istor Popa din Sinea nouă, trim isă
episcopului A ndrei Şaguna la 16 decm brie 1859 : «Sinea veche avea
două feluri de oameni... în hotarul comunei sus-zise, la Creţu, s-a aflat
o peşteră în piatră cu călugări, u nde s-a slujit sfânta L iturghie şi o
biserică în pârâul m ănăstirii num it Strâm ba, unde iar se slujea Sfânta
L iturghie de către călugări. Biserica aceasta era din zid şi avea mo
şia sa . .
Mai era şi o altă m ănăstire la T restioara, cu biserică asem enea din
zid cu moşie m are şi grădina de poame . . . «Chiar şi în locul bisericii
noastre până a nu se fi întem eiat com una Sinea Nouă a fost o bisericuţă
de lem n cu pom et şi cu m oară p en tru călugări. La aceste schituri a fost
venind tin eretu l din tot A rdealul la învăţătură, unde a fost învăţând
de la călugări. D ară la oare câtă vrem e venind o înaltă comisiune îm pă
rătească spre a cătăni satele care s-au m iliterat de grăniţeri, generalul
Schischkovics şi guvernatorul B rucundal (B rukenthal) strâm tora pe
bieţii străm oşii noştri cu m ilităria şi uniaţia. G eneralul Schischkovics
silea spre călăriă când zicea, că de nu vor a prim i arm e, pune term en
şi-i vor scoate din ale lor iosaguri, iar guvernatorul M. Brucundal, a
fost îndărătnicind de ia prim irea arm elor pe ascuns pe generalul, şi
străm oşii noştri s-au ad unat cu călugării laolaltă spre înţelegere hotă
rând să ia arm e, iar uniaţia nici în tr-u n fel să nu prim ească ; şi în ţele
gând generalul aceasta num ai decât a poruncit şi au venit cătane şi au
trim is la num itele schituri de le-au ars şi le-au stricat cu tot în 3-lea
74. Alrhiv. Stat. Cluj, Conscr. dom. Făgăraş, XXVI, p. 37, 103, 119 apud M eteş,
V iaţa biseric., p. 94; idem, Mănăstirile, p. 83,
75. Z. Pâclişanu, op, cit., p. 16.
76. I. Puşcariu, Fragm ente istorice despre boierii din Ţara Făgăraşului, Sibiu,
1007, p. 38— 41, nr. XIV.
77. M eteş, Mănăstirile, p. 96 idem, V ia ţa bis., p. 907.
78. Bunea, Episc. P. P. A a r o n , p. 333— 334.
79. Turcu, Escursiuni pe m u nţii terei
Bârsei şi Făgăraşului,
Braşov, 1896,
p. 110, cf. M eteş, Mănăstirile, p. 96.
80. Zenovie Pâclişanu, op. cit.f p, 16.
B. O. R. — 17
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iunie 1761 şi s-au ars schiturile şi oamenii au ieşit din casele lor şi
s-au dus în Ţara Românească» 81.
Conscripţia din 1748 ne arată în Sinea veche două m ănăstiri : u n a
în p artea de jos a satului, pe păm ântul boieresc al călugărului popa
M aniu, ou p a tru călugări şi două călugăriţe, iar a doua în p a rte a de
sus a com unei (devenită u lterio r Sinea nouă) pe un loc fiscal ce ap ar
ţinea hagiului Popa A vram , care fusese la Ierusalim , fiind el însuşi
călugăr şi preot la m ănăstire îm preună cu încă 5 călugări şi o călu
găriţă 82.
Peste zece ani s-a făcut o nouă conscripţie (1758) ce arată acum
existenţa a trei m ănăstiri aici : una pe locul Plopoasa cu călugărul M anea
Dobre şi 4 călugăriţe ; a doua, pe locul G ura Fătăciunii cu doi călugări
preoţi : popa C onstantin, fost preot în Todorita şi altul mai tânăr, venit
din Braşov, îm preună ou 3 călugăriţe ; >a tre ia se afla pe locul T restioara
cu 2 călugări : preoţii A vram (iobag din Sinea) şi Iosif, venit din Ţ ara
Rom ânească 83.
După o altă conscripţie existau aici cinci m ănăstiri : 1 la T resti
oara ; 2 în S trâm ba ; 3 în Valea L ărguţă ; 3 pe C reţul ; 5 loc nenum it a4.
Ce s-a întâm p lat cu aceste m ănăstiri (în parte num ite) d in tre care
una a fost refăcută pe la 1779, S5, ne spun preoţii Gh. Flucus şi N istor
Popa în scrisoarea citată anterior (nota 81).
14. TELECH î RECEA (şi V A ID A RECEA). In 1748 aici se afla o
m ănăstire pe păm ântul principesei Cantacuzino, având 3 călugări şi
o călugăriţă 86.
Din 1750 este socotită îm preună cu Vaida.
In 1748 se constată că şi aici era o m ănăstire «a Luchii» (probabil
a popii Luca, ce funcţionase ca preot aici), având un p reot pe Onofrei,
îm preună cu 11 călugări şi 2 c ă lu g ă riţe 87. Am bele m ănăstiri au fost
arse la 1761 de von Buccow.
15. V E N E Ţ IA DE S U S . Aici existase o m ănăstire în care avem o
prim ă ştire că m onahul M aftei scrisese la 1730 un «Sbomic» p en tru
preotul Vasile din Bogota 88.
Lăcaşul a fost distrus în 1762 89, având, în tre 1759— 1761, ca ultim
călugăr pe Ioanichie, unul d in tre cei m ai intim i şi fervenţi colaboratori
ai lui Sofronie în m area sa revoluţie.
16. V IS T E A DE S U S . M ănăstirea de aici era pom enită în coscripţia de la 1748, având u n preot b ătrân , Pahona, 2 călugări şi 5 călugă
81. Puşcariu, D o cu m e n te , I, p. 392— 393.
82. Bunea, Episc. P. P. A aron, p. 331—-332.
83. v. Arh. Stat Cluj, conscripţia urbaniană a satului
Sinea din 1758 (mai
există ştirea că iobagul Gheorghe Săndroae din B eclean în 1758, era cu un fiu al
său la o mănăstire pe V alea SLncăi) —- 'apud M eteş, Mănăstirile, p. 98; idem., Viaţa:
bis., p. 112.
84. Ibidm ; idem, Mănăstirile, p. 98.
85. Z enovie Păclişanu, op. cit., p. 20— 22.
86. Bunea, Episc. P. P. A a r o n , p. 332.
87. Ibidem.
88. M eteş, Mănăstirile, p. 100.
89. Z. Păclişanu, op. cit., p. 23.
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riţe 90. De această m ănăstire se m ai am inteşte în conscripţia lui A tanasie
Rednic de la 1765 91.
*

Evident, că num ărul m ănăstirilor şi schiturilor distruse în Ţ ara
Făgăraşului trebuie să fi fost m u lt m ai m are, dacă ar fi să ne luăm şi
după m ărtu ria cronicarului din Scheii Braşovului (nota 28) care redă
num ărul de 37. Trebuie, că o parte din ele, fiind din lem n, atunci când
au fost arse nu s-a mai reu şit refacerea lor. T im pul le-a acoperit şi au
fost date u ită rii până şi num ele lor.
Opera lui von Buccow nu s-a oprit aici, ci a continuat, aşa cum
am m ai spus, pe tot versantul nordic al C arpaţilor m eridionali, până
în Banat.
JU D EŢU L SIB IU
17. (?) P O RC EŞTI. în satul unde M atei Basarab ridicase la 1653 o
biserică găsim şi o m ănăstire situ ată «Pe Calea Caselor în Curechiuri» 92.
C ălugării de aici făceau m are agitaţie îm potriva unirii, fap t care l-a
d eterm inat pe episcopul ru te a n u n it M anuil Olsavszky d in M uncacs să
spună la 26 februarie 1747 : «Călugării din m ănăstirea Porceşti să fie
scoşi din ţară 93,».
JU D EŢU L H U N ED O AR A
18. P RISLO P şi PLO SCA. Despre m ănăstirea Prislop s-a scris foarte
m u lt fKi, fap t p e n tru care ne vom opri num ai asupra m om entelor p rin 
90. Bunea, P. P. Aaron, p. 335.
91. Z. Pâclişanu, op. cit., p. 23.
92. Ibidem, p. 15.
93. Bunea, Episc. I . Klein, p. 195.

94. Prima istorie a acestei străvechi aşezări m onahale este cunoscuta cro
nică versificată «Plângerea Sfintei mănăstilri a Silivaşului din eparhia H aţegului,
din Prislop», scrisă în contextul persecuţiilor religioase din sec. XVII şi înfăţişând
foarte obiectiv tradiţii istorice, date istorice legate de
întem eierea şi
existenta
mănăstirii până la dărâm area ei.
O
nouă istorie inedită a m ănăstirii aparţine lui St. M oldovan (1813— 1900) care
are şi menitul de a fi elaborat prima schiţă monografică a acesteia : «Adunbrarea
S. M ănăstire Prislop, clădită în teritoriul Silivaşului de Sus cercul Haţieg, Distric
tul Alba Iulia (?) pe la anul 1560— 1580 de Doamna Saphira fata Domnului Moise,
Principelui României» (v. Pr. Prof. Dr. M ircea Păcurariu. Istoria mănăstirii Prislop,
Arad, 1986, p. 10).
A par apoi o serie de studii care se referă şi la m ănăstirea Prislop, uzând de
date n o i ; Dr. A ugustin Bunea, V ech ile episcopii româneşti a V adu lu i, Geoagiului,
Silvaşului şi Bălgradului Blaj , 1902, p. 45-—61 ; ideme, Episc. P. P. Aaron, p. 320—■
330, Ioan Boroş Sematismul istoric al d iecezei Lugojului, Lugoj, 1903, p. 467— 481 ;
Dr. Radu Iacob, Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului , Lugoj, 1913, p. 61—■
1 02 ; St. Mateş, Mănăstirile, p. 103— 128, Virgil V ătăşianu, V ech ile biserici de
piatră româneşti din judeţul Hunedoara , în «An. CMIT» 1929, Cluj, 1930, p. 47—65 ;
G eorge Balş, Despre biserica Prislopului, în «Bul. CMI» an XXIV, fasc. 69, 1931,
p. 97— 100; Pr. Ioan Hălmăgiu, Mănăstirea Prislop,
Teza de licenţă,
Inst. Teol.
Univ. Sibiu, 1048 ; M ircea Păcurariu, Mănăstirea Prislop , MA II, 1957 9— 10, p. 707—
712; M arius Porumb, Biserica mănăstirii Prislopul (ju d . Hunedoara) — un monu
ment din s e c . XV, în voi. «Studii de istorie a artei», Cluj, 1982; V. Drăguţ, V ech i
monumente hunedorene, Bucureşti, 1968 ; Viorel Cugereajn, Crâmpeie din istoria
mănăstirii Prislop, «MB» 35, 1985, 1—2, p. 69— 79 î şi cea mai nouă şi amplă lucrare
este cea a Pr. Prof. M ircea Păcurariu, Istoria mănăstirii Prislop, Arad, 1986.
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cipale ale istoriei Prislopului şi p e n tru că spaţiul lucrării nu perm ite
extinderea subiectului.
M ănăstirea Prislop se află la 13 km de oraşul Haţeg, având hram ul
S fântul Ioan G ură de A ur 95.
T radiţia locală, ca şi o seam ă de lucrări istorice, susţin că m ănăstirea
a fost întem eiată de S fântul Nicodim de la Tism ana, cunoscutul re 
organizator al m onahism ului ro m â n e sc 96, ba m ai m ult se pare că m ă
năstirea Prislop a fost închinată Tism anei °7.
De trecu tu l m ănăstirii se leagă şi am intirea unui «Sfânt», canonizat
oficial de Biserică în 1992, şi consacrat ca atare de trad iţie — S fântul
Ioan de la Prislop, despre care din păcate, nu ştim când a t r ă i t 93.
în a doua ju m ătate a secollui XVI, m ănăstirea Prislop a fost re 
zidită din tem elie de dom niţa Zam fira, fiica dom nului m untean Moise
Vodă Basarab (1529— 1530), fiul dom nitorului V ladislav III (1523,
1524, 1525) şi al soţiei sale A n a 99.
în ce priveşte anul refacerii, «Plângerea m ănăstirii. . .» redă anul 1520,
ceea ce nu corespunde însă realităţii, căci dom niţa Zam fira se născuse
fie în 1516, fie în 1526.
M ult m ai veridică este însă inform aţia cuprinsă într-o inscripţie de
deasupra in tră rii în naos, datând din 1759, azi dispărută, dar citită în
1909 : «Această sfântă m ănăstire, hram ul S fântului Ioan Bogoslcv s-au
zidit din tem elie de blagocestiva şi creştina doam na Zam fira, fiica blagocestivului dom n Io Moise Voevod Basarab din B ucureşti la anul 7072
(1564) iar acum (1759) cu ajutorul celui în Troiţă slăvit D um nezeu s-a
zugrăvit...» 10°. «Această sfântă m ănăstire... zugrăvit toată, precum se
vede, cu bunăvoinţa şi cheltuiala acestor num iţi : Varlaam , irom onah
Topliţa, ucenicul m ieu M ihail şi SI... ierom onah feciorui popei B alint
şi Teodosie... fiind în m ănăstire şi M etodie m onah şi N ichita m onah în
zilele... îm părăteasa M ăria Terezii, arhipăstoriu ţării M. S. dom nul P e tru
Pai^el Aaron de B istra Ia anul 7267 de la H ristos 17(59)... m artie 13 zile,
95. Tacoh Radu, op. cit., p. 93.
S6.
Bazaţi pe cercetările făcute de St. M oldovan, istoricii Ioan Boroş (op. cit
Radu Iacob (op. cit,), V. V ătăşianu (op. cit.), G. Balş (op. cit.), Grigore Ionescu
(Istoria arhitecturii în R om ân iaf voi. I, Buc. 1963) au ajuns la
constatarea că ea
aparţine intr-adevăr începutului de se co l X V r deci este contemporană cu N icodim .
Num ai V. Drăguţ (V e c h i m o n u m en te) susţine
că actuala biserică este ctitoria
dom niţei Zamfira, fiica d-Iui muntean M oise şi datează de la 1564 (vezi discuţia
privind aceste păreri Ia M. Păcurariu, Prislop, p. 20— 23).
97. v. ibidem ; p. 22; In istoriografia noastră se susţine că Sf. Nicodim şi-ar
fi copiat «Tetraevanghelul» său la Prislop (v. Ion Radu
Mircea,
Cel m ai v e c h i
manuscris miniat din Ţara R o m a n ea s c ă ; T e tr a eva n g h elu l popii N icodim (140i—
1405) în «Romanoslavica», XIIIF 1966, p. 203— 221, cf. ibidem).
98. M. Păcurariu, Prislop>, p. 23— 24.
99. Asupra domnitorului M oise şi domniei acestuia a se v e d e a : Constantin
C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai v e c h i timpuri Şi
până astăzi, Bucureşti, 1971, p. 698— 702, I. Ursu, Din iniluenţele politicii eu ro pen e
asupra istoriei noastre. M o ise V o d ă (1529 martie — 1530 august), Buc. 1914 (e x 
tras din An. Acad.Rom. Mem. Secţ. Ist., 5 XII, t. XXXVI, 1913— 14, p. 517—528);
Em. Gr. N icolaescu, M oise V d d ă (martie 1529 — 28 aug. 1530) în «A rhivele O lte
niei», an XVIII iul. — dec. 1939, p. 406— 429 apud. M. Păcurariu, Prislop, p, 25, no
tele 1, 2.
100. I. Radu, op. cit., p. 96 j cf. Vătăşianu, op. cit., p. 54— 55.
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fiind zugravi popa Larnizn... şi ucenicul m ieu Niculae». F ap tu l că «s-au
zidit din temelie» nu înseam nă că acum avea să fie ridicată m ănăstirea,
ci că ea era atât de stricată, încât a necesitat o refacere integrală la
1564, dată cu care m ajoritatea cercetărilor este de acord.
Z am fira a fost înm orm ântată la Prislop în 1580, în pronaosul bise
ricii, mai târziu adăugându-i-se m orm ântullui său o piatră funerară cu
u n epitaf în la t in ă 101, aşezată se pare peste alte j;ietre cu inscripţii în
slavonă, to ate păstrate până în 1909 când s-a în treprins la Prislop o
prim ă cercetare m .
C ontinuând şirul evenim entelor istorice care au m arcat viaţa m ă
năstirii, n u putem trece peste faptul că p e n tru scurtă vrem e aici şi-a
avut sediul m itropolitul transilvan. P rim ul ierarh ce-şi va fi ales
Prislopul drept reşedinţă a fost Ioan din P eşteana ce a păstorit de prin
1553 până spre 1557 când deja era m enţionat H ristofor cu sediul la
M ănăstirea Geoagiu de Sus 103.
Un alt aspect din istoria m ănăstirii este şi acela că d intre călugării
prislopeni câţiva au fost ridicaţi în scaune vlădiceşti : probabil Ghenadie I al T ransilvaniei (1579— 1585) cu sediul la Alba Iulia, Ioan III
(1585— 1605), fost egum en al m ănăstirii şi Teofil, num it episcop de Vad
în 1615, ce a păstorit până către anii 1622— 1623 Wl.
Ştirile despre m ănăstirea Prislop încetează după 1629—-1630 până
spre m ijlocul secolului ai XV III-lea.
Deşi jefuită pe tot parcursul acestui secol, m onahii de la Prislop
au răm as statornici în credinţa străm oşească, m ănăstirea
constituind
un u l din centrele cele m ai însem nate ale rezistenţei ortodoxe 105.
A ceasta a făcut ca m onahii din m ănăstire să fie alungaţi, astfel încât
la 1749, superiorul m ănăstirii Sfânta Treim e din Blaj a trim is la Prislop
pe călugării V arlaam şi N ichita ca să o restaureze 106.
în anii care au u rm a t V arlaam a izbutit să
o restaureze lucru do
vedit şi de inscripţia citită în 1909, pe care noi am pom enit-o anterior
(nota 100).
101. I. Raclu, op. cit., p. 73.
102. A zi se afla în pronaos 5 pietre de dim ensiuni
diferite, pe
cea mai
mare aflându-se o inscripţie cc confirmă data de 1580 — V.M. Păcurariu, Prislop,
p. 32.
103. Idem, în cep uturile M itropoliei Transilvaniei, Bucureşti, 1980, p. 57—99;
Trebuie menţionat aici că teza istoricului A. Buneii care spunea că ar fi existat o
ep iscopie «a Silivaşului» unde ar fi păstrat Eftimie Hristofor II şi Ghenadie în
a Il-a jumate a sec. XVI (v. V e c h ile episcopii, p. 52— 61 ; idem, Ierarhia
rom â
nilor din A rd ea l şi Ungaria, Blaj, 1904) a fost infirmată de cercetările ulterioare,
care au dovedit ca sediul acestor ierarhi s-a aflat la A lba Iulia (M. Păcurariu,
Prislop, p. 34).
104. Ibidem, p. 34— 35.
105. A cest lucru se ştie dintr-un decret al Măriei Tereza din 13 iunie 1747,
prin care ordona să se ia măsuri îm potriva tuturor călugărilor ortodocşi agitatori*
între altoie dispunea să fie prestat un pseudo-episcop din Silvaş şi alti doi «agi
tatori» (v. S. Dragomir, op. cit., I, A n exe, p. 61; doc. 41).
Se pare însă că acel
«pseudo-episcop» nu era decât egum enul mănăstirii, care va fi condus acţiunea
de susţinere a ortodoxiei 111 această zonă.
106. St. M oldovan, op. cit.^ p. 140 ; A. Bunea, Episc. P. P. Aaron, p. 321— 322 ;
I. Radu, op. cit., p. 82— 83; M eteş, Mănăstirile, p. 110— 111.
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Refacerea m ănăstirii în deceniul al şaselea al veacului al X V III-lea
este relatată pe larg în «Plângerea sfintei m ănăstiri a S ilv a şu lu i» j07,
care m enţionează trei num e în contextul acestei acţiuni de refacere :
Vasile Topliţanu (num ele de botez al lui Varlaam), Ioan (m enţionat în
inscripţia de pe icoana Maicii Dom nului, păstrată până azi) şi Pavel
Sălăgeanu.
Răscoala cu caracter religios condusă de ierom onahul Sofronie de
la Cioara, în tre 1759— 1761, a atras după sine nu num ai revenirea la
ortodoxie a rom ânilor trecuţi la uniatism , dar şi nem ulţum irea a u to rită 
ţilor catolice. Şi, im plicit, acest lucru a determ inat distrugerea m ănăstirii
P rislop, cât şi a uneia afiliată acesteia — Plosca în 1762 şi alungarea
călugărilor din aceste m ă n ă s tiri108. A verea lor im obilă a fost dată
episcopului P. P. Aaron, pen tru a deschide o şcoală la Haţeg, iar o parte
din icoane au fost duse la Blaj 109.
Cu ocazia distrugerii lui Buccow a fost profanat şi m orm ântul dom 
niţei Z am fira 109 bis.
P a rte din călugări au reu şit să plece în Ţ ara Rom ânească, iar o
altă p arte au fost închişi la Sibiu dar în cele din urm ă eliberaţi şi
alungaţi şi aceştia în Ţ ara Rom ânească 110.
D upă distrugerea, ordonată de von Buccow, m ănăstirea a răm as
câţiva ani părăsită p e n tru ca de-abia la 1775 să se vorbească despre
refacerea ei
P ână la 1948 m ănăstirea a răm as unită, dar în secolul anterior stă 
tuse m ai m ult părăsită. începutul secolului al X X -lea a însem nat o etapă
de cercetări şi refaceri în istoria zbucium ată a m ănăstirii P ris lo p 112.
Ne oprim aici cu istoricul m ănăstirii Prislop în ideea că datele
în făţişate su n t suficiente p e n tru a ne crea o părere despre ceea ce
107. A ceasta a văzut lumina tiparului în 1863, fiind editată în ziarul «Buciu
mul» de Cezar Bolliac (1813— 1881) (nr. 5 şi 12 ianuarie 1863). U rm ătoarea tipărire
a fost cea din 1878 când arhim G henadie Enăceanu o publică în B.O.R., an IV,
1878, nr, 8, p. 496—507 după un m anuscris găsit în biblioteca m ănăstirii Căldăruşani. A ceastă versiune a fost apoi reprodusă în «Biserica şi şcoala», foaia oficială
a Episcopiei A radului (an II, 1878, p. 179— 181, 186— 190), red actată fiind de V asile
M angea şi ulterior a fost publicată în 1898, în «Telegraful Român»
de Ia Sibiu
(an XLVI, 1898, n<r. 24, 25, 26, 27,29, 30). «Plângerea...» a fost publicată
şi în
«Foaia diecezană» de Ia Caransebeş (an XIII, 1898, nr. 13, 14, 15), iar apoi în
«Istoria vicariatului greco-catolic al
Haţegului», Lugoj, 1913, p. 351—367 de către
Radu Iacob, lucrare după care a fost reprodusă de Prof. Ioan Lupaş în «Cronicari
şi istorici români din Transilvania» I, Craiova, 1933, p. 58—78; ed. II, 1941,
p. 61—81.
Ultima ediţie aparţine Prof. Dan Simionescu, după mss. 415 BAR — «Cronici
şi povestiri versificate» (sec. XVII—XVIII), Buc., 1967, p. 74—90.
108. Bunea, Episc. P . P. A a ro n , p. 326—327.
109. Ib id e m ; I. Radu, op. cit., p. 85, 87.
109 bis. Păcurariu, Prislop, p. 53.
110. I b i d e m , p. 45.
111. I. Radu, op. cit., p. 375—376.
112. Am mai am intit că în 1909 s-au făcut unele lucrări de restaurare ocazie
cu care s-au citit inscripţiile.
După 1918, Prislopului i se va da o sporită atenţie,
ocazie cu
care între
1923— 1924 s-au efectuat câteva lucrări de restaurare şi consolidare, căci biserica
se prezenta într-o stare jalnică datorită crăpăturilor profunde (v. C onstantin Daicovieiu).
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a fost una d in tre cele mai vechi m ănăstiri rom âneşti până în
m om entul barbarei distrugeri catolice de la 1762, cât şi după aceea.
Cât despre m ănăstirea Plosca, după ce a fost distrusă în acelaşi
context nu a m ai avut p u tin ţa de a se reface vreodată, averea ei fiind
dată episcopului P. P. Aaron care a depozitat-o parţial în biserica unită
din H unedoara 11J.
JUD EŢUL A L B A
19. C IO ARA. M ănăstirea de aici se num ea de fapt m ănăstirea Afteia
din Plăişorul Cioara. Azi locului unde a fost sfântul lăcaş i se zice «la
m ănăstire».
Nu cunoaştem , din păcate, nici ctitorul nici anul construirii ei, dar
se presupune a fi fost ridicată în secolul al X V II-lea 114.
De aici a plecat însă revoluţionarul Sofronie în 1759.
Câteva însem nări de pe unele cărţi aparţinătoare acestei m ănăstiri
cu hram ul N aşterii Maicii D om nului ne aju tă să-i refacem trecutul.
Astfel, pe «îndreptarea Legii» din Târgovişte (1652) găsim însem narea
că m ănăstirea din Plaiu Cioara a fost stricată pe la 1788, din zavistia
uniţilor» 115 (notiţa aceasta a fost scrisă de popa Nicola Benţa, în tre
1843— 1852). Pe altă pagină scrie : «Această Sfântă P ravilă a răm as de
la m ănăstirea Cioara... acum este a bisericii Cioara. 1816 F ebruarie 20
Pop. George» 1I6.
Mai există o serie de însem nări pe o serie de cărţi vechi, ce apar
ţinuseră m ănăstirii Cioara, însem nări în care găsim anii cei m ai diverşi
1750, 1770, 1763 117.
Se poate constata că s-au făcut asem enea însem nări vorbind de
existenţa m ănăstirii după 1761, ceea ce înseam nă că ea s-a refăcut rapid,
ca m ulte altele în aceeaşi situaţie.
20. GEOAG IU L DE SU S. Conform m ai noilor cercetări s-a ajuns
la concluzia că în acest sat şi-au avut reşedinţa, p e n tru aproxim ativ
zece ani m itropoliţii T ransilvaniei, H ristofor, Sava şi Gheorghe (1557—
1567) şi nicidecum aici nu a fost o sim plă episcopie cum s-a susţinut în
istoriografie până nu d e m u lt118.
113. C o m is iu n e a m o n u m e n t e l o r i sto ric e , Secţiunea din T ra n s ilv a n ia şi ţin u t u 
rile m ă rg in a ş e (Raport
cu
p r i v ir e la luc ră rile din al î î- l e a an d c iu n c ţio n a re
(1922— 1923), Cluj, 1924, p. 23—24).
114. Bunea, Episc. P. P. A a ro n , p. 320; I. Radu» op. cit., p. 100—101 ; M ă n ă s t i 
rile, Meteş, p. 46.
115. Intr-un docum ent din arhivele vieneze se vorbeşte în 1786, despre
dem olarea m ănăstirii din Cioara (v. ib id e m , p. 46, nota 3), ceea ce ar duce
la presupunerea că nu la 1788 a fost dărâm ată, ci mai devreme. Dar, în docu
ment nu se specifică că dărâm area s-a produs la 1!786, ci probabil mai devreme,
credem noi în 1761. De altfel, în mod sigur, trebuie să fi fost dărâm ată în jurul
acestui an, căci de acolo începuse Sofronie să facă agitaţie, ori autorităţile nu
puteau trece cii vederea acest lucru. Nu răm ânea decât o soluţie : dărâm area unui
asem enea loc rău famat. Pr. Prof. M. Păcurariu citează m ănăstirea Cioara ca fiind
printre cele dărâm ate ( M ă n ă stir ile , p. 211).
1;16. M eteş, M ă n ă s tir ile , p. 47.
117. Ibide m , p. 48— 49.
148. Pr. Prof. M ircea Păcurariu, IBOR, I, Bucureşti, 1992, p. 499.
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M itropolia trebuie să se fi aflat tocmai în incinta m ănăstirii, fiind
deservită de călugării de aici cât şi de cei de la m ănăstirea R âm eţ care
se afla în apropiere.
D ar existenţa sa ca reşedinţă m itropolitană a fost foarte scurtă
date fiind condiţiile în care ortodoxia avea de în fru n tat, încă de atunci,
teribilele şi succesivele1propagande calvină şi catolică.
P resiunea catolică a b iru it până la urm ă, căci, în secolul al
XV III-lea, m ănăstirea Geoagiului de Sus trecuse la uniţi. în tim pul
revoluţiei lui Sofronie, ea a revenit la ortodoxie. «Episcopul A aron n e
suferind ca m ănăstirile până atunci unite să se prefacă prin forţă şi
violenţă în m ănăstiri neunite, se rugă la generalul von Buccow — spune
A. Bunea — ca pe călugării trecuţi la neunire să-i scoată dintrânsele» 110.
Ca urm are, la 23 august 1762, generalul von Buccow a alungat călugării,
iar m ănăstirea a fost arsă 12°.
Pe la 1764 s-a refăcut num ai biserica, fiind dată u n iţilo r 121.
Averea m obilă a m ănăstirii a fost luat de episcopul P. P. A aron şi
dusă Ia Blaj de călugărul Sofronie de la M ăgina, iar cea imobilă a fost
îm părţită în tre doi nobili H alm agy şi T o ld i122.
21.
RÂ M E ŢL Odată cu m ănăstirea de la Geoagiu de Sus a fost arsă
şi cea de la Râm eti ; «când au stricatu necredincioşii m ănăstirea de la
R âm eţi şi cea de la Geoagiu, la anii 1762, în augustu 20, într-o zi de
sâm bătă, spre pieirea loru» 123.
M ănăstirea de la Râm eţ este una dintre cele m ai vechi în T ransil
vania, fiind situată în m unţii Trascăului, în locul n u m it Valea M ă
năstirii 12\
Data zidirii nu s-a p u tu t stabili cu precizie, dar, în m od sigur,
exista la 1377, când în tr-o inscripţie de atunci un m eşter al vrem ii m en
ţiona şi num ele episcopului G helasie : «Am scris eu m ult păcătosul rob
al lui Dum nezeu M ihul adică zugravul de la Crişul Alb cu încuviinţarea
arhiepiscopului Ghelasie... anul 1377, luna iulie 2» 125.
O altă inscripţie confirm ă, în tr-u n fel, faptul vechim ii m ănăstirii :
«Dintâi au fost zugrăvită această sfântă biserică în zilele lui M atiaş
Crai vă leatu 6895 (1486), logofăt D um itru» 126 (inscripţia de deasupra
1 î 9. Episc. P. P. Aaron, p. 310.
120. Ştefan M eteş, Episcopia Geoagiului de Sus (7557— 7957), C om em orarea
a 400 dc ani, M A f II, 1957, 9— 10, p. 658.
La mulţi autori data distrugerii mănăstirii este 4 septem brie : Bunea Episc,
P. P. .Aaron, n. 340.
121. M eteş, Episcopia G eoagiului, p. 658.
122. Ibidem, p. 659? idem, Mănăstirile, p. 52.
123. Iorga, Inscripţii, I, p. 158— 159, nr. 10.
124. Pr. Mihai M anolache, Istoricul m ănăstirii R âm eţ din Transilvania, MA
XIV, 1969, 7— 3, p. 499.
125. G helasie este orimul ierarh ortodox cunoscut cu num ele în teritoriile
intracarpatice, iar inscripţia a fost descoperită în 1978, în pronaosul bisericii
(M. Păcurariu, IBOR, I, p. 291).
Se pare deci că mănăstirea este cu mult mai vech e şi ca cea de la Geoagiu
de Sus, deşi istoricul Bunea spune că ele ar fi de «aceeaşi vechim e (Episc, P. P
A c ro n p. 3 !/).
126. N. Iorga. Inscripţii, II,

DOCUMENTARE

265

uşii de la in trarea In biserică). Se deduce de aici că biserica a fost clădită
Înainte de 1486 J27.
în ce priveşte ctitorii, aceştia trebuie să fi fost credincioşi din toate
părţile ţării, pe num ele lor (102) fiind înşirate în pom elnicul m ănăstirii
ce se citeşte la fiecare slujbă i25\ Ş irul donatorilor care au contribuit
la înzestrarea m ănăstirii cu diverse bunuri este deschis de m itropolitul
Teoclosie al Ţării R o m â n e şti:129, averea m ănăstirii devenind foarte mare*
în tre tim p m ănăstirea a su ferit mai m ulte refaceri, d in tre care o
am intim pe cea a lui M ihai Viteazul, care a refăcut-o integral ^°.
Secolul al X V III-lea, cu frăm ân tările lui religioase, a atins pe
călugării de aici, care-şi apărau cu în d ârjire credinţa. P e n tru acest fapt
cât şi pen tru acela că la m ănăstirea Râm eţi se afla şi o şcoală, von
Buccow a dărâm at şi m ănăstirea de la Râm eţi la 20 august 1762 (nota 123).
După dărâm area ei, averea sa m obilă a fost dusă la Blaj, iar cea imobilă
a fcst însuşită de episcopul catolic de la Alba Iulia, cu toate că von
Buccow ordonase ca întreaga avere a m ănăstirii să fie pusă la dispoziţia
episcopului A a ro n 1:ÎJ. Cu toate acestea, credincioşii ortodocşi reuşesc
să renoveze m ănăstirea, dar, din păcate, va fi din nou distrusă în 1785,
cum aflăm într-o însem nare pe fila unui Octoih, însem nare ce aparţinea
aceluiaşi călugăr Silvestru, care consem nase prim a ei distrugere l;'2.
Apoi, abia la 1792 C urtea d in Viena a îngăduit ca biserica să fie
refăcută, iar chiliile să fie folosite ca şcoală. Deci m ănăstirea răm âne
desfiinţată, iar biserica răm ânea exclusiv ortodocşilor î:’3. Cu toate acestea,
uniţii au încercat întotdeauna să-şi revendice această m ănăstire, dar n-au
reu şit să pună m âna pe ea niciodată. Abia în 20 iulie 1827 guvernul,
la insistenţele episcopului Vasile Moga, va da un decret rin care bise
rica răm ânea definitiv pe seama ortodocşilor m . Cu aceasta s-a încheiat
litigiul în chestiunea dreptului de proprietate asupra bisericii, care a
răm as ortodocşilor ca biserică parohială, iar după 1918 a revenit la
vechea ei m enire, aceea de biserică de m ănăstire.
127. Probabil zugrăveala s-a făcut târziu.
în
oaza mănăstirii se
mai găsesc
alte 6 biserici vechi, dintre care nici una nu e pictată până azi. S-ar putea ca acest
lucru să constituie airgumentul pictării târzii a biscricii de la m ănăstirea
Râmeţ
(v. M anolache, op. cit., p. 501).
123. Ibiclem, p. 507 ; M eteş, Episc. Geoagiului, p. 659.
129. M M anolache, op. cit., p. 508—509.
130. R efacerile suportate de m ănăstire sunt confirmate de
m ultele straturi de
zugrăveală, descoperite în urma cercetărilor din seco lu l nostru (M eteş, Mănăstirile,
p. 55).
13t. Bunea, Episc. P. P. A a r o n , p. 340— 341.
132. «A ceasta eu aici am însem nat aceste lucruri
cu
jale adevărat când au
stricat m ănăstirile do la Geoacjiu si cea de la Râmeţ, ia întâia stricare au fost
numărul anilor 1762, iar la a doua
stricare 1785 luna
lui decembrie, în 23 zile,
într-o zi ele marţi scris-am ou Silvestru Monahul» —■ V. Bologa, C uv ântări oca zionalc Sibiu, 1933, p. 87 la M. M anolache, op. cit., p. 511.
133. M. M anolache, op. cit.f p. 512.
134. Dr. Sebastian Stanca, M ănăstirea dc la Râpa Rămeţilor — 14C>6— 1825,.
Cluj, 1936, p. 10— 13 la ibidem, p. 513.
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JU D EŢU L SOLNOC — D O BÂC A (SOMEŞ)
22. C H IU LIEŞTL în această com ună se aflau trei m ănăstiri : una
ortodoxă şi două unite. Cea ortodoxă se află pe locul n u m it Roguşeşti,
iar una dintre cele două unite se afla pe Valea Cheşeiului. Se pare că
acestea două au fost distruse de von Buccow, căci la 1785 nu se mai
am intea aici decât o singură m ă n ă s tire 135. O localizare m ai precisă a
celor trei m ănăstiri o dă alt au to r : o m ănăstire se afla în pădurea Că
lu gărul din nordul satului, alta se afla în sud-vestul pădurii «M ănăstirea
d in dealul podului» (în 1926, când scria acest autor, i se vedeau ruinele)
şi a treia în locul casei spre satul S trâ m b u l135 bis.
23. M IN TIU L R O M A N . Şi m ănăstirea de aici, căci exista una, a
fost arsă de von Buccow. Ea este am intită în conscripţia lui A. Rednic
d in 1765 m .
24. S T R Â M B A FIZEŞU LU I. Nichifor, egum enul un it al acestei
m ăn ăstiri scria în 1761 episcopului A aron că m ănăstirea e veche de 300
de ani. Astfel, începuturile ei s-a r situa pe la 1470— 1480 137.
In legătură cu această m ănăstire stă şi faptul că la 1716— 1718 se
refugiase aici în v ăţatul episcop Pahonie de la Roman, datorită năvălirii
tă ta rilo r în M oldova 138.
în tim pul revoluţiei lui Sofronie, călugării uniţi din m ănăstire au
fost alungaţi de către cetăţenii d in satu l Sân P etru , vecin cu m ănăstirea.
în această situaţie, egum enul N ichifor a in tervenit pe lângă epis
copul Aaron, care la rân d u l său in terv in e la von Buccow p e n tru rezolva
rea situaţiei. în cele din urm ă, N ichifor a reuşit să revină în m ănăstire,
deşi poporul s-a îm p o triv it139.
Ştim că egum enul dăduse ordin să fie arse toate m ănăstirile rom â
neşti. Ca urm are, Nichifor a fost avizat să părăsească m ănăstirea, căci
va fi dărâm ată în sâm băta P aştelui din 1762 1/l0. Conform spuselor lui
A. B u n e a 1'11, m ănăstirea a scăpat de ardere în cele din urm ă, dar
Pr. Prof. M. P ăcurariu susţine că m ănăstirea ar fi fost distrusă atunci
de von Buccow 1/i2.
25. TR E ZN E A . în acest sat se găseau două m ănăstiri, una num ită
din «Măgura» şi cealaltă din «Sanţ». Din păcate n u se ştie dacă erau
sau nu ortodoxe.
135. Z. Păclişanu, op. cit., p. 8 ; M eteş, M ă n ă stirile , p, 142.
135 bis. Herman Teodor, M o n o g ra fia i s t . a p r o t o p o p . ortocL
rom., Dej,
1926, p. 44— 46.
136. I b id e m , p. 144; Z. Păclişanu, op. cit., p. 14.
137. B anea, Episc. P. P. A a r o n , p. 342; M eteş, M ăn ă stirile , p. 146.
138. Ibidem .
139. Bunea, Episc. P.P. A aron , p. 343; M e te ş , M ă n ăstirile,
p. 147.
140. Bunea, Episc. P.
P. A a ron , p. 343.
141. Ibidem , 344.
142. M ă n ă stirile , p. 210.
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In ce priveşte data distrugerii lor — am bele au fost nim icite, şi aici
părerile diferă : Z. Pâclişanu susţine că distrugerea lor s-ar fi întâm 
plat în tim pul revoluţiei lui S o fro n ie 143, dar istoricul Şt. M eteş este
sigur că aceasta a fost rezu ltatu l ordinului lui von Buccow Wk.
Pe urm ă, num ai cea din «Sanţ» a fost refăcută, în ea aşezându-se
u n călugăr unit, iar la 1774 era pustie 145.
JU D EŢU L T Â R N A V A M ICĂ
26.
LA SC U D . Din păcate nu avem inform aţii despre ea, decât că
in 1763 este am intită în tr-u n c o n sp e c t146. Este posibil ca ea să fi fost
distrusă.
în mod sigur distrugerile lui von Buccow nu s-au oprit aici, căci
unele surse dau un num ăr m ai m are de m ănăstiri distruse, dar din lipsă
de date nu putem prelua inform aţia. Totuşi m ai putem enum era câteva
m ănăstiri — azi dispărute cu totul — care este posibil să fi căzut pradă
aceleiaşi furii a generalului. M ănăstirile cu pricina apar m enţionate
în tr-u n rap o rt al vicarului unit din Blaj Ignatie D arabant, în ain tat gu
vernului în 28 febr. 1782. Acestea erau : Zărneşti (jud. Braşov), Cilu
(jud. H unedoara poate vecină cu Bulzu), Ercea (jud. M ureş), N egrileşti
(jud. Solnoc Dobâca), G ârboâ (jud. Solnoc Dobâca) şi Blagor (jud. Să
laj) lî7. Asem enea m ănăstiri dispărute m ai am inteşte şi H erm an Teodor :
cea din G ârbon se afla în pădurea Leurda, cea din Negrileşti pe locul
nu m it «La m ănăstire», cea din Caşeiu pe dealul M ăgura spre satul Cuzdrioara. In Ciceiul-Poieni a fost o m ănăstire pe dealul «Vârful M ănăsti
rii» la sud-vest de sat, iar în O lpret a fost o m ănăstire pe locul cim iti
ru lu i num it «La m ănăstire» 14S.
Tot dispărută mai este şi o m ănăstire din Ţara Făgăraşului şi anum e
din satul Perşani, m enţionată de A ndrei Şaguna 1/l9.
Este deci posibil ca acestea să fi fost dărâm ate de von Buccow, dar
este tot aşa de posibil ca să fi fost dărâm ate mai târziu, din porunca
lui Iosif II, în 1715, când din nou au căzut pradă furiei catolice num e
roase m ănăstiri.
Pe lângă toată această listă înfăţişată până aici, istoricul A. Bunea
m ai enum eră câteva m ănăstiri despre care spune că au fost distruse :
Şercăiţa, Breaza, Sâm băta de Jos, C â rţişo a ra 150. Cât priveşte Sâm băta
de Sus pe care am lăsat-o la urm ă, căci problem a distrugerii ei este
controversată, acelaşi istoric spune că m ănăstirea a scăpat de la nim i
143.
144.
145.
146.
147.

Op. cit., p. 22.
M ă n ă s t i r i le , p. 149.
Z. Pâclişanu, op. cit,, p. 22.
î b i d e m . p. 12.
V. Arhiv. Stat Budapesta, Cancclaria

aulică

transilvană

anul

1782 cf.

R ă s p u n s u l M i t r o p o l ie i din Sibiu m p r o c e s u l cu sârbii, p. 69 apud Meteş, M ă n ă s t i 
r i l e , p. XIII.
148. Herman Teodor, op. cit., p. 44—45.
149. Op. cit., II, p. 117—lil®.
150. E p isc o p u l P. P. A a r o n , p. 332—333.
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cire r>1 şi acelaşi lucru îl confirm ă cronicarul din Schei care precizează
că num ai Sâm băta de Sus a scăpat dintre toate cele m enţionate. Dar
există şi p ăreri conform cărora m ănăstirea m enţionată a fost distrusă
în 1761 152. Oricum problem a răm âne deschisă.
In încercarea de a conchide, putem spune că, pe drept cuvânt, ade
v ă ra tu l întem eietor al uniaţiei a fost acest general austriac — von
Buccow.
D upă «întărirea» Bisericii unite de către generalul von Buccow cea
m ai m are parte a schiturilor şi m ănăstirilor ortodoxe, evident cele care
m ai răm ăseseră — au ajuns sub oblăduirea Bisericii unite. A stfel s-a
întâm plat cu Prislopul, M ăgina, Sâm băta Fizeşului, Nicula, Bixad,
Lăscud 153 şi m ulte altele, de pe întreg teritoriul transilvan.
A cestea au fost m otivele p en tru care în a doua ju m ătate a secolu
lui al X V III-lea, cât şi pe parcursul celui de-al X lX -lea, Biserica O rto
doxă din T ransilvania n-a m ai avut nici o m ănăstire. De aceea, num eroşi
credincioşi ortodocşi transilvăneni au trecu t m unţii în Ţara Rom ânească
sau Moldova, punând bazele unor noi schituri acolo.
Din fericire, cu toate m ăsurile luate de autorităţi (oprirea trecerii
ardelenilor dincolo de m unţi, oprirea in tră rii în A rdeal a călugărilor şi
a cărţilor şi, în sfârşit, distrugerea m ănăstirilor) nu s-a reu şit ru p erea
rom ânilor de spiritul lor naţional. Evident însă că s-a produs o în tâ r
ziere culturală a Bisericii ortodoxe rom âne prin distrugerea m ăn ăstiri
lor, care aveau în interior şcoli p en tru tineri şi care creau condiţii
p e n tru c ărtu rarii de atunci, întârziere care a fost însă suplinită parţial
p rin p ătrunderea aproape a tu tu ro r cărţilor bisericeşti tip ărite în cele
lalte două ţări rom âne. E rau cărţi de care aveau nevoie bisericile de
m ir în care se slujea. Num ai p rin carte s-a reu şit m enţinerea legăturilor
cu ţările surori.
Oricum, prin m ăsurile luate de guvernanţi la 1761— 1762, practic,
m onahism ul a încetat să m ai existe în T ransilvania. Şi se poate spune,
fără exagerare, că ceea ce s-a întâm plat atunci în T ransilvania a însem 
n at o pată neagră în istoria Bisericii O rtodoxe rom âneşti, pată pe care
num ai turcii reuşiseră să o producă în istoria popoarelor vecine ortodoxe.
Din fericire «a existat în realitate o m ântuitoare tradiţie, spune
istoricul D. Zam firescu : a celor o m ie de ani de năvăliri barbare şi a
celor aproape o mie de ani ai stăpânirii străine asupra rom ânilor din
Transilvania, când p uterea politică era n u num ai străină de neam ul
rom ânesc, ci şi opusă lui». în acest context, «Biserica» (ort.) a rezistat„
asum ându-şi destinul neam ului întreg, al lim bii şi sp iritualităţii sale»
151.
152.
153.
15-4.

Ibidem, p. 335.
V. Tohăneanu, op. c i t . ; M. Păcurariu, op. cit.
Păcurariu, Mănăstirile, p. 211.
D. Zamfirescu, op. cit., p. 339.

TOMOSURILE SINODALE DE AUTONOM IE ŞI DE AUTOCEFALIE
EMISE DE PATRIARHIA ECUMENICA IN SECOLUL AL XIX-LEA
ŞI AL XX-LEA ŞI PREVEDERILE INCLUSE IN ACESTEA
CU PRIVIRE LA SFINŢIREA SFÂNTULUI ŞI MARELUI MIR
Pr. dr. IOAN DURÂ

D e-a lungul secolului al X lX -lea şi al celui prezent, P a tria rh ia
Ecum enică a em is mai m ulte tom osuri sinodale de autonom ie şi de auto
cefalie a Bisericilor O rtodoxe aflate atunci sub jurisdicţia sa canonică.
în secolul al X lX -lea ; P a tria rh ia Ecum enică a emis trei tom osuri
sinodale, prin care acorda autocefalia la un acelaşi num ăr de Biserici
Ortodoxe, şi anum e : Biserica O rtodoxă din Grecia, Biserica O rtodoxă
Sârbă şi Biserica O rtodoxă Română.
Prim ul tomos sinodal a fost emis, în secolul al X lX -lea, abia în
luna iunie a anului 1850, şi în v irtu te a căruia P a triarh ia Ecum cnică
acordă autocefalia Bisericii Ortodoxe din Grecia. In acelaşi tim p însă,
in tom osul sinodal din iunie 1^50, P a tria rh ia Ecum enică insera şi obli
gaţia «Sfântului Sinod al Bisericii din Grecia... de a prim i S fântul Mir,
de fiecare dată când are trebuinţă, din partea Sfintei şi M arii Biserici
a lui Hristos» J. Aşadar, prin tom osul sinodal din iunie 1850, Biserica
Ortodoxă din Grecia era obligată să prim ească Sfântul M ir de la P a 
tria rh ia Ecumenică.
Biserica O rtodoxă Sârbă, care a obţinut autocefalia în anul 1879,
a treb u it şi ea să se supună, asem enea Bisericii O rtodoxe din Grecia,
aceleiaşi dispoziţii, şi anum e, aceea de a prim i S fântul Mir din partea
P atriarh iei Ecumenice.
Tom osul sinodal de autocefalie al Bisericii O rtodoxe Sârbe, em is de
P a tria rh ia Ecum enică la 20 octom brie 1879, prevedea, în mod expres,
ca această Biserică să prim ească «Sfântul M ir din p artea m arii biserici
a lui H ristos de la Constantinopol^ 2. Dar, nu e mai puţin adevărat, că,
în ciuda acestei obligaţii impuse, Biserica Ortodoxă Sârbă a început, din
secolul al XX -lea, să-şi sfinţească ea însăşi S fântul şi M arele Mir.
P a tria rh ia Ecum enică avea să recunoască autocefalia Bisericii O rto
doxe Rom âne în baza tom osului sinodal sem nat de p a triarh u l Ioachim
al IV -lea şi alţi zece ierarhi, m em bri ai S fântului Sinod din C onstanti
nopol, în aprilie 1885 :j.
Interesant de notat că tom osul sinodal din anul 1835, prin care se
recunoaşte autocefalia Bisericii O rtodoxe Rom âne, nu conţine nici cea
1. V ezi, P rodrom os I. A k an th o p o u lo s, Ot Q-eoixol
,,aOTovoirîta<;“ xeti zou „arnoxe<pdrXou“ tojv 0p$oo6£aiv JSxy.XTjsitov aujxcpcova fxs. zo
otxaio zou Oixouixevlxoo Ila^piap■£etou 7-oeto: t ?] oiapxeia zo'J 19 ou x a i 20 ou atw^a, (Bi^X to^xv] Kgcvovlxou xat ExxX?jatacxtxou Atxatou, api&. 5), T esa lo n ic, 1988, p. 210— 211.
2. Ibidem , p. 282.
3. V ezi, T o m o s u l s in o d a l d e a u to c e l a l ie a Bisericii O r t o d o x e Rom âne, textul

grec şi traducerea română — în «Biserica Ortodoxă Română», t. 9, 1885, nr. .5,
p 3Î4— 345. Foarte recent, T o m o s u l sin o d a l d e a u to c e la lie al Bisericii O r t o d o x e
R o m â n e a fost înserat de I. A nastasiou, î n : „ r p ^ o p io t o IIa?.otfjLâî“ ,
69, 1968,
p. 103— 105.

270

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

m ai mică m enţiune sau aluzie la Sfântul Mir. De altfel, acesta a fost
unicul tomos sinodal, emis de P a tria rh ia Ecum enică în secolul al
XLX-lea, în care nu se prevede obligaţia Bisericii autocefale respective
de a prim i S fântul şi M arele M ir de la Constantinopol. Cu toate acestea
însă, ca-nonistul Prodrom os I. A kanthopoulos scria, nici mai m ult nici
m ai puţin, într-o carte a sa, publicată în anul 1988, că tom osul sinodal
din 1885 prevede ca Biserica O rtodoxă Rom ână «să prim ească Sfântul
M ir din p artea M arii Biserici a lui Hristos» \ Şi, culm ea este că, însuşi
A kanthopoulos inserase în cartea sa, din 1988, chiar textul tom osului
sinodal din 1885, prin care se recunoştea autocefalia Bisericii O rtodoxe
Rom âne 5.
Cât priveşte secolul al X X -lea, mai exact până în anul 1991, P a
tria rh ia Ecum enică a emis trei tom osuri sinodale de autonom ie. P rin
cele trei tom osuri sinodale se acordă a u to n o m is i^ î^ T c ii O rtodoxe din
Cehoslovacia, Bisericii Ortodoxe din F inlanda şi Bisericii Ortodoxe din
Estonia.
P a triarh ia Ecum enică a emis, mai întâi, în l u n ^ m a r t ie a anului
1923, tomosul sinodal prin care prevedea întem eierea A rhiepiscopiei
^ "O rtn d o x e din Cehoslovacia. Şi, potriv it tom osului sinodal din m artie
\ 1923, arhiepiscopuT A rhiepiscopiei Ortodoxe din Cehoslovacia treb u ia să
j prim ească Sfântul şi M arele M ir «din partea P atriarh iei Ecumenice» c\
'
In luna iulie a , aceluiaşi an, 1923^ P a tria rh ia Ecum enică em itea «To
m osul patriarh al şi sinodal», în care prevedea ca, A rhiepiscopia O rtodoxă
din F inlanda «să prim ească S fântul Mir» 7 din partea T ronului ecumenic.
Tot în aceeaşi lu n ă ^ julie, din acelaşi an, 1923, P a triarh ia Ecum enică
em itea «Tomosul p a triarh a l şi siT i^ d a l^ ^ n v ito r la M itropolia O rtodoxă
din^Eştonia, în care obligaţia m itropolitului acesteia de a prim i Sfântul
M ir de la p a triarh u l ecumenic» 8 era nelipsită.
P rin urm are, în toate cele trei tom osuri sinodale, din anul 1923, se
află înscrisă obligaţia celor trei prim aţi ai Bisericilor Ortodoxe, — din
Cehoslovacia, din F inlanda şi din Estonia, de a prim i S fântul M ir din
p a rte a P atriarh iei Ecumenice.
La 4 februarie 1936, p a triarh u l ecum enic V eniam in şi câţiva m itrop o H ţi^ T ^ T r6 n u h n ~ 3 e C onstantinopol sem nau un «Tomos p a triarh a l
şi sinodal», p rin care Biserica Ortodoxă autonom ă din Letonia e ra tre 
cută sub jurisdicţia P atriarh iei Ecumenice.
^
^
P unctul şapte al tom osului din 4 februarie 1936 prevedea obligaţia
«m itropolitului» Bisericii O rtodoxe din Letonia de a prim i S fântul M ir
«din p artea P a tria rh u lu i ecumenic» 9.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
p. 46.

Prodromos I. A kanthopoulos, op. cit., p. 78.
p. 289—292.
p. 155.
p. 162.
p. 165.
p. 170; A. Cherney, T h e L a tv ia n O r t h o d o x Church, Anglia,

Ib i d e m ,
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Pe lângă cele trei tom osuri sinodale de autonom ie, to t în secolul al
X X -lea, P a tria rh ia Ecum enică a em is şi tre i tom osurL sinodale de auto
cefalie, în v irtu te a cărora se acorda autocefalia urm ătoarelor treî~T3iserici O rtodoxe : Biserica O rtodoxă în Polonia, Biserica O rtodoxă în
Albania şi Biserica O rtodoxă în B ulgaria.
'
De la b u n început, se cuvine precizat că, în două, din cele trei to 
m osuri sinodale de autocefalie, P a tria rh ia Ecum enică a înscris obligaţia
Bisericilor O rtodoxe respective de a prim i S fântul M ir din partea T ro
nului de Constantinopol. Mai întâi, în «Tomosul p atriarh al şi sinodal»
din 13 noiem brie 1924, prin care P a triarh ia Ecum enică acorda auto
cefalia' 'BisericiT ^Orta^oxe din Polonia se m enţionează că, «Biserica
Autocefală O rtodoxă soră d in J ^ lo n ia T p r im e ş te S fântul M ir din p artea
Sfintei M arii noastre Biserici a lui Hristos» 10. Apoi, p rin «Tomosul pa
tria rh a l şi sinodal», din 12_japrilie_1937, P a tria rh ia Ecum enică acorda
autocefalia Bisericii O rtodoxe din ^Albania şi, în care ţinea să precizeze
că, «Sfânta Biserică O rtodoxă A utocefală soră din A lbania ia S fântul
M ir din p artea M arii noastre Biserici a lui Hristos» jl.
P uţin tim p după term inarea celui de al doilea război m ondial, m at
exact, la 22 februarie 1945, p a tria rh u l ecum enic V eniam in şi doisprezece
ierarhi 'Si T ronului ecum enic sem nau «Tomosul p a triarh a l şi sinodal»,,
în baza căruia se acorda autocefalia Bisericii Ortodoxe din jB ulgariaJ2.
M erită a fi evidenţiat faptul că, tom osul din 22 februarie 1945 este
unicul emis de P a triarh ia Ecum enică, de la începutul secolului al X X -lea
şi până în anul 1991, în ^ a re -n u ^ e ste m enţionată obligaţia Bisericii auto
cefale respective de a prim i S fântul M ir din ~părtea T ronului ecumenic.
F oarte recent, şi anum e la 23 ianuarie 1990, p a triarh u l ecum enic
D im itrie şi opt m itropoliţi ai T ronuîuF ecum enic de la Constantinopol
sem nau «Tomosul p atriarh al şi sinodal de recunoaştere şi de ratifica re
a autocefaliei Sfintei Biserici Ortodoxe a Georgiei».
în tomosul din 23 ianuarie 1990, P a tria rh ia Ecum enică ţinea să in 
dice «Sfintei Biserici O rtodoxe surori din Georgia», că, «în ceea ce p ri
veşte S fântul Mir, se cuvine să fie respectată rânduiala stabilită în legă
tu ră cu acesta... pen tru a se m anifesta şi a se dovedi un itatea indisolu
bilă a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe» 13. Dar, poate fi vorba, oare,.
10. Prodlromos I. Akanthopoulos, op. cit., p. 299.
11. Ib ide m , p. 325—326; V. Peri, La «G rande Chiesa» B y z a n t i n a . L 'am bito
c c c le s i a î e d e lT O r to d o s s i a (Dipartimento di scienze religiose). Editrice Queriniana,
Brescia, 1981, p. 389.
12. Vezi T o m o s u l p a triarh al şi s in o d a l din 22 februarie 1945, în ,/OpOooo^ta,
{Constantinopol), An. 20, 1945, fasc. 2—3, februarie-m artie, p. 72—74 j Prodromos
I. A kanthopoulos, op. cit., p. 376—379.
13. ,»*0 IlaTtapXt'x.oC x a i XovoăfxoC T 6/jloQ ava7va>ptaea>£ xai xupajaewC toO A uto X£<pţm
Xou ttjc 'A7io)T:ax7|î ’Op&oooîou ’ExxXTjatas
reaip7iaC“ , în : „ETctaxe^1*11* An. 21, nr. 435,»
din 15 m artie 1990, p. 8.
Iată textul gfrec : ,,Il£pt $£ xoo 'A^tou Mtipou 7Ţpoxetjisvoo -pe-ov icxiv ott&jC t^p^tcci
Y] ev upoxst/jLEvo) T.aOsc'cTjxoîa âxxXrj otacxt*/,^ zâ£tS, twa xai 5i’opa>ji£v<i)v x a i &t1ctopaTt>v
o o 7 p x o T ,îjT<!i

niazwxai

x ai

efjtcpatvTjTat to T c 7 câat, to T c t s

tj aSiappTjxxoC

'A jta e

x ai to T c e x x o C , x a i xaxa'fyiW'qzat
’Opdooofcoo ’ExxX^ataC*1,

s v to C

xai
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de o m anifestare şi de o probă a u n ităţii indisolubile a Bisericii Ortodoxe
atunci când P atriarh ia Ecum enică îşi arogă dreptul exclusiv de sfinţire
a S fântului şi M arelui M ir pen tru Biserica O rtodoxă A utocefală a Georgiei ? Şi aceasta chiar în anul 1990 ? Fireşte că nu ! Mai degrabă se poate
afirm a că arogarea dreptului exclusiv al sfinţirii S fântului M ir de către
P a tria rh ia Ecum enică pen tru micile Biserici O rtodoxe A utocefale rep re 
zintă o «servitute canonică» im pusă acestora de T ronul din Constantinopol.
S -ar cădea, totodată, a fi sem nalat, că în tex tu l tom osului din 23
ianuarie 1990 nu se face nici o referire la «recunoaşterea autocefaliei
de odinioară» 14 a Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Singurul lucru, m en
ţionat în tom osul sinodal respectiv, este acela că această «autocefalie
a fost acordată» de câtre P a tria rh ia Ecumenică. Pe bună dreptate, deci,
se poate îm părtăşi opinia deja exprim ată, şi anum e, că există «la prim a
vedere ceva surprinzător în această recunoaştere canonică de autocefalie
la o Biserică ce se consideră de m ult tim p autocefală, precum şi în
această ridicare la dem nitatea de p a triarh a unui patriarh-catolicos re 
cunoscut deja ca atare de totalitatea ortodocşilor. Pe de altă parte, nu
p are deloc să fi fost consultată în mod special P a triarh ia Antiohiei, cu
care Biserica Georgiei are, de asem enea, legături istorice» 15.
Iată, deci, că există num ai două tom osuri sinodale de autocefalie,
em ise de P a tria rh ia Ecum enică, unul în anul 1885, celălalt in 1945, în
care nu este m enţionată obligaţia Bisericilor Ortodoxe A utocefale res
pective, adică, Biserica O rtodoxă Rom ână şi Biserica Ortodoxă Bulgară,
de a prim i S fântul M ir din p artea T ronului ecumenic.
în fine, ar mai fi de adăugat că, în afara celor două tom osuri si
nodale de autocefalie, — din 1885 şi din 1945 — , nici în decizia sinodală
din nmM-590, prin care Biserica O rtodoxă Rusă era înă'.vată la treap ta
de p a triarh a t, nu se află nici o m enţiune cu privire la S fântul Mir. Şi
după cum se ştie, decizia sinodală din mai 1590 fusese sem nată de către
p atriarh ii, de atunci, al Constantinopolului, al A ntiohiei şi Ierusalim ului,
precum şi de un num ăr de m itropoliţi ai P atriarh iei Ecum enice i0.
14. De notat că, Biserica O rtodoxă a Georgiei era recunoscută oa autocefală,
înainte de anul 1990, chiar de către greci. Iar, pentru a corobora afirmaţiile noastre
cităm câteva studii scrise de greci în secolu l al XX~îea, şi a n u m e : G. Karapataki,
CH Tsoyp'fiavv}To aui:o7,£<paXov xa i rj auToîtpoa7o>7^ ek IlaTpisp'XeTov, în :
,,,Ey.y,V'îaLaaTr/.6<; <&apo£“ , t. 20, 1921, p. 349 ; I. Kalfoglou, To avxoxi'pzXov
’Ip?]pL%%
'*Ev.-/'}.rlaiast în : „îîeos IIotfx^v“ , t. A, 1922, p. 482—518; M axim os (m itropolitul
Sardelor), *H
recop7 taC (’lfiTjptaţ) %ctL to aotoxcîpaXov a u î n :
,,0soXo7ia‘%
t. 36, 1965, p. 353— 372; 529— 548; t. 37, 1966,. p. 5— 13.
15. B. Dupuy, U autocephalie de l'Eglise de Georgie, in : «Istina», 3, 1990r
p. 277.
16. Vezi A. Ai. Tahiaos, fH ’Ev.vJ^aU
Pcoaîsc, Tesalonic, 1968.

ŞTIRI N O I DESPRE BISERICA ROM ÂNEASCĂ DIN DOBROGEA
ŞI SLUJITORII EI ÎNAINTE DE 1877
TUDOR MATEESCU

Biserica O rtodoxă a deţinut un rol de prim ordin, pe toate planurile
In viaţa rom ânilor din Dobrogea în cele peste p a tru secole şi jum ătate
de stăpânire otomană. C ercetarea docum entelor de arhivă, ca şi a altor
izvoare istorice, ne-a dat posibilitatea realizării unor contribuţii în acest
domeniu, dintre care două îndeosebi sunţ circum scrise direct tem ei de
faţă L. C ontinuarea acestei activităţi ne perm ite relevarea unor noi as
pecte, pe care considerăm util a le adăuga celor cunoscute până acum.
Un document, scos recent la lum ină, aduce inform aţii noi în acest
sens încă din secolul al X V II-le a 2. Este vorba de o gram ată din iunie
1656 a p atriarh u lu i ecum enic Ioanichie II, p rin care se întărea închinarea
bisericii «Născătoare de Dumnezeu» din localitatea dobrogeană Ester
(«Istiari») m ănăstirii Sf. Ioan B otezătorul din Sozopol. Se arăta că
această biserică, datând mai dem ult, se ruinase cu tim pul şi fusese pă
răsită, până ce p a tru locuitori de acolo au reconstruit-o pe cheltuiala lor.
închinarea avusese loc mai înainte, dar acum se em itea un act solemn,
la cererea m itropolitului M acarie al D ârstorului (Dristrei), titu la ru l ep ar
hiei dc care ţinea biserica şi care avea d reptul să prim ească de la aceasta
400 de aspri pe an. Se trim itea însă de la m ănăstirea Sf. Ioan Botezătorul
un ierom onah care să slujească la acest lăcaş şi care să strângă toate
v eniturile cuvenite m ănăstirii 3.
P otrivit mai m ultor izvoare istorice, localitatea E ster din centrul
Dobrogei a fost un vechi oraş rom ânesc, în care au existat, într-o
vrem e, mai m ulte biserici ortodoxe. Cu tim pul a decăzut însă, a răm as
în ruine, p e n tru ca, în final, să dispară cu to tu l4. Cercetări arheologice
recente au scos la iveală, în necropola creştină a acestei aşezări, n u m e
roase obiecte — podoabe şi, mai ales, m onede din secolele XV—XVIII, —
cele mai m ulte emise de sultanii otom ani 5. Este încă o filă care se adaugă
istoriei Bisericii rom âneşti din Dobrogea.
1. Tucîor M ateescu, B iscrica O r to d o x ă R om ână din D o b r o g e a In tim p u l s t ă 
pânirii o t o m a n e (7417 — 1877), în «Monumente istorice şi izvoare creştine». Mărturii
(ie străveche existenţă şi continuitate a românilor pe teritoriul Dunării de Jos şi
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D o b r o g e a 1 n tim p u l stăp ân irii o to m a n e , în «îndrumător bisericesc misionar şi pa
triotic», V, Galaţi, 1989, p. 157— 170.
2. Tudor M ateescu, N atalia Trandafirescu, Un d o c u m e n t d e s p r e o bise rică din
D o b r o g e a în c h in a tă m ă n ăstirii Si. Ioan B o te z ă to r u l din S o z o p o l (se co lu l al X V Î l- lc a ) ,

în «Revista Arhivelor», anul LXX (1993), voi. LV, nr. 2, p. 170— 178.
3. Arh. St. Buc., colecţia «Peceti» II, nr. 356.
4. Tudor M ateescu, Un o ra ş d o b r o g e a n d isp ă ru t — Ester, în «Pontica», II,
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Inform aţii noi apar îndeosebi după 1800. Un caz interesant este cel
al preotului Ioan sin Stroe (Ivancea) din satul O strovu M are (Ostrovu
Silistrii). La 26 noiem brie 1829, preotul Gheorghe, având rangul de
sachelar («sachillu»), foarte probabil un slujitor al uneia dintre bisericile
rom âneşti din Silistra, dă un înscris în lim ba rom ână în care atestă că
«grăm ăticul» Ioan sin Stroe din O strovu Mare, ce îi fusese încredinţat
de m itropolitul A ntim , titu laru l M itropoliei D ârstorului, p e n tru a-1 p re
găti în vederea prim irii darului preoţiei, era «vrednic» de acest dar (\
E ra singura form ă de in stru ire a viitorilor slujitori ai Bisericii rom âneşti
din Dobrogea, unde, înainte de 1877, nu a existat un în văţăm ânt organi
zat p e n tru pregătirea a c e sto ra 7. Curând după aceea, poate în acelaşi
an, dar fără precizarea datei, m itropolitul A ntim se adresa, tot în lim ba
rom ână, ciorbagiilor (fruntaşilor) satului O strovu Mare, vestindu-i că
le-a orânduit preot pe acel Ioan 8.
în această m are aşezare rom ânească, din vecinătatea Silistrei, exista
mai dem ult o biserică de la care s-au păstrat cărţi religioase, m ulte din
secolul al X V III-lea, tipărite, în m ajoritate, în Ţara Rom ânească, şi al
tele, câteva in T ra n silv a n ia 9. U nele poartă însem nări ale unor local
nici 10, cea mai veche datând din 31 iulie 1820, pe o evanghelie im pri
m ată la Râm nic, în 1794 : «Această Ivanghelie este a sfintei biserici ot
O strov Mare» 11. Se găseau, de asem enea, icoane din prim a jum ătate a
secolului al X lX -lea, im portate din Ţara Rom ânească, având înscrise
data execuţiei şi num ele d o n a to ru lu i12.
în prim ăvara anului 1836, când are loc un adevărat exod la stân g a
D unării al locuitorilor oraşului Silistra şi ai satelor din jur, determ inat
de evacuarea, în acel an, a cetăţii Silistrei de către tru p ele ruse j3, preo
tul Ioan (Ivancea) se refugia la C ă lă ra ş i14 «îm preună cu 9 suflete ale fa 
m iliei sale». El prezenta la O cârm uirea judeţului Ialom iţa două cărţi de
p reoţia sa, respectiv cele două docum ente înfăţişate mai sus, dar «cartea
de hirotonie» declara că răm ăsese «la prea sfinţia sa părintele vlă
dica» 15. P retindea că este originar din satul ialom iţean Dichiseni, «şi
la venirea arm ii roşeşti», aşadar în anul 1828, «au trecut în Turchiia*
unde s-au hirotonisit», cerând voie să se statornicească dn nou în acel
6. Arh. St. Buc., fond V o rn ic ia din L ău n tru , dosar 677/1836, f. 68. (Vezi anexa 1).
7. Tudor M ateescu, S lu jito ri ai bise ric ii r o m â n e ş ti d in Dobrogea,.., p. 105.
8. Arh. St. Buc., fond V o r n i c i a din Lăuntru, dosar 677/1836, f. 69. V ezi şi Tudor
M ateescu, Ştiri noi d e s p r e titularii M i t r o p o l ie i D â rstoru lu i (sec. X V I I — XIX), in
«Biserica Ortodoxă Română», CIX (1992), nr. 4— 6, p. 111, 115.
9. Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, C a rte a r o m â n e a sc ă ii: D o b r o g e a Înainte
d e 1877 , Constanţa, 1378, p. 53— 60.
10. Ibid e m , p. 56— 60.
11. Ib id e m , p. 56.
12. Tudolr M ateescu, O b i e c t e b is e r i c e ş t i a d u s e în D o b r o g e a d e îa stâ ^ q a D'jnării în a in te d e 1877, în «Biserica Ortodoxă Română», XCIV (1370), nr/ 9— 12;
p. 1040.
13. Idem, E v a cu a re a c e t ă ţ ii Silistra d e c ă tr e tr u p e le ru se (1836), în «Arhiva
românească», serie nouă, CLV (1995), tom I, fasc. 1, p. 78.
14. în mai 1836 era înregistrat la carantina Călăraşi «Popa Ivancea — băjenar
din Silistra», cu semnătura sa în registru. (Arh. St. Buc., fond O b ş te s c u l C o n tr o l,
dosar 2474<'1836, f. 63— 64).
15. Ibidem, fond V o r n i c i a din Lăuntru, dosar 677/1836, f. 73; Arh. St. Slobozia,
fond Ocârmuirea j u d e ţu lu i Ialom iţa, dosar 2004/1836; f. 84.
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s a t 1G. La cercetarea făcută de ocârm uire s-au constatat însă u rm ătoa
rele : «... aducându-să din cei m ai b ătrân i lăcuitori ai satului Dichiseni,
de unde au a ră tat că este de fel... au răspuns că moşul num itului popă
au fost din ai lor şi după vrem i s-au stră m u ta t în Turchiia, îm preună
cu tată al popi(i), anum e Stroie, tân ăr fiind, şi acolo însurându-se au
făcut pă acesta, iar pă popă nici îl cunosc, de aceia nici pot a-1 luoa pă
chezăşie» i7. în cele din urm ă, s-a stab ilit ca preot la Ceacu, to t în ju 
deţul Ialom iţa, unde locuitorii puseseră «în lucrare a clădi biserică» şi
unde ju ra ţii satului declarau, la 17 iulie 1836, că îi iau «bucuros» pe
chezăşie 18.
M itropolitul A ntim al D ârstorului, care, în luna august 1832, trecea
la stânga D unării, pe la Călăraşi, însoţit de «trei slugi» 19, era prezent
din nou în Ţ ara Rom ânească la sfârşitul acelui an, de data aceasta îm 
preună cu doi preoţi, foarte probabil rom âni. La 27 decem brie 1832,
p rin tre pasagerii «ieşiţi» pe la caran tin a Călăraşi p e n tru Dobrogea erau
în registraţi «3 preoţi, însă dintr-aceştia să află şi prea osfinţiia sa p ă rin 
tele m itropolit ot cetatea Silistr(i)» 2°.
în aprilie 1834, când un m are num ăr de rom âni dobrogeni s-a re 
fugiat la stânga D unării, stabilindu-se în judeţele Ialom iţa şi Ilfo v 21,
p rin tre cei plecaţi din satul M ârleanu (azi D unăreni, jud. Constanţa)
figura şi M ihai Popa Vlad 22, preo t sau fiu de preot. Biserica din această
localitate data, în mod sigur, mai dem ult, deoarece în zestrea ei s-au
p ă stra t două cărţi de cult din secolul al X V III-lea, tip ărite la Râm nic
şi la B u c u re şti23. în 1835, într-o condică a carantinei C ălăraşi erau în
scrişi «Părintele Vasilie cu un dascăl al său din Silistra», in tra ţi pe
acolo «în prinţipat», fără precizarea datei şi a scopului venirii 24. Erau,
fără îndoială, slujitori ai unei biserici a rom ânilor din acest oraş, unde,
aşa cum se ştie, au existat, din vechim e, mai m ulte lăcaşuri ortodoxe
ro m â n e ş ti25.
A lte inform aţii sunt legate de refugierea m asivă a rom ânilor dobro
geni la stânga D unării din anul 1836, evenim ent pom enit deja m ai sus.
încă din luna ianuarie, 10 fam ilii din satul Topalu de lângă H ârşova
treceau în Ţ ara Rom ânească, cerând să li se îngăduie aşezarea p en tru
16. Arh. St. Buc., fond Vornicia din Lâuntru, dosar 677/1836, f. 73»—.74.
17. îb id e m , f. 8 0 ; Arh. St. Slobozia, fond Ocârmuirea ju d e ţu lu i Ialo m iţa , dosar
2004/1836, f. 101.
1®. Arh. St. Buc., fond V o rnicia din Lăuntru, dosar 677/1836, f. 8 9 ; Arh* St.
Slobozia, fond O cârmuirea ju d eţu lu i Ialomiţa, dosar 2004/1836, f. 101, 103. V ezi şi
Tudor M ateescu, Ştiri noi despre titularii M itropoliei Dârstorului..., p. M1,
19. Tudor M ateescu, Ştiri n o i despre titularii M itropoliei Dârstorului...,
p. lllr —112.
20. Arh. St. Buc.r fond C o m itetu l Carantinelor, dosar 2383/1832, f. 13.
21. Ibidem, fond Vistieria Ţârii R o m â n eşti, dosar 5725 A / l 834, f. 93 bis— 100,
102— 103, ?1011— 1(27.
22. Ib id e m , f. 12&
23. Constantin Cioroiu, A urel Mocanu, Cartea românească în Dobrogea...,
p. 50.
2*4. Arh. St. Buc. fond O bştescu l control dosar 6679/1835, f. 47—-48.
25. Tudor M ateescu, Slujitori ai bisericii rom âneşti din Dobrogea..., p, 160.
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totdeauna în judeţul Ialom iţa 2C\ P rim u l d intre copiii acestor fam ilii era
p reotul Dima Voicu Odaie, care pretindea că e de fel din satul ialom iţean Vlădeni 27, dar care era «preot făcut în Turchiia» 28. în tr-u n ra 
p ort al carantinei Călăraşi din 28 ianuarie 1836, se ară ta că în tre aceşti
«băjenari ce au fost lăcuitori de ai p rinţipatului, fugiţi în Turchiia,
acum, la întoarcerea lor înnapoi spre sălăşluire tot într-acest prin ţip at,
s-au întors preo ţit u n u d intre ei, şi anum e Dima, carele să află cu soţiia sa şi cu 4 copii şi un cum nat al său» 29. Slujise, în mod sigur, Ia bi
serica din Topalu, de la care s-a p ă stra t şi o carte religioasă, Cazanii, ti
p ă rită la Buzău, în 1834, şi cum părată în 1840 de un localnic «de la
părintele N eftali a rh im a n d ritu l» 30, acesta fiind, foarte posibil, vreun
călugăr din Dobrogea.
în tr-o situaţie sim ilară s-au aflat atunci şi alţi preoţi refugiaţi in
Ţara Românească. în februarie 1836 in tra la carantina C ălăraşi popa
Voicu, originar din satul ialom iţean Tonea, «întors de la S ilistra » 31.
De asem enea, în luna iulie, venea, tot la C ălăraşi «Popa G avrilă Gotcă
din Galaţi», şi el «întors de la Silistra» 32. în tr-u n rap o rt al carantinei
B răila se arată că, la 13 august, venise acolo «un D um itru T riandafil, ce
au fost ţârcovnic la biserica veche din Brăila, hram ul Sft. A rhanghel
M ihail, şi carele au fost dus în Turcia, la Silistra, şi acum, cu băjeniile
ce vin din cetatea Silistrii p en tru şederea în Brăila, au venit şi sus
pom enitul în rang de p re o t» 33. Şi aceştia slujiseră, în mod sigur, un
tim p, la vreuna din bisericile rom âneşti din Dobrogea, unde aducerea
de preoţi şi dascăli de la stânga D unării era un fapt obişnuit 3'\
La 8 august 1836, după cum rap o rta carantina Călăraşi, a in tra t în
cu răţenia ei «un preot, P etre A thanasiie de la Silistra, cu fam iliia sa,
care voeşte a se statornici... în oraşul Călăraşi» 35. Era «cu soţiia sa i
p a tru suflete», în tre care se afla şi «m um ă-sa» 36 şi declara că, mai în a 
inte, «cu părinţi(i) săi, trecând din Silistra aici în Călăraşi, în zilele
celorla(l)ţi ruşi, au şăzut până la Zavera, când atunci s-au trecu t cu sila
de turci iarăşi la Silistra». Prezentase «docum entul dă preoţie şi ade
verin ţa duhovnicului» 37. Este vorba, aşadar, de un preot rom ân dobro
gean, refugiat cu p ărinţii în Ţ ara Rom ânească în tim pul războiului rusotu rc din 1806— 1812, readuşi apoi fo rţat în Dobrogea, la 1821, de către
trupele otom ane de ocupaţie. La 19 august 1836: D epartam entul Trebi26. Arh. St. Slobozia, fond O cârmuirea ju d eţu lui Ia lomiţa , dosar 2004/1836,
f. 9, 23— 24.
27. Ih id e m , f. 24.
28. Ibidem, f. 119.
29. Arh. St. Buc., fond C om itetul Carantinelor, dosar 495/1836, f. 5.
30. Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea românească în Dobrogea...,
p. 61—62.
31. Arh. St. Buc., fond O b ştescul C ontrol, dosar 2474/1836, f. 7— 8.
32. Ibidem, f. 84— 85.
33. Ib id e m , fond C om itetu l C arantinelor, dosa<r 495/1836, f. 152.
34. Tudor M ateescu, Slujitori ai bisericii rom âneşti din Dobrogea.,., p. 158—

163.
35. A rh.St Buc., fond C om itetu l C arantinelor, dosar 495/1836, f. 134.

36. Ibidem, fond O bştescul C ontrol, dosar 2474/1836, f. 28 .
37. Arh. St. Buc.( fond C om itetul Carantinelor, dosar 495/1836, f. 134.
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lor din L ău n tru aproba stabilirea lui «la locul unde c e re » 38. C urând
după aceea, carantina Călăraşi rap o rta com itetului că, la 28 august, «au
venit din Silistra în curăţeniia carantinii un călugăr şi anum e H risantiie
grecul, care voeşte a să statornici în prinţipat, la Brăila, unde având
cu sineşi şi dooă d o cu m en tu ri» 39. în tr-o corespondenţă a aceleaşi ca
ran tin e este a ră ta t însă ca fiind «popă» 40.
în 1838, când situaţia în Dobrogea era din nou liniştită, carantina
C ălăraşi raporta, la 18 iulie, că «la 13 ale urm ătoarei luni, au venit în
curăţeniia car(anti)nii un popa C onstantin sin Iordan, rum ân din satu(l)
O strovu, ţinutu(l) Silistrii, şi care voeşte a să în tâ ln i cu nişte rude
ce le are în Călăraşi, precum şi în B ucureşti, unde având cu sineşi şi
dooă docum enturi» 41. Deoarece nu se prim ise «poruncă de urm are», ca
ran tin a adresa un nou rap o rt com itetului, la 5 august, arătând că «num itu(l) preot necontenit face strigare de a-1 slobozi ca să m eargă spre
vederea rudelor sale, căci îndestul îi este atâta adăstare, şi sfânta bi
serică din Ostrov îi sade închisă, aflându-să num ai el singur». La data
aceea Com itetul C arantinelor dăduse însă cuvenita d e z le g a re /i2. Acest
preot fusese şi în anul precedent în Ţara Rom ânească, unde com erciali
zase o m are cantitate de ceară şi de unde adusese apoi în Dobrogea m ai
m ulte cărţi bisericeşti ^
în februarie 1840, trecea la G ura Ialom iţei «Toader dascălul ot
G roapa Ciobanului», aducând unele m ărfuri de producţie lo c a lă 44. Acest
sat rom ânesc de lângă H ârşova avea deci o biserică, datând, cu sigu
ranţă, mai dem ult. E ra o aşezare destul de im portantă dacă a p u tu t
atrage atenţia, chiar în acel an, întâiului dregător otom an A hm ed A rif
H ikm et Beyefendi, însărcinat de guvern cu constatarea, la faţa locului,
în provinciile europene ale im periului, a aplicării reform elor Tanzi,m atului, decretate cu un an mai înainte de sultanul A bdul M e d jid 45,
în noiem brie 1842, trecea la carantina Călăraşi, venind din Dobro
gea, de la satul Vaidomir, preotul Gheorghe şi, to t atunci, preoteasa
M itana, foarte probabil soţia sa, cu doi c o p ii46. în acelaşi loc şi în acelaşi
an venea şi M aria, altă preoteasă din V aid o m ir47, care apare din nou
acolo, în anul 1844, cu p a tru c o p ii48. Mai târziu, sunt cunoscuţi şi alţi
38. Arh. St. S lo b :zia r fond O cârmuirea ju d e ţu lu i Ialomiţa, dosalr 433/1836, f. 55
(Vezi anexa 2).
39. Arh. St.
Buc., fond C o m itetul Carantinelor, dosar 495/1836, f. 158.
40. Arh. St. Slobozia, fond O cârmuirea ju d eţulu i Ialomiţa, dosar 433/1836,
f. 89.
41. Arh, St.
Buc., fond C om itetul Carantinelor, dosar 83î /1838, f. 113.
42. I b id em , f. 132.
43. Tudor M ateescu, Slujitori ai bisericii rom âneşti din Dobrogea..., p. 158.
44. Arh. St. Buc., fond V istieria Ţării R o m â n eşti, dosar 37/1839, f. 323— 324.
45. Mahir Aydân, A h m e d A r ii
H ik m e t
B eyefe nd inin R u m e li T an zim at
mafettişligi v e teitiş deiteri (Inspecţia lui A h m e d A rii H ik m e t B eycfentli asupra
T an zim atului în R umelia şi registrul său de inspecţie), în «Belleten», LVI, Ankara,
1992, nr. 215, p.
133. Satul,care a fost vizitat de acest inspector, în drumul de la
Macin la Hârşova, este notat cu denumirea turcească : Coban-Kuyusu (Putui Cio
banului).
46. Arh. St. Buc., fond O b ştescul Control, dosar 326/1842, r. 38— 40.
47. Ibidem, f. 25— 26.
48. Ibidem, dosar 336/1844, f. 30—31.
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preoţi care au slujit, înainte de 1877, la biserica din acest m are sat
rom ânesc din cazaua S ilistra 49.
Tot la carantina Călăraşi era înregistrat, în octom brie 1843, p rin 
tre pasagerii veniţi din Dobrogea, părintele Tudor din O ltina («Holtina») 50, apoi, în septem brie 1846, preotul Nicolae din acelaşi sat, care
îşi punea şi sem nătura în co n d ică51. U ltim ul este atestat şi în tr-o î n 
sem nare pe o Evanghelie tip ărită la Sibiu, în 1844 : «Eu robul lui Dum 
nezeu sunt din satul Oltina, m -au tras inim a ca să cum păr o evanghelie
şi Dum nezeu m i-au îm plinit tragerea inim ii mele şi am dăruit-o lui pă
rin tele Niculai din satul Oltina» 52. De la biserica din această localitate
s-a p ă stra t şi un Antologhion im prim at la Râm nic în 1786 53. în mai
m ulte docum ente din anii 70 ai secolului al X lX -lea, este a ră ta t ca
preot la biserica din acest vechi sat rom ânesc A nghel Sachelarie 5\
La 3 noiem brie 1844, in tra în curăţenia carantinei O lteniţa preotul
Vasile de la T urtucaia, cu paşaport o to m a n 55. Peste două zile el era
trecu t acolo, în registru, ca «Popa Vasile Sârbu de la T urtucaia»,
sem nând cu litere chirilice : «Popa V asile»56. D intr-un rap o rt al ace
leiaşi carantine de la începutul lui aprilie 1847 se afla că «la 24 ale
urm ătoarei luni m artie, pe la ceasuri trei după douăsprezece din noapte,
biserica pravoslavnică ce este în oraşul T urtucaia s-au jefuit de toate
sfintele odoare ce au avut acest sfânt lăcaş». A utorităţile Ţ ării R om â
neşti luau m ăsuri p e n tru «a n u să stre c u ra în prin ţip at nişte asem enea
tâlhari» 57. Este vorba, desigur, de vechea biserică rom ânească din acest
oraş de la care s-a p ă stra t num ele slujitorilor ei încă din secolul al
X V III-lea
La 1850, rep u ta tu l revoluţionar şi om de ştiin ţă Ion Ionescu
de la Brad, cu prilejul cercetărilor întreprinse în Dobrogea, m enţiona
că rom ânii de acolo aveau să înceapă, în anul urm ător, zidirea unei bi
serici noi «de piatră, cu cheltuiala lor, în locul acelei de nuele, veche».
«Popa Tănasă, român», care slujea atunci, era «respectat m ult în Tortocaia» 59.
Ceva mai târziu, călătorul şi cercetătorul germ an K anitz, vizitând
acest oraş, făcea urm ătoarea constatare ; «Românii, care form ează m a
joritatea populaţiei sale, posedă o biserică acoperită cu fier a lb » 5y bis.
49. T ildei M ateescu, Slujitori
ai bisericii rom âneşti
din Dobrogea..., p.
163.
50. Arh. St. Buc., fond O b ştescu l Control, dosar 398/1843, f. 89—90.
51. Ibidem, dosar 121/1846, f. 59— 60.
52. Constantin Cioroiu, A urel M ocanu, Cartea românească în Dobrogea...
p. 102.
53. Ibidem ,p. 52.
54. Tudor M ateescu, Slujitori ai bisericii rom âneşti
din D o b r o g e a , . p.
163,
165.
55. Arh. St. Buc., fond V o rn icia din Lăuntru, dosar 45421/1839, f. 1198.
56. Ibidem, fond O bştescul Control, dosar 337/1844, f. 59— 60.
57. Ibidem, fond Secretariatul Statului, dosar XLIII/24, f. 2.
58. Tudor M ateescu, Slujitori
ai bisericii rom âneşti
din Dobrogea..., p.
158
160— 161.
59. V ictor Sl^vescu, C orespondenţa intre Ion Ionescu de la Brad şi Ion G hica
1846— 1874, Bucureşti, 1943, p. 77.
59 bis. F. Kanitz, La Bulgarie danubienne et le Balkan, Btudes de v o y age
(2860— 1880), Paris, 1882 p. 540.
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Este interesant de rem arcat şi faptul că, în decem brie 1852, un ro
m ân turtu căian se înfăţişa la carantina O lteniţa, cu paşaport pe două
luni, îm preună cu fam ilia, compusă din soţia sa Zam fira şi doi băieţi.
Se arăta că avea 35 de ani şi că «au m ai fost în prinţipat». M ergeau cu
taţii la M ănăstirea Cernica, pen tru «a d a m ilostenie» G0.
în octom brie 1849, in tra la carantina Călăraşi «Popa P e tre cu soţia
sa G herghina şi cu trei copii ai săi», de fel din oraşul ialom iţean. Avea
45 de ani, era preot şi venea «de la Silistra... la casa sa, la Călăraşi» 61.
Slujise fără îndoială, un tim p, la vreo biserică din Dobrogea, poate chiar
la Silistra, de unde, din m otive care nu sunt m enţionate, se întorcea,
cu întreaga fam ilie,
la locul de origine. Este încă un caz în care un
cleric de la stânga D unării a funcţionat, deşi num ai tem porar, ca preot
la o biserică rom ânească din provincia pontică*
La 1850, rep u ta tu l agronom Ion Ionescu de la Brad, poposind la
Silistra, făcea urm ătoarele observaţii : «Dascălul este şi psalt la bise
rică, unde la o strană se cântă rom âneşte şi unde vlădica şi popi greci
şi bulgari am estecă în slujbă lim ba rom ânească»62. Tot pe la 1850, în
v ăţătorul bulgar Rai ci I. Blăscov, venit în Dobrogea, constata că în sa
tele bulgăreşti de lângă Silistra slujba bisericească se efectua exclusiv
în rom âneşte. La C alipetrovo (Calipetre), cel m ai ferv en t ap ărăto r al
lim bii rom âne era un bulgar, iar la A lm alău .chiar preotul, popa D răgan, şi el de origine bulgară. Blăscov a fost nevoit să depună eforturi
intense p en tru a-i învăţa pe bulgari să spună «Gospodi pom ilui» în loc
de «Doamne m iluieşte» şi «Sveti Boje» în loc de «Sfinte Dum nezeule» 63.
îe februarie 1853 era prezent la carantina Brăila Simion Vasile
«supus otoman, preot de la T u lcea» 64. în luna mai el figura acolo din
nou : «Părintele Sim ion sin Vasile, erm onah de la Tulcea», cu o însem 
n a re autografă în lim ba ro m â n ă 65. Este o dovadă în plus că acest oraş
a avut biserici rom âneşti înaintea celor două construite mai târziu —
Sf. Nicolae (catedrala) şi Sf. îm păraţi, existente şi astăzi. M ărturie în
acest sens stau şi cărţile de cult, unele datând de la începutul secolului
al X IX -lea, p ăstrate la aceste două lă c a ş u ri66.
Alte inform aţii interesând tem a de faţă sunt legate de exodul de
proporţii, de team a represaliilor turceşti, al rom ânilor dobrogeni în
P rincipate, la 1854, în tim pul războiului Crimeii, odată cu retragerea
tru p elo r ruse din D obrogea67. La 12 iunie, punctul O lteniţa înainta
Ştabului Oştirii o «Listă de locuitori(i) fugari din prin ţip at şi reîntorşi
60. Arh. St. Buc., fond Secretariatul S ta tu lui, dosar CIV/10 II, f. 88.
61. Ib ide m , fond C o m itetul C arantinelor, dosar 1235/1849, f. 846, 873.
62. Victor Slavescu, op. cit,, p. 76.
63. P. P. Panaitescu, Originea populaţiei în Dobrogea N o u ă , Bucureşti, 1940
p. 40.
64. Arh. St. Buc,, fond O b şte scul Control, dosar 493/1853, f. 6— 7.
65. Ibidem, f. 68— 69.
66. Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea românească în Dobrogea..,,
p. 90— 92, 99.
67. Tudor M ateescu, R efugieri ale românilor din Dobrogea la stânga Dunării
în tim pu l războiului Crimeii, în «Revista Arhivelor», anul LXVII (1991), voi. LIII,
nr. 1, p. 60— 71.
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acum, cu prilejul aduceri(i) tu tu lo r turtucăenilor în prinţipat». P rin tre
cei 46 de capi de fam ilie se afla şi «Popa Ion», originar din satul Ulm eni,
ju deţul Ilfov, stabilit, după venire, la O lte n iţa 68. Este vorba, desigur,
de un caz sim ilar celor înfăţişate m ai sus.
In aceeaşi zi, era înaintată şi o «Listă de individele trecute din
T urchia în prin ţip at prîii punctul Olteniţi(i)», cuprinzându-i pe rom ânii
băştinaşi refugiaţi din Dobrogea. în tre aceştia figurau şi «Popa Ion»,
cu soţia şi o f a t ă 09 şi «Popa Vasile», cu soţia şi două f e t e 70. Nu ştim
dacă s-au aşezat sau nu definitiv în Ţara Rom ânească, dar în 1855,
când cei mai m ulţi d intre aceşti fugari s-au întors la vetrele lor, la
3 decem brie, revenea la dreapta D unării, pe la O lteniţa, «Ioana prioteasa» 71. De asem enea, în luna septem brie, se reîntorceau în Dobrogea,
pe la Călăraşi, trei preoţi rom âni, supuşi otomani, care locuiseră. în
tim pul refugiului, în satul Cioroiu din Ialom iţa : «Popa Toma M itu»,
«Popa Toader» 72 şi «Popa Vasile», acesta cu precizarea că m ergea la
Silistra 73.
în 1856, când situaţia s-a liniştit, iar relaţiile comerciale din tre
Dobrogea şi P rincipate au revenit la norm al, la 24 mai, «părintele A ntim
din Gârliciu» trecea, pe la G ura Ialom iţei, «pentru Turchia, urm ătoarele
m ărfu ri achiziţionate din Ţ ara Rom ânească : două perechi pantofi fe
m eieşti, o ladă de Braşov (în valoare de 18 lei), 30 coţi pânză groasă
de Braşov, 30 coţi pânză am erică şi trei ocale arăm ării pen tru căldări 74.
x^şaciar şi acest sat rom ânesc din apropiere de Hârşova avea biserică,
fiind, de altfel, o aşezare im portantă, din m om ent ce era consem nată,
la 1840, în rap o rtu l de inspecţie al lui Ahm ed Arif H ikm et Beyefendi r \
P o trivit unei adrese din 22 septem brie 1857 a A ghenţiei austriece
de la B ucureşti către secretarul de stat Gheorghe Ghica, la Rasova
(«Rasovata») era atunci preotul Predea («le pâtre P re d ia » )7G. A ceastă
m are aşezare rom ânească a avut m ult tim p sta tu t de oraş, aşa cum
apare în două docum ente turceşti din 1788 77 şi 1790 78 şi în m ai m ulte
izvoare cartografice din secolul al X V III-lea şi prim a jum ătate a seco
lului al X lX -lea 79. în această localitate a existat, în mod sigur, o bise
rică veche, la 1845 fiind atestat un preot, M ih a il80. Ion Ionescu de la
68. Arh. St. Buc., fond M inisterul de Război, Departamentul ostăşesc, dosar
246/1854, f. 72.
69. Ibidem, f. 78.
70. Ib id em , f. 79.
71. Ibidem, fond O b şte scul C ontrol, dosar 620/1855, f. 35—36.
72. Ib id e m , dosar 562/1855, f. 20—22.
73. Ibidem, f. 23—24.
74. Ibidem, fond V istieria Ţării R o m â n e ş ti, dosar 48/1856, f .70.
75. Mahir A ydân, op. cit., p. 133.
76. Arh. St. Buc., fond Seecretariatul S ta tu lu if dosar CXXXV/19, f. 2.
77. Str. Dimitrov, O sm a n s ki izvori za istorijata na Dobrudja i Severno isto cn a
Bălgarija (Izvoare otom ane privind istoria Dobrogei şi a Bulgariei de nord-esî)
Sofia, 1981, p. 249,
78. I b id em , p. 334.
79. Const. C. Giurescu, Ştiri d espre populaţia românească a Dobrogei în hărţi
m ed ieva le şi m o d e rn e , [Constanta], [1966], p. 34—36, 47.
80. Tudor M ateescu, Docujnenfe p rivind istoria Dobrogei (1830— 1877), Bucu
re >15- 1975, p. 124.
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B rad rem arca, la 1850, urm ătoarele : «La R asovata sătenii au făcut o
biserică de piatră, ce au costisit peste 60.000 lei, însă n-au sfinţit-o
şi au adus şi popă, tot rom ân. A r dori să aibă clopot la biserică şi
foarte m ulţi m -au rugat să mijlocesc acest lucru». U rm a să in terv in ă
in acest scop la Said Paşa şi la m udirul de Constanţa («Kiustenge»),
Kagi M ehmed Aga, care deja acordaseră îm pru m u tu ri pentru această
biserică, prim ul de 8000 şi al doilea de 2000 l e i 81. Despre Said M ârza
Paşa, guvernatorul Dobrogei şi al B ulgariei de nord-est, om cu vederi
înaintate, spune că realizase m ulte lucruri bune p rin sate, iar «în cele
rom âneşti făcând şi biserici de piatră» 82. Biserica din Rasova a prim it
apoi, din p artea unor donatori locali, toate cele 12 m inele, din care a
ajuns, până în zilele noastre, M ine iul pe decem brie, Sibiu, 1856, cu o
însem nare din anul 1868 83.
In Im periul otoman, p en tru ridicarea unei biserici era nevoie de
o aprobare specială dată p rin tr-u n firm an (iradie)9 emis de sultan. Se
prevedeau, de regulă, dim ensiunile lăcaşului, precum şi unele in te r
dicţii, mai ales pen tru aşezările în care se găsea şi populaţie m usulm ană.
Această aprobare costa însă m ult şi se obţinea num ai după îndelungate
dem ersuri pe1 lângă autorităţile o to m a n e 84. La 1859, sultanul Abdul
M edjid em itea un firm an către caim acam ul Tulcei şi naibul M ăcinului,
făcându-le cunoscut că, după rugăm intea prezentată de patriarh u l de
la Constantinopol, a dat încuviinţare în p rivinţa construirii unui lăcaş de
rugăciuni pen tru supuşii îm părăteşti locuitori ai satului Turcoaia din
ţin u tu l Macin, cărora Ie lipsea un asem enea lăcaş, fixând plata cuvenită
în cazul în care terenul a ră tat aparţinea statului şi cu condiţia ca acest
teren să nu fie situ at într-o m ahala m usulm ană 85.
La Cernavodă (Bogazkoy), unde biserica veche, cu hram ul Sf. Ni
colae, care beneficiase, încă din secolul al X V III-lea, de ajutoare din
p artea dom nilor Ţării Rom âneşti, fusese distrusă în tim pul războiului
ruso-turc din 1828— 1829 s<3, s-a obţinut, în iunie 1862, o iradea de la
sultanul Abdul Aziz p e n tru ridicarea unui nou lăcaş de cult. Noua
biserică urm a să poarte tot hram ul Sf. Nicolae şi să aibă 24 coţi lu n 
gime, 16 coţi lăţim e şi 10 coţi în ă lţim e 87. S-au păstrat astfel de iradele
şi p en tru alte biserici rom âneşti construite în Dobrogea înainte de 1877.
In această localitate şi-a avut unul d intre cele două sedii m isiunea
engleză care a realizat calea ferată Cernavodă—Constanţa, term inată în
81. V ictor Slăvescu, op. cit., p. 70.
32. Ibdiem, p. 78.
83.
Constantin Cioroiu, A urel M ocanur Cartea rom ânească în
D obrogea...,
p. 60— 61.
8 4 Tudor M ateescu, Permanenţa şl continuitatea românilor in Dobrogea, Bucu
reşti, 1979, p. 79—80.
85. Arh. St. Buc., colccţia «Diplom atice neînventariate». Documentul ne-a fost
sem nalat de regretatul Mihai Regleanu, unul dintre cei mai distinşi specialişti
care au onorat instituţia A rhivelor Statului.
86. Tudor M ateescu, A j u t o a r e acordaîc Mitropoliei Dârstorului şl unor biserici
din Dobrogea de către d om nii Ţării Româneşti, în «Biserica Ortodoxă Română».
CVITI (1990), nr. 5— 6, p. 114.
87. Arh. St. Buc., fond M insiteru l de In te rn e * inv. 320, dosar 5/1880, f. 79—80..
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toam na anului 1860. U nul d intre cei trei fraţi B arkley, constructorii
liniei, H enry, de la care au răm as inform aţii de m are valoare asupra
Dobrogei, şi-a exprim at o dată către ciorbagiul (prim arul) aşezării, Vlad,
u n «moldovean», în casa căruia e ra u cazaţi, dorinţa de a asista la o
slujbă ortodoxă. Era înainte de ridicarea noii biserici din Cernavodă,
deoarece, la sugestia acestuia, a tre b u it să se deplaseze, călare, într-o
dum inică, la satul vecin Cochirleni (Yenikoy). El descrie lăcaşul de
acolo ca «un edificiu de piatră, m are şi bine construit, în form a unei
şuri, cu albeaţa pereţilor şi roşeaţa ţiglelor» ^ De la această biserică,
p e n tru care s-au păstrat num ele m ai m ultor slujitori 89, au ajuns până
în zilele noastre şi două cărţi de cult, cu însem nări din 1852 şi 1863 90.
Un interes deosebit prezintă cererea adresată, la 28 februarie 1865,
de rom ânii din S ilistra M inisterului Instrucţiunii Publice de la B ucu
reşti, p rin care solicitau ajutoare p en tru şcoala rom ânească din acel oraş.
D ocum entul, autentificat de m itropolitul D ristrei (D ârstorului), Dionisie,
este sem nat de un m are num ăr de locuitori, în fru n te cu învăţătorul
Costache Petrescu, De asem enea, figurează m em brii Eforiei şcolii, p ri
m u l fiind «părintele Daniil», care sem nează cu litere c h irilic e 91. Este
încă un num e în şirul preoţilor rom âni de la Silistra. Mai târziu, înce
pând din anul 1870, prim ul d intre efori apare preotul C ristu Z a h a ria 92.
t a Tulcea, unde, în 1865, a început construirea noii biserici cu
hram ul Sf. Nicolae, actuala catedrală a oraşului, p rin tre donatorii local
nici, în registrul de venituri şi cheltuieli al acestui lăcaş, pus recent
în valoare, sunt înscrişi şi doi p re o ţi93. Totodată, s-a păstrat şi lista
dascălilor şi cântăreţilor care au slu jit la această biserică în tre 1866
şi 1872 94. La 20 m ai 1871, preotul Ion Golu se adresa delegatului
Rom âniei la Tulcea, cu rugăm intea de «a legaliza au tenticitatea unei
peceţi bisericeşti», pusă pe un act de d e c es95. Este vorba, desigur, de
u n preot rom ân din oraş sau din vreu n sat învecinat. In aprilie 1875,
m onahul V italie solicita aceluiaşi în alt funcţionar eliberarea unui pa
şaport pe baza celui mai vechi, emis de A genţia Rom ână din C onstan
tinopol 96. La 5 iunie, alt m onah, Andronic, solicita, de asem enea, în 
n oirea paşaportului expirat, «vrând a m erge în Roşia şi Rom ânia pen tru
interesele m e le » 97 Am ândoi sem nau cu litere chirilice, fiind, fără în 
doială, rom âni, ceea ce explică fap tu l că se adresau delegatului Rom â
88. Henry C. Barkley, B e tw een the D anube and Blacc Sea or iive yea rs in
Bulgaria .London, 1876, p. 288— 289.
89. Tudor M ateescu, Slujitori ai bisericii rom âneşti din Dobrogea..., p. 161— 162
90. Constantin Cioroiu, A urel Mocanu, Cartea românească în Dobrogea..,,
p. 34— 35.
91. Arh. St. Buc., fond M inisterul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dosar 1596/
1865, p. 3— 4.
92. Tudor M ateescu, D ocum ente privind istoria Dobrogei..., p. 273—278.
93. Constantin Cioroiu, A urel Mocanu, Două d o c u m e n te dobrogene in e d i te ,
in «Comunicări şi referate de bibliografie», Constanţa, 1984, f. 437.
94. Ibidem, p. 438.
95. Arh. St. Buc., fond Secretariatul Statului, dosar CCCXXXVIH/5, f. 40.
96. Ibidem, dosar CDXXXVII/9, f. 27.
97. Ibidem, f. 32.
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niei şi nu au torităţilor o to m an e98. De altfel, deţinătorii acestei funcţii
a u in terv en it în viaţa religioasă a rom ânilor din Tulcea şi, în general,
din Dobrogea, acordându-le un sprijin benefic
U n alt registru de v enituri şi cheltuieli, începând cu anul 1871,
este cel al bisericii din Beştepe, în care apare num ele unui preot, «popa
Irim ie» 10(). Este vorba de noua biserică din această aşezare (fostă Beştepe
Turceasca), ridicată după războiul Crimeii. Cea veche dispăruse, cu si
guranţă, în toam na anului 1830, când locuitorii satelor situate în Cotul
D unăvăţului, zona cuprinsă în tre b raţu l Sf. Gheorghe şi lacul Razim,
în m ajo ritate rom âni, au fost evacuaţi forţat, conform prevederilor T ra 
tatu lu i de pace de la A drianopol din anul p re c e d e n t101. Localităţile res
pective au răm as în ruină, dar au fost refăcute aproape toate, inclusiv
Beştepe Turcească, acum doar cu num ele de Beştepe, după pacea de
la P aris din 1856, când acest teritoriu, care devenise n eutru, revine
Im periului o to m a n 102. De la noua biserică s-au păstrat şi şase m ineie
tip ă rite la Sibiu, între 1853— 1856 103.
P rezenţa în Dobrogea, înainte de 1877, a unor clerici din Ţ ara
Rom ânească trebuie pusă în legătură, cel p u ţin parţial, şi cu viaţa reli
gioasă a rom ânilor dobrogeni. Am avut prileju l să înfăţişăm existenţa
în Delta D unării, lângă Sulina, a unei pescării stăpânite de Schitul
Poiana M ărului din judeţul R âm nicu S ărat (Slam Râmnic) în tre anii
1786— 1873 i04. Venirea, an de an, uneori în n u m ăr m are, a călugărilor
schitului la acest obiectiv avea, fo arte probabil, nu num ai rosturi eco
nomice, ci şi religioase, bisericile din Deltă fiind pe atunci foarte rare.
Astfel, în afara celor arătate m ai înainte, potrivit altor inform aţii, în
august 1836, treceau în Dobrogea, pe la Brăila, mai m ulţi m onahi, în
fru n te cu ierom onahul Leftie, «iconomul sfântului schit Poiana M ăru
lui» m . în luna octombrie, el revenea la stânga D unării, îm preună «cu
şapte tovarăşi» 106. De asem enea, în 1844, erau prezenţi p a tru c ă lu g ă ril07,
98. în august 1870, reprezentantul României la Tulcea raporta la Bucureşti ca
supuşii otomani din Tulcea «trec frontierele în România cu nişte paşapoarte Tară
ca
mai întâi să fie vizate de n o i ; când supuşilor români care vin în Tulcea nu le
perm ite ieşirea de pe teritoriul Turchiei fără a
avea mai întâi viza autoritătei
locale» (Arhiva M.A.E., voi, 298, f. 25).
99. Ib id e m , f. 202—203, 210, 223—224.
100. Constantin Cioroiu, A urel M ocanu, Două d o cu m e n te d o b ro g e n e ..., p. 439
101. Protocoale redactate în 1830 în ved erea
dem arca ţiu nei fruntariei formată
de Dunăre între Im periul o to m a n , Rusia şi Principatele D ună ren e, Bucureşti, 1903,
p. 39— 40.
102. Tudor M ateescu, Chilia V c c h e şi biserica românească din această locali
tate în tim pul stăpânirii o to m a n e , în «Biserica Ortodoxă Română», XCIX (1981),
nr. 3— 4, p. 346— 347.
103. Constantin Cioroiu, A urel M ocanu, Cartea românească în Dobrogea...
p. 67—69.
304. Tudor M ateescu, Pescăria din Delta Dunării a Schitului Poiana M ărului
în «Glasul bisericii», XLVIL (1989), nr. 2—3, p. 217— 222.
105. Arh. St. Buc.r fond O b ştescu l C ontrol, dosar 2480/1836, f. 6— 7 ; dosar 2473/
1836, f. 20— 21, 22— 23.
106. Ib id e m , dosar 2473/1836, f. 30— 31.
107. Ib id e e m m dosar £34/1844, f. 87— 88, 101—«102 j dosar 335/1844, f. 23— 24.
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în 1851 — şase 10S, în 1852 — c in c iJ09, în 1853 — şase 1J0 ş. a. In mai 1850,
erau înregistraţi, tot la Brăila, «Iosif erm onahul, cu o slugă ■
— Ioan
Scutaru, de la Schitul Nifon, întorşi din Turchia, de la Hârşova» 111.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre clericii rom âni din T ran sil
vania, chiar dacă ei veneau, în prim ul rând, pen tru vitele pe care le
aveau la păscut în Dobrogea. Cel m ai cunoscut a fost Ioan V erzea din
Cernat, de lângă Braşov, care, înainte de a se stabili definitiv la Hârşova,
pe la 1856, ca preot la biserica din cartierul rom ânesc Varoş, s-a aflat
ani în şir pe lângă vitele pe care le avea pe păşunile d o b ro g en e li2.
In iulie 1849, la carantina Brăila, veneau de peste D unăre «Părintele
Ioan Verzea, cu soţia sa M aria, 5 copii şi o slujnică», în drum spre
C e r n a t113. îşi avea aşadar, încă de pe atunci, deşi doar tem porar, o
locuinţă în Dobrogea, unde putea să-şi ţină întreaga fam ilie. S unt ates
t a ţ i de asem enea, în Dobrogea : «Popa Bucur Moşoiu ot Fundata», la
1833 ll\ «Dascălul Irim iia ot Săcele», la 1835 j l \ «Popa Bucur C ojanu
ot Coacăze», la 1836 iiG şi «Erim ia Verza, preot din Satu Lung», la 1846 117.
La biserici]e rom âneşti din Dobrogea s-au folosit, în num ăr m are,
cărţi de cult, în lim ba rom ână, aduse de la stânga D unării ily. O m en
ţiune specială m erită cele păstrate la Macin, sem nalate încă de la în 
ceputul secolului n o s tru 119. N. Iorga a p u tu t vedea atunci un Triod
din 1731, cu o însem nare rom ânească, un Penticostar moldovenesc din
1834, un Octoih şi o Psaltire de la Neamţ, am bele din 1836, m ai m ulte
m ineie de la Neam ţ, toate din 1838, cu însem nări în lim ba rom ână,
cum părate de credincioşii din Măcin, dar şi din satele G ârliciu şi G arvăn,
un Triod, tot de la Neam ţ (1847) şi câteva m ineie ale lui Şaguna J20.
Au ajuns până în zilele noastre : Triodid din 1731, de la Râm nic, o
Evanghelie din 1794, de asem enea de la Râmnic, o Liturghie (Iaşi, 1794)
şi trei m ineie tip ărite la Sibiu în 1853, 1854 şi 1856 m .
Cărţi bisericeşti, în afara celor a rătate până acum, au existat şi în
alte locuri, unele păstrându-se până astăzi, m ărtu rii ale vieţii spirituale
a rom ânilor din Dobrogea. în ju deţul Tulcea au fost găsite şi scoase
108.
109.
f. 10— 11,
110.

Ib id e m , dosar
116/1851, f. 5—6, 13— 14,61— 62,
95—96, 114— 115.
Ibidem, dosar
926/1852, f. 91— 92,110— 111, 136— 137; dosar
927— 1852
12— 13.
Ib id e m , dosar 4930853, f. 110— 111.
111. Ib id e m , dosar 935/1850, f. 31—32.
112. Tudor
M ateescu, Un preot transilvănean în Dobrogea înainte de 1877 —
Ioan V e r z e a , în
«Biserica O rtodoxă Română», XCIIÎ (1975), nr. 7— 8, p.
940— 913.
113. Arh. St. Buc., fond O bştescul C ontrol, dosar 568/1849 ,f. 57— 58.
114. C, Constantinescu M irceşti, Păstoritul transhum ant şi implicaţiile Iui în
T ransilvania şi Ţara R omânească în secolele X V I I I — XI X, Bucureşti, 1976, p. 147.
115. Arh. St. Buc., fond Vistieria Ţării R om ân eşti, dosar 78/1834, f. 593— 594.
116. Ibidem, dosar 31/1835, f. 331—332.
117. Ibidem, fond O b şte scul Control, dosar 121/1846, f. 1— 2.
118. Tudor
M ateescu, Ştiri noi despre circulaţia cărţii rom âneşti în
Dobrogea
Înainte de 1877, în «Revista A rhivelor», anul LIX (1982), voi. XLIV, nr. 4, p. 340—
343.
119. Al. I.Dumitrescu, O exc ursiun e în nordul
Dobrogei. A rru b iu m şi m itro
polia din M ă cin. Cercetări istorice, Bucureşti, 1904, p. 40.
120. N. Iorga, Studii şi d ocu m ente, voi. XV, Bucureşti, 1908, p. 53— 55.
121. Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea românească în D obrogea...,
p. 86— 87.
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la lum ină astfel de cărţi în urm ătoarele localităţi : Agighiol — un
S trstnic şi un Triod, am bele tip ărite la Buda în 1816, şi o Evanghelie
{Bucureşti, 1856) 122, Dăieni — un Evhologhion (Bucureşti, 1808), cu
m ai m ulte însem nări, şi un M olitvenic (Braşov, 1811) m ; Greci —
Cazanii (Buzău, 1834), Penticostar (Neamţ, 1834), Opt-glasar şi catavasier
(Buzău, 1853), Evanghelie (Neamţ, 1855) şi două m ineie, tip ărite la
Râm nic, în 1862, toate cu însem nări dinainte de 1877 m ; Luncaviţa —
două m ineie de la Neamţ, din 1846 şi un Octoih (Bucureşti, 1854), de
asem enea, cu însem nări 125; M ahm udia
(fostă B eştepe
M oldove
nească) 120 — Triod (Bucureşti, 1746), Apostol (Iaşi, 1835), Mărgăritare...
(Bucureşti, 1872) şi două m ineie, cele mai m ulte cu însem nări anterioare
anului 1877 127; Pecineaga — A ntologhion (Bucureşti, 1777), Penticostar
(Râmnic, 1785), Octoih mare (Bucureşti, 1792), Apostol (Blaj, 1814),
Urmare în Duminica Paştelui şi în Săptăm âna lum inată (Iaşi, 1821),
trei m ineie im prim ate la Sibiu, în 1854 şi un Octoih (Sibiu, 1861), cu
m ai m ulte însem nări, ultim a având o însem nare în lim ba engleză I2S ;
V ăcăreni — Apostol (Iaşi, 1756), M olitvenic (Bucureşti, 1794) şi cinci
m ineie de la Neam ţ (1830 şi 1831), unele cu am ple însem nări f2n. De
asem enea, la biserica din satul Sarinasuf s-au găsit un Euhologhion
(Buzău, 1742) şi un Apostol (Iaşi, 1756) l3°. La acestea se adaugă cărţile
aflate în num ăr m are, la m ănăstirile Celic-Dere 131 şi Cocoşu 132.
A lte cărţi de cult s-au p ăstrat şi în judeţul C onstanţa, provenind
de la bisericile din urm ătoarele localităţi : Băneasa (fost Parachioi) —
Triod (Sibiu, 1860), cu Însem nări în lim ba rom ână din 1865, 1868, şi
1876 m . P rin anii 60 ai secolului nostru, se puteau vedea încă urm ele
vechii biserici din acest sat, construită din nuiele şi lut, lângă ele fiind
şi câteva cruci, cu inscripţii rom âneşti i:Vk. Bugeac — Evanghelie (Snagov, 1697), Cazanii (Bucureşti, 1768), Penticostar (Bucureşti, 1800),
Octoih (Râmnic, 1811), Strastnic (Buda, 1816), Triod (Buda, 1816),
122. Ib id e m , p. 67— 69.
123. Ibidem, p. 79— 80.
124. Ibidem, p. 80— 82.
125. I b id em , p. 82— 83. S alu l e ste consem nat, la 1840, in ra p o rtu l in s p e c to ru 
lui A hm ed A rif H ikm et B evefendi, sub form a ro m ân ească, I Jn ka vic e (M nhir A ydân,
op. cit., p. 131).
126. D espre a v a ta ru rile b isericii din a c e a stă lo c a lita te vezi T udor M ateescu,
Chilia Veche..., p. 345— 347.
127. C o n stan tin C ioroiu, A u rel M ocanu, Cartea românească în Dobrogea.
p. 84— 85.
128. Ibidem, p. 88— 90.
129. Ibidem, p. 92— 96.
130. AL P. A rb o re, O încercare de reconstituire a trecu tulu i românilor din
Dobrogea, în «A nalele D obrogei», III (1922), nr. 2, p. 289.
131. C o n stan tin C ioroiu, A u rel M ocanu, Cartea românească în Dobrogea...,
p. 70— 76.
132. Ibidem, p. 76— 79.
133. Ib id e m , p. 31.
134. T udor M ateescu , M en ţiun i despre ruinele din satele dobrogene în actele
«Comisiunii de parcelare a Dobrogei», în «R evista A rhivelor», X (1967), nr. %
p. 247.
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T ypicon (Iaşi, 1816) 135 ; N egureni (fost Caranlâc) — Antologlnion (Bucu
reşti, 1766), cu mai m ulte însem nări, unele din secolul al X V III-lea m ;
Vlahi (fost Vlahchioi) — A ntologhion (Bucureşti, 1777), cu însem nări
care arată că a ap arţin u t iniţial bisericii din T o p a lu 137; Viile (fost
Beilic) — Liturghie (Râmnic, 1817), cu num eroase însem nări, două fă 
cute la 1818 şi 1836, de «Popa A thanasie ot sat Beilicu» 138.
In ajunul Războiului p en tru independenţă, asupra rom ânilor, dar
şi a altor creştini din Dobrogea s-a abătut, începând din anul 1876,
teroarea exercitată de bandele de başibuzuci şi c e rc h e zi139. Fărădelegile
lor vizau, p rin tre altele, lăcaşurile creştine de c u l t i40. De pildă, la
Cocargea, biserica rom ânească a fost incendiată, iar icoanele sfărâm ate ;
a scăpat doar una singură, reprezentând pe Sfinţii A rhangheli, dar şi
aceasta zgâriată de sabie 141. în august 1877, cerchezii au in tra t cu forţa
în biserica din satul M ârleanu, profanând lăcaşul şi distrugând icoa
nele 1/j2.
In faţa acestei stări de lucruri, m ulţi rom âni din Dobrogea au fost
nevoiţi să fugă la stânga D unării pen tru a-şi salva vieţile. Din ia
nuarie 1877 şi până în toam na aceluiaşi an, sute de fam ilii rom âneşti
din m ai m ulte sate, dar şi din unele oraşe, şi-au găsit refugiul în
R o m â n ia m . în tr-o singură noapte, la 10 octom brie , au tre c u t în ju 
deţul Ialom iţa «7 fam ilii rom âne de la Pârjoaia din Turcia» şi alte 80
de la Satu Nou şi Ol tina w \ P rin tre aceşti băjenari figura şi preotul
Ienciu I. Galiceanu din Satu Nou U5. După încheierea războiului, m ulte
aşezări rurale din Dobrogea se aflau într-o stare deplorabilă, oferind,
o privelişte dezolantă 1/j(\
Inform aţii de o deosebită valoare privind bisericile rom âneşti din
Dobrogea şi slujitorii lor sunt relevate cu prilejul cercetărilor în tre 
prinse de reprezentanţii guvernului de la B ucureşti în ajunul rein te135. Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea Românească în Dobrogea...,
p. 31— 33.
136. Ibidem, p. 50—52.
137. Ibidem, p. 62— 63.
138. Z. Covacef, în s e m n ă r i pe v e c h i cărţi bisericeşti atîate în patrim oniul M u 
zeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa, în «Comunicări de istorie a
Dobrogei», [I], Constanţa, 1980, p. 94—95.
139. Tudor M ateescu, Date privind situaţia românilor şi a altor creştini din
Dobrogea în ajun ul şi în tim pu l Războiului pentru in dep end enţă , în «Revista A r
hivelor», anul LXX (1993), voi. LV, nr. 2, p. 121— 123.
140. Alfred de Caston, V o y a g e dans la Dobroudcha. La v e rile sur Ies h o m m e s
et Ies choses, Bucureşti, 1878, p. 16, 19 Brutus Cotovu, Cerchezii. (Un neam dispărut
din Dobrogea) ,în«A nalele Dobrogei», II (1921, nr. 3, p. 411.
141. M. D. Ionescu [Dobrogeanul, Dobrogia în pragul vea cu lu i al X X - le a Bucu
reşti, 1904, p. 643.
142. Tudor M ateescu, D ocum ente privind istoria Dobrogei..., p. 297.
143. Idem, Date privind situaţia românilor şi a altor creştini..,, p. 124, 126— 127.
144. Arh. St. Buc., fond M inisterul de Interne, D ivizia administrativă, dosar 67/
1877, f. 19.
145. D ocu m ente privind istoria României. Războiul pentru in dependenţă, voi.
VII, [Bucureşti], 1954, p. 227.
146. Tudofr M ateescu, Date privind situaţia românilor şi a altor creştini...,.
p. 127.
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grării la Rom ânia a acestei provincii şi im ediat după acest evenim ent Vl1.
A stfel, în raportul din 19 octom brie 1878 al comisiei m ilitare conduse
de colonelul Ştefan Fălcoianu, sunt cuprinse date despre m ănăstirile
rom âneşti din nordul Dobrogei K8, ca şi despre oraşul Hârşova, «unde
există două biserici, una rom ână şi una bulgară, deşi ambii preoţi sunt
rom âni» m .
De un m are interes este rezultatul investigaţiilor efectuate de re 
prezentanţii M inisterului C ultelor şi Instrucţiunii Publice, constând în 
tr-u n tabel statistic am ăn u n ţit în ain tat la B ucureşti la 16 noiem brie 1878.
D ocum entul cuprinde date referitoare la 57 de localităţi din judeţul
Tulcea şi, parţial, din judeţul Constanţa, potrivit cărora se aflau acolo
57 de biserici rom âneşti, plus cea din Babadag, care era folosită în comun
de rom ânii şi bulgarii din acest oraş 1:>(). în paralel, au fost întocm ite
rapoartele adm inistratorilor plăşilor Sulina, Babadag şi Tulcea, înain
tate M inisterului de Interne de P refectura judeţului Tulcea la 12 de
cem brie 1878. în ultim ul, care conţine inform aţii mai ample, se vor
beşte, pe larg, de bisericile ortodoxe, arătându-se că preoţii era u plătiţi
«de locuitori anual cu câte două băniţi producte de fiecare casă, iar
dascălii cântăreţi cu câte o baniţă». Clerul avea în grijă şi serviciul
stării civile 13i. Biserici rom âneşti şi preoţi existau în urm ătoarele sate
din plasa Tulcea : Prislav, Beştepe, Sarinasuf, Calica (sat curat rom â
nesc, cu doi preoţi), Sarighiol, Agighiol, Sabangia, Cataloi, Frecăţei>
Meidanchiol, Niculiţel, Parcheş, Somova, Câşla 152.
Alte ştiri datează din prim ele luni ale anului 1879 şi sunt legate
de alegerile pentru consiliile orăşeneşti din judeţul Tulcea. Astfel, p rin 
tre alegătorii din oraşul reşedinţă figurau urm ătorii preoţi : A lexandru,
Enciu, Dionisie, H ristu, Toader Rusu, D im itrie Luca, precum şi «Neaga
preoteasa» jrj3. La 1 m artie 1879 dădea o procură «preotul H ariton Voinovsky, înscris în lista generală Secţia I-a română» 15/*. La M ăcin apar
preoţii Gh. Dima, Ioan şi M arcu 155, iar la Chilia Veche Alecsie Velicu
şi Irim ia F ro im escu j5ti. Este sigur că toate aceste inform aţii reflectă
situaţia dinainte de 1877.
M ăsurile luate de guvernul Rom âniei după 1878 în vederea schim 
bării dreptului de proprietate funciară în Dobrogea, concretizate p rin
legea din 3 aprilie 18 82 157, relevă, de asem enea, date despre unii preoţi
147. Idem, Date p rivind situaţia românilor dobrogeni in m o m e n tu l revenirii
Dobrogei la ţară, în «Revista A rhivelor», anul LXIX (1992), voi. LIX, nr. 2.
p. 184— 186.
148. Biblioteca A cadem iei Române, M a nu scrise, A rhiva D. A. Sturdza, XVI/
Varia, doc. 150, f. 11— 12
149. îb id e m , f. 19.
150. Tudor M ateescu, Date privind situaţia românilor dobrogeni..., p. 189— 190,.
192—194.
151. Arh. St. Buc., fond M inisterul de Interne, inveatar 315, dosar 224/1878, f. 8.
152. lbicixm, f. 11— 15.
153. Ibidem, inventar 318, dosar 222/1878, f. 99.
154. Ibidem, f. 113.
155. Ibidem, f. 83.
156. Ibidem, f. 76.
157. Ioan N. Roman, Stu diu asupra proprietăţei rurale din Dobrogea, Constanta*
1907, p. 77—86.
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rom âni care deţineau teren u ri în baza legislaţiei agrare otomane. Cu
ocazia verificării titlu rilo r de posesiune turceşti, aşa-num itele «tapiuri»,
a fost recunoscut dreptul de proprietate deplină asupra păm ântului unor
lăcaşuri de cult şi unor slujitori ai bisericii : M ănăstirea Cocoşu — te 
ren u ri de cultură (aproape 300 ha), vie (peste 4 ha), două locuri pen tru
m ori de apă (peste 3 ha) 158 ; M ănăstirea Tichileşti — 25 ha şi ju m ătate
teren arabil şi 4 ha şi jum ătate vii şi g ră d in i159 ; biserica «Adormirea»
din satul Ţiganca-Taiţa (a fostei M ănăstiri Taiţa) — peste 18 ha teren
de cultură JU0 ; preotul rom ân (decedat) Gheorghe Procopie de la Visterna, judeţul Tulcea •— 5 ha şi jum ătate teren arabil m ; preotul
G heorghe Popa (decedat, dar cu m oştenitori) de la M ârleanu — 5,7 ha 162;
preotul D um itru Dobre de la Cochirleni — peste 11 ha teren de cul
tu ră şi peste 3 ha neproductiv 163 ; preotul Vasile şi «M ihalache al Popii*>
de la Calica — teren u ri arabile
; preotul D um itru Petculescu de la
Seim enii M ari — peste 7 ha 1G5.
Intelectualii m ilitanţi rom âni ai generaţiei de la 1848 au inclus în
preocupările lor şi situaţia bisericii rom âneşti din Dobrogea. Am văzut
cum Ion Ionescu de la Brad, cu prilejul cercetărilor pertin en te în tre 
prinse în această provincie la 1850, consemna, în acest sens, inform aţii
de m are valoare pe care le transm itea, la Constantinopol, prietenului
său, Ion Ghica. In m ai 1852, paşoptistul AL C. Golescu-Albul susţinea
necesitatea înfiinţării de şcoli rom âneşti In Dobrogea, la care să fie
aduşi învăţători din T ransilvania
în tim pul stăpânirii otomane, şcoala
rom ânească din provincia pontică a fost însă, totdeauna, strâns legată
de biserica ortodoxă 167. în şedinţa din 6 februarie 1867 a Cam erei D epu
taţilor, M ihail K ogălniceanu intervenea p en tru sprijinirea şcolilor şi
bisericilor din teritoriile rom âneşti din afara graniţelor de atunci ale
Rom âniei, «şi m ai cu seam ă din Dobrogea, care e ţară română» iG8.
Mai târziu, distinsul om de cultură M elchisedec Ştefănescu lua po
ziţie, la 1873, în calitate de episcop al D unării de Jos, în privinţa cer
tu rilo r religioase iscate în tre rom ânii dobrogeni, provocate de schisma
bulgară, povăţuindu-i «să răm âe precum au fost şi până acum», adică
sub «jurisdicţia P atriarh iei de la Constantinopol». D elegatul Rom âniei
la Tulcea, care raporta acest fapt, preciza că intervenţia în altului prelat
158. A rh. St. Buc., fond M inisterul A griculturii şi D omeniilor, S erv iciu l dom en ial p en tru D obrogea, d o sa r 236, L 17; d osar 7 (339 bis), L 3 9 ; d o sar 4 (191), f, 2.
159. Ibiclem, d o sar 39, f. 3, 10.
160. Ibidem, d o sar 7(339 bis), f. 38,
161. Ibidem, d o sar 36, f. 2.
162. Ib id em , d o sar 233, f. 2.
163. Ibidem, d o sar 127, f. 5.
164. Ibidem, d osar 60, f. 6.
165. Ib id em , d o sar 101, f. 5.
166. G eorge Fotino, Din v rem ea renaşterii naţionale a Ţării Româneşti. Bo
ie rii G o leşti. Scrisori adnotate şi publicate de..., voi. III, B ucureşti, 1939, p. 338.
167. T udor M ateescu , Biserica şi şcoala Ia românii din Dobrogea in timpul
stăpânirii otomane, în «B iserica O rto d o x ă Română», XCVI (1978), nr. 3— 4r p. 288—
292.
168. M ihail K ogălniceanu, Opere, IV, Oratoria, II, 1864— 1878, p a rte a I, 186-1—
Ioo3,
G eo rg eta P enelea, B ucureşti, 1977, p. 225.
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a avut efect pozitiv 1C)9. Legat de această dispută este şi articolul «Ro
m ânii din a drepta D unării», din decem brie 1876, al m arelui Em inescu,
in care se propunea «reînfiinţarea vechii M itropolii a Proilabului, care,
p rin organizarea ei bisericească, pe
baza dem ocratică, cu sinod compus
din preoţi şi m ireni, să îngrijească de bisericile şi şcolile rom âneşti în
tot cuprinsul Turciei europene» 17°. Aceste nobile gânduri se refereau,
cu precădere, la biserica rom ânilor din Dobrogea, p e n tru care scoaterea
la lum ină a oricăror noi inform aţii din perioada stăpânirii otom ane
răm âne, în continuare, o sarcină de onoare din p artea cercetătorilor.
(P entru ilustrarea tem ei tratate, redăm în A nexe «zn extenso» două
docum ente de arhivă inedite).
ANEXE

1
1829 noiem brie 26, f. 1. A testat dat de preotul Gheorghe
pentru pregătirea
în vederea preoţiei a lui Ion sin Stroe
din satul Ostrovu Mare.
Grămăticul Ioan sin Stroe ot O strovul cel Mare, trim iţându-se de către prea
osfinţiia sa părintele m itropolitul chiriu chir Anthim ca să-l spoieduim şi să-l
cercetăm de vredniciia lui, decii şi noi, după orânduiala sfintelor canoane, ducându-1 la biserică, l-am pus înaintea icoani(i) M ântuitorului nostru Is. Hrs. şi cercându-1 cu amăruntul de toate cele ce apără sfânta pravilă pre cei ce vor vrea
să ia darul preoţii, şi aşa, după mărturisirea lui, l-am aflat vrednic ca să ia darul
preoţii şi i-am dat a noastră smerită adeverinţă i proci *.
1829 noembr. 26.
Sacheliu pap ** Gheorghi.
Arh. St. Buc., fond V ornicia din Lăuntru, dosar 677/1036, f. 63. Orig.
* «şi celelalte».
** preot sachelar.

2
1836 august 19, (BucureştiJ. Ordin al Departamentului
Trebilor din Lăuntru către Ocârmuirea judeţului Ialomiţa
despre cererea preotului A tanasie, ven it de la Silistra, de
a i se permite stabilirea, cu familia, la Călăraşi.
3978/606. Pri(mit) avg(ust) 22.
Depertament(ul) Trebilor din Lăuntru.
Ocârmuiri(i) judeţului Ialomiţa.
Comitetul Carantinelor, prin otn oşen iie cu no. 2952, face cunoscut acestui
departam ent că, din Silistra, au ven it în carantina Călăraşi un preot anume Athanasiie, ca familia sa, cerere făcând a se statornici într-acest prinţipat, la Călăraşi.
169. A rhiva M.A.E., voi. 298, f. 202.
170. M. Eminescu, Opere, voi. II, ed. Ion Creţu, Bucureşti,
B. O. R. — 19

1939, p.

122.
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Drept aceia, fiindcă, după m ăsurile luate a să priimi cei ce vor v o i a ven i din
Silistra, fără osebire de preot sau mireni, dintre care cunoscându-să şi acesta a fi
unul, sa scriie acei ocârmuiri ca, după săvârşirea termenului, să-l priim cască de^
la pomenita carantină şi să -l statornicească la locul unde cere, prin ştirea proto
popului plăşi(i).
ss. indescifrabil
ss. indescifrabil
No. 5392. A nul 11836 avgust 19. Secsia l-iu , mas(a) 2-lea.
(R ezolu ţie): Să se urm eze porunci(i).
Arh. St. Slobozia, fond Ocârmuirea judeţului Ialomiţa, dosar 433/1036, f. 55. O rig,

MĂNĂSTIREA COTMEANA
ÎN TRECUT ŞI ASTĂZI *
Preot drd. IO A N N. M OLDOVEANA

De mai bine de o sută de ani, istoricii şi criticii de artă s-au aplecat
cu interes asupra începuturilor m ănăstirii Cotm eana, unul d in tre prim ele
locaşuri dom neşti întem eiate în Ţ ara Rom ânească şi, a cărei soartă, în
cea de-a doua form ă a existenţei sale, este strâns legată de cea a m ă
n ă stirii Cozia, fiindu-i supusă acesteia din 1388.
P lasată în tr-o regiune ce beneficiază de o intensă viaţă economică
şi culturală a statului rom ânesc, consolidat în spaţiul carpato-danubian*
în prim a ju m ătate a secolului al X lV -lea, m ănăstirea Cotm eana a apărut
ca rezu ltat al reînviorării m onahism ului în acest areal.
M ănăstirea Cotm eana a constituit obiectul a num eroase discuţii p u r
tate de istorici pe baza m aterialului docum entar obţinut în urm a son
dajelor arheologice din cursul acestui se c o l1.
M ănăstirea Cotmeana în istorie
M ănăstirea Cotm eana este situată într-o vale singuratică a ju deţu
lui Argeş, cam la 35 km de Piteşti, fiind u n a dintre cele mai vechi
din ţară.

*
Lucrare de seminar în cadrul cursurilor de doctorat în T eologie, specialitatea
Istoria Bisericii O rtodoxe Române, întocm ită sub îndrumarea Domnului Prof. dr.
Emilian Popescu, care a şi dat avizul de publicare.
1.
N. Ghika-Budeşti, M ănăstirea C otm eana în «BCMI» an XVI, fasc. 70, oct.dec., 1931, V ălenii de M unte, p. 177— 180? V. Vătăşianu, C ontribuţiune Ia datarea
m ănăstirii C o tm ean a, extras din «Anuarul Comisiunii M onum entelor Istorice»,
voi. IV, Cluj, 1938, p. 11 (în continuare «Contribuţiune»); Radu şi Eugenia Greceanu, Istoricul şi restaurarea lostei mănăstiri Cotm eana, în «M onumente Istorice.
Studii şi lucrări de restaurare», II, 1967, p. 52— 89 (în continuare «Istoricul») ; Idem,
Din nou d espre mănăstirea C o tm eana , în «MIA», nr. 2, 1977, p. 37—48 (în
conti
nuare «Din nou...») î
Lia şi Adrian Bătrâna, Contribuţii Ia datarea bisericii lostei
mănăstiri C otm eana, in «MO», XXVI, 1974, 5— 6, p. 470— 476 (în continuate «Con
tribuţii») ? Idem, Date
noi cu privire Ia e v o lu ţia bisericii fostei
m ănăstiri
C otm eana
în «MIA», nr. 1, 1975,
p. 11—24, (în continuare Date noi).
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începută în vrem ea dom niei lui R adu I (1377— 1383), dar term i
n ată în tim pul lui M ircea cel B ătrân (1386— 1418), biserica schiţează în
plan form a sim plă a unei cruci ale cărei braţe sunt form ate din trei
abside sem icirculare în interior şi poligonale, cu trei laturi, spre
exterior. D espre m odul în care se prezintă m ănăstirea şi despre în 
cadrarea tipologic-arhitecturală vom vorbi mai târziu, respectând or
dinea obişnuită înfăţişării datelor în tr-o astfel de lucrare (şi din con
siderentul că ne vom p u tea folosi de cele spuse în vederea trasării unor
concluzii).
O prim ă m enţiune docum entară despre m ănăstirea Cotm eana o gă
sim în tr-u n hrisov de danie al lui M ircea cel B ătrân, datat 20 m ai 1388 2.
Din cuprinsul hrisovului rezultă -că M ircea «a ridicat din tem elie o
m ănăstire în num ele Sfintei şi de viaţă începătoarei şi N edespărţite
Troiţe... la locul num it Călim ăneşti pe Olt, care a fost mai înainte satul
boierului dom niei mele Nan Udobă (Cozia) ...».
In continuare, dăruia m ănăstirii o serie de sate, mori, cereale, brânză
şi alte produse naturale, în tărin d u -i şi câteva moşii. Se făcea am intire,
p rin tre altele, de un loc pe Argeş, d ă ru it cu voia lui Dan voievod,
apoi de o «m oară de la Râm nic pe care a dăruit-o Dan voievod...
după voia părin telu i dom niei m ele R adul voievod». (Se vede deci că
daniile merg până în vrem ea lui R adu I).
P rin acclaşi hrisov se rânduia ca «m ănăstirea Cotm eana să fie su
pusă, cu toate cele ce se ţin de ea m ănăstirii mai sus scrise (Cozia) şi
de acolo să se stăpânească...». Se rânduia apoi, ca după m oartea egu
m enului, soborul singur, fără am estecul pu terii politice sau m ăcar bi
sericeşti, să aleagă noul cârm uitor al am belor m ănăstiri. Acest principiu
este cunoscut sub num ele de «sam ovlastie»2 bls, fiind prelu at de dom
nitori p en tru ctitoriile dom neşti de la reorganizatorul vieţii m onahale
rom âneşti, S fântul Nicodim, care, la rân d u l său, făcuse acelaşi lu cra
în cazul Tismanei.
Se prevedea această rânduială a sam ovlastiei cât şi unirea celor
două aşezăm inte m onahale, Cozia şi Cotm eana, sub o singură conducere.
Din docum ent aflăm că egum enul de atunci al Coziei era G avriil, după
care au u rm a t Sofronie şi Iacob, conform docum entelor ulterioare.
R ânduială nou im pusă se încheia cu un blestem : «Cine s-ar în
cum eta d intre cei m ari şi m ici să schim be cele mai sus scrise şi să strice
chiar şi puţin, unul ca acela să fie blestem at de Dom nul A totţiitorul şi
de P reacurata Născătoare de Dum nezeu şi de toţi sfinţii şi aici şi în
veacul viitor....»
în ce priveşte evoluţia m ănăstirii în istorie, vom constata că ea s-a
b ucurat în decursul secolelor de n enum ărate danii şi im plicit de foarte
m ultă atenţie din p artea dom nitorilor.
2.
D ocumenta Romaniae Hîsiorica (DRH), B, Ţara Românească, voi. I, (1247—
1500), ed. 1966, p. 25— 28, nr. 9 ; P. P. Panaitescu, D ocum en te le Ţării R o m â n eş ti, L
D ocu m en te interne (1360— 1490), Bucureşti, 1938, p. 45— 47).
2
bis. Despre «Sam ovlestie» v e z i : Pr. Ic. V a sile M unteanu, Organizarea mânăstirlor rom âneşti In com paraţie cu cele bizantine (până la 1600), teza de docto
rat, în St. Teol. nr. 1—2 î 3— 4/1994 (XXXVI).
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Se pare că m ănăstirea noastră fiinţa încă de pe vrem ea voievodului
Vladislav I, dacă ar fi să luăm în seam ă pom elnicul ei alcătuit în 1781,
care afişează în capul listei pe acest dom nitor («Io Vladislav voievod»),
urm at de Radu, Dan, Mircea ş.a. 3.
Sigur este însă că m ănăstirea Cotm eana îşi datorează existenţa într-o
prim ă form ă, lui R adu I, dar n u ştim în ce an au fost încheiate lucră
rile. în urm a unui incendiu — atestat de cercetări — m ănăstirea a fost
com plet distrusă. Se pare însă că nu a trecu t prea m ult tim p şi ea a
fost din nou ridicată de M ircea cel B ătrân la o dată a cărei analiză
constituie subiectul părţii a Il-a a lucrării noastre. Oricum, cu toate
analizele întreprinse, data rezidirii Cotmenei a răm as tot incertă. D ar
despre acestea mai târziu.
Cea mai veche dată a m ănăstirii, atestată sigur din punct de vedere
docum entar, este anul 1385, an în care Cotm enei i-a fost dăruit un clo
pot de către Dan I (1377— 1386), fratele lui M ircea cel B ătrân. Acest an,
care apare pe inscripţia de pe clopot, este un prim indiciu care ne face
să credem că m ănăstirea este anterioară lui Mircea.
T extul inscripţiei a fost descifrat p en tru prim a oară de Al. Odobescu şi publicat de B. P. H aşdeu 4 :
«/n zilele binecredinciosului dom n Io Dan V oievod, s~a
făcut acest clopot, jupanul Dragomir, fiu l egum enului D ragom ir, în anul 6893 (1385), indictionul 8».
T extul este red at negativ (ca în oglindă), eroarea datorându-se m eş
terului constructor. A utorul citirii, nesem nalând greşala tehnică, a creat
îndoieli în rândul celor care au încercat recitirea 5.
3. Există un pom elnic al domnilor şi unul al m itropolitilor, <l>atând din 1781 :
Io V ladislav Vvd. / Radu / Dan / M ircea / Dan / Radu / V ladislav / Vlad /
N eagoe / T eodosie / V ladislav / Radu / M oise / i gospodja ego Anka / 16 V intilă
Vvd. / i gospodja ego Rada / Petru Vvd. / Drăghici / Pătraşco / Marco / M ircea / i
gospodja ego Kneka / Radu / Alixandru / i gospodja ego Evod Despa / M ircea /
M iloşi / Petru / Mircea / Vlad / Mihail / D-na Stanca / Pătraşcu / Sim eon / Radu /
Alixandru / Gavriil / Ilie / M atei / Luca / Şelrban / Constantin / Ştefan / N ico la ie /
Constantin / Grigore.
Lista mitropolitilor începe cu M acarie şi sfârşeşte cu Filaret, Una dintre în 
sem nările din Pomelnic este referitoare la arhimandritul Sofronie, care «au în con 
jurat mănăstirea cu zidu şi cu chilii şi au făcutu doao candele de argint, avg. 12,
1781».
O alta este referitoare la Ilarion monahul, care «au făcutu clopotniţa din tem elie
şi au datu un rând de vase de argint» (v. Grigore Tocilescu, Raporturi asupra câ
torva m ănăstiri, schituri şi biserici din ţară, extras din «analele Acad. Rom.» s e 
ria II, ton VIII, secţ. II «Memorii şi notiţe», Bucureşti, 1887, p. 79.
4. B. P. Haşdeu, Istoria critică a românilor, ed. îngrijită şi studiu introductiv
de Grigore Brâncuşi şi M anole N eagoe, Edit. Minerva, Buc., 1984, p. 182.
Informaţia este preluată şi de C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. I, ed. II,
Bucureşti, 1935, p. 421 ; ed. V, 1976, voi. II, p. 35 j Stoica N icolaescu, Cercetări ar
heologice. Străvech ile clopote ale mânăsîirilor Cozia şi C otm eaena din tim p ul Iui
Dan V o i e v o d şi Mircea V o i e v o d , Bucureşti, p. 4.
5. Nu suntem sigurj. de autoritatea acestui clopot cum şi de citirea inscripţiei
lui cu toată autoritatea unui Haşdeu şi a lui Odobescu. Şi îndoiala ne vine de
acolo : dacă clopotul se află şi azi în clopotniţa Cotmenei, el este aşezat la aşa
o înălţim e şi cu o inscripţie peste putinţă de a fi citită cu toate silin ţele noastre
de a o decalchia cât mai bine,probabil literele fiind inversate la turnare. Şi atunci
toate aceste greutăţi ne fac a presupune existen ţa unui alt clopot, luat poate de
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Clopotul, care şi azi se p ă s tre a z ă 6, a fost donat în tim pul dom niei
lui Dan I de către fiul egum enului Dragomir, p u rtân d acelaşi num e ca
şi tatăl său, fiind, probabil, tu rn a t în vreunul din atelierele saxone ale
Transilvaniei '.
Trei ani mai târziu, m arele M ircea va em ite acel hrisov despre care
am am intit (20 mai 1388) prin care Cotm eana devenea metoc al Coziei
şi autom at va beneficia de daniile ce le vor face viitorii domni Coziei.
După actul închinării de la 1388,
călugării de la Cozia veneau
foarte des la Cotm eana, a tâ t p e n tru treb u ri cât şi p en tru «desfătarea
frăţească» 8, ceea ce ar p u tea să însem ne că aici funcţiona o obşte m ona
hală puternică.
La 4 septem brie 1389, dom nitorul mai em ite un hrisov, la Râm nicul
V â lc ea 9, în care am intea succint m ănăstirea Cotm ana în contextul ex 
tinderii hotarului Coziei, pe care Mircea o defineşte ca «m ănăstire a
dom niei mele». P rin acest docum ent dădea boierilor Stanciu, Costea,
Vâlcul, Albul, Radom ir în schim bul satului Jiblea, pe care îl luase de
la ei ca să construiască Cozia, alte sate p rin tre care figurează O rleşti pe
Olt, «care a fost mai înainte la m ănăstirea Cotmeana».
U lterior vor mai fi emise încă două hrisoave, prim ul, în tre 1402—
1418 l0, de către
M ircea, iar al doilea,
în tre 1417— 141811, de către
M ihai I, fiul său, prin care Cotm enei şi, bineînţeles, Coziei li se mai
acordau unele danii. In prim ul se pom enea num ele noului stareţ —
Sofronie.
La 1413, m ănăstirea Cotm eana prim ea un a lt clopot, de asem enea
produsul m uncii unui artizan saxon J2. Acesta este cel mai m are clopot
al Cotmenei, fiind p ăstrat la C urtea de Argeş 13. Ca şi celălalt din 1385
şi acesta din urm ă poartă o inscripţie :
«în num ele S fin tei şi de viaţă începătoarei T reim i, in
zilele m arelui Io Mircea Voievod şi Mihai Voievod s-a făcut
acest clopot în anul 6921, indiction 6, luna m ai, sub egum enul
Sofronie, cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi îndeplinirea
S fâ ntului Duh. M eşter Iiannos» u .
Ca şi M ircea cel B ătrân, fiul acestuia M ihail I, va continua seria
daniilor, răm ânându-ne de la el un foarte im portant docum ent, datat
nemţi în războiul 1916— 1918, care va fi avut inscripţia aşa de clabră citită de
H aşdeu şi Odobescu» — (C. Bobulescu, Candela de la temelia bisericii din C o t
m e a n a , extras din «Anuarul Comisiunii Monum. Ist.», 194-2, nota 1, p. 130, cf. Bătrâna,
Contribuţii, p. 473— 474.
6. Greceanu, Istoricul, p. 53 ?* Idem, Din n o u , p. 41.
7. N. Iorga, G. Balş, Histoire de l'art romain ancien, I, Paris, 1922, p. 36.
8. Viaţa şi traiul sfinţiei sale părintelui nostru Nifon patriarhul Ţarigradului,
scrisă de Gavriil Protul şi publicată acum pentru prima oafă de Î.P.S. M itropolitul
M oldovei şi Sucevei, Exarhul Plaiurilor, D. D. Iosif N aniescu ; s-a corectat la tipar
dc Constantin Erbiceanu, profesor, Bucureşti, 1888, p. 69.
9. DRH, I, B, nr. 10, p. 28—30; Panaitescu, D o cu m en te , p. 51—54 (mss. 712,
f. 248).
10. DRH, I, Br nr. 26, p. 60— 61, (mms. 712, f. 247).
11. Ibid em , nr. 39, p. 82— 84.
12. N. Iorga, G. Balş, op. cit., p. 36.
13. Greceanu, Istoricul, p. 62.
14. Haşdeu, op. cit., p. 183.
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22 iunie 1418 Târgovişte 15, prin care tân ăru l voievod în tărea toate p ri
vilegiile anterioare «celor două m ănăstiri întem eiate de bunicul dom 
niei m ele şi de părintele dom niei mele, de la Cozia... şi de la Cot
meana...». D ar despre acest docum ent, mai pe larg, la tim pul potrivit.
La 19 iunie 1421, R adu Praznaglava, fratele lui M ihail, în tăreşte
Coziei şi Cotm enei toate daniile făcute de tatăl său M ircea : sate, bălţi,
m ori, vii, văm i, ţig a n i1G.
Cu trei ani mai târziu, la 28 februarie 1424, la Târgovişte 17, dom 
nul D an II va în tă ri Coziei şi Cotm enei toate acestea, adăugându-le încă
«zece case de oameni din Târgovişte, scutite de dări şi slujbe».
în 1445, la T â rg o v işte 18, Vlad Dracul (1436— 1447) în tăreşte m ă
n ăstirii B una-V estire de la Cotm eana satele B ărbăteşti, Budeşti şi Ciocă
neşti, scutindu-le de .slujbe şi de dăjdii.
Aceeaşi atitudine faţă de cele două m ănăstiri a avut şi dom nitorul
Vlad Călugărul (1482— 1495) de la care ne-a răm as un hrisov, d atat
8 ianuarie 1489, Târgovişte 19, p rin care în tărea Cotm enei o m oară pe
Vâlsanu.
M ănăstirea Cotm eana mai este m enţionată în anii tulburi ai dom niei
lui M ihnea cel R ău (1508—9 ; 1509— 1510) în cronica tim pului, în legă
tu ră cu evenim entele din 1510 20.
Din nou m ănăstirea Cotm eana apare în două documente, de data
aceasta în tim pul lui P ătraşcu Voievod. P rim ul datează din 26 august
1555 21, iar al doilea este din 28aprilie 1556, P ite ş ti22.P rin cel
din
15. DRH, I, B, p. 86— 88, nr. 42.
16. Ibidem, nr. 49, p. 98— 100; Panaitescu, D o cu m en te , p. 128<— 131.
17. Ibidem, nr. 52, p. 102— 104.
18. Ibidem, nr. 98, p. 172— 173.
19. Ibidem, nr. 213, p. 341— 342; Panaitescu, D ocumente, p. 347.
20. Domnia lui Mihnea se caracterizează prin puternice conflicte cu opoziţia
constituită din familia boierilor C raioveşti (ctitorii mănăstirii B istriţa-Vâlcea). «Le
topiseţul Cantacuzinesc» exprim ă numai resentim ente şi duşmănii faţă de voiev o d
sugerând că M ihnea persecuta pe boierii doritori să deţină locurile dintâi ale ie 
rarhiei : «...el prinse pe toţi boierii cei mari şi aleşi şi-i munci cu munci, cu m ulte
m unci şi cumplite şi le luă toata avuţia... unora le-au tăiat nasurile şi buzele, pe
alţii i-au înecat, pe alţii i-au spânzurat, iar el se îm bogăţea şi creştea ca chedrul».
Mai temători sau poate mai abili, fraţii Craioveşti se refugiază la sudul Dunării,
după care M ihnea va dezlănţui nişte represalii fără precedent, îm potriva celor din
neam ul lor, care rămăseseră în ţară şi, în plus, îm potriva Bisericii, căci se pare că
domnul trecuse la catolicism . S-ar putea ca asem enea acte războinice să fi fost
determ inate de uneltirile boierilor C raioveşti şi de fuga lor. In pribegie, aceştia au
reuşit să obţină sprijinul militar al unui comandant turc de la Dunăre, după care
vor intra în tară impunând ca domn pe Vlăduţ. Un detaşam ent condus de N eagoe
căpitanul (viitorul domn — 1512— 1521) surprinde la mănăstirea Cotmeana pe
Mircea, fiul şi asociatul la domnie al lui Mihnea, obligându-1 sa fugă, împreună
cu o slugă «pe fereastră, noaptea, desculţ, dăşcinşi şi fără işlice». Faptul se p e 
trecea prin februairie 1510. De aici M ihnea şi Mircea s-au refugiat în Transilvania,
primul fiind asasinat. (Letopiseţul Cantacuzinesc în «Cronicari munteni», studiu
introductiv de Dan Horia Mazilu, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 72—7 4 ; Giurescu, op. cit., II, Ediţia 1976, p. 224— 225 ; A. I. Odobescu, Doamna Chiajna, Bucu
reşti, 1990, p. 46— 47).
21. DRH, V, B, Ţara Românească (1551— 1563), volum întocm it de Damascluti
M ioc şi Marieta Adam Chiper, 1983, nr. 57, p. 58.
22. Ibidem , nr. 70, p. 7Z
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u rm ă se fixa vam a celor două m ănăstiri «la Cânene», pom enindu-se aicî
şi num ele celor doi sta re ţi : M itrofan, respectiv Dosoftei.
Pe vrem ea lui M atei B asarab, C otm eana era socotită p rin tre m arile
m ănăstiri şi era destul de însem nată p e n tru ca, în 1639, dom nul să o
includă în lista locaşurilor care, p rin tr-u n hrisov, s-a interzis de a fi
închinate locurilor s f in te 23, după ce, în 1633, tot M atei B asarab îi con
firm a o danie m ai veche specificându-se că, «e zidită de B ătrânul M ir
cea Voievod cel mare...» 24.
Cu trecerea anilor, m ănăstirea a a v u t m ulte de suferit, în cât la 1711,
pe vrem ea lui C onstantin B râncoveanu, au fost necesare lucrări de
înnoire, egum en fiind atunci P arten ie Cozianu. S-au refăcut acum tâm 
p la şiferestrele, s-a pus o uşă nouă şi s-a înlocuit o parte din icoane 25.
Şi tot acum s-a pus o pisanie nouă :
«Cu ajutorul lui D um nezeu , în tru lauda prăzm uirei bZagoveşteniei prea Curatei pururea Fecioarei Maria s-au înălţat
din tem elie această sfântă Biserică de creştinul dom nul Ţării
Rom âneşti Io Mircea Voievod la leat 1389 şi neavându po
doabă sfânta biserică s-au n evoit sm eritul K ir Ig. K ir Parte
nie egum en Cozian de a o înfrum useţa cu tâm plele şi cu
ferestrile şi cu uşa şi câte se văd înoite dintre osteneala lui şi
a celor ce s-au îndurat în zilele lui C onstantin B(rîncoveann)
B(asarab) Vodă, fiind M itropolit K ir A n tim m esiţa A u g u st
9 zile, văleat 1711 26.
P artenie a schim bat şi chenarele la ferestre, iscălindu-se pe cel de
la a lta r : «Partenie egum en, lea t 7219 (1711); Constandin erm onah» 27.
Uşa cea nouă, m enţionată în pisanie, a înlocuit-o pe cea care astăzi
se află în M uzeul de A rtă al R om âniei ca unul dintre obiectele de a rtă
ap arţin ăto are m ănăstirii.
Uşa de lem n a bisericii m ănăstirii Cotm eana este un obiect de a rtă
care ilustrează u n u l din aspectele culturale din tim pul lui M ircea cel
B ătrân, după u n i i 28, iar după alţii, din tim pul lui Neagoe B a s a ra b 29.
înclinăm să credem că al doilea grup de istorici are dreptate, d a t
fiind că ornam entul floral care se află ca m otiv fundam ental la uşile în
cauză îl distingem aproape integral pe capacul u nui relicvar de la
23. Creceanu, Istoricul, p. 63.
24. DRH, XXIV, B, Ţaţa Românească sec. XVII (1633— 1634), ed. 1974, nr. 120,
p.
162, cf. Pr.Prof. N. Şerbănescu, Prof. Dr. N. Stoicescu, Mircea cel Mare (1386—
1418), 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării R o m â n eşti, Bucureşti, 1987, p. 33.
25. Greceanu, Istoricul, p. 63.
26. Gr. Tocilescu, op. cit., p. 77; Bobulescu, op. cit., p. 131.
27. Ibidem ; Greceanu, Istoricul, p. 63.
28. Spiru Cegăneanu, O b iecte bisericeşti studiate şi descrise, Bucureşti, 1911,
p. 65, cf. Pr. Prof. Dr. N. Şerbănescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 243; Giurescu,
op.
cit., Ed. 1937, p. 664.
29. Emil Vârtosu, Odoare rom âneşti Ia
Stam bul, extras din «BCMI»,
XXVIII,
Fasc. 83, 1935, p. 8 ; Greceanu, Istoricul, p.
63; V. Drăguţ, op. cit., p. 319— 320 ;
Pr. Prof. M ircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rtod oxe Române, manual pentru Insti
tu tele T eologice, voi. I, 1980, p. 575.
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Neagoe Basarab, realizat la S ib iu 30, iar pe de altă parte, stilul o rn a 
m entaţiei am inteşte de C urtea de Argeş 31.
Uşa este sculptată în lem n de plop constând din două părţi, având
cu to tu l dim ensiunile de 1,10 X 1,90 ni. Fiecare din cele două p ă rţi este
«decorată cu câte trei fâşii de ornam ente vegetale. V rejul plantei m erge
şerpuitor, iar jum ătăţile de cercuri la care dă naştere sunt um plute de
câte un boboc dezvoltat ce se desface în vrej 32. In p artea superioară^
fâşiile florale din m ijloc şi de pe o parte şi de pe cealaltă au ca punct
term inus câte o icoană ; în stânga, icoana hram ului Bunei vestiri, iar în
dreapta, icoana Maicii Domnului». «Pilastrul din mijloc» care acoperă
închiderea «este decorat cu u n arabesc la fel ca form ă cu cel de pe uşă,
însă sim plificat în am ănunte, decorat şi el cu şase butoni», decoraţi la
rân d u l lor cu arabescuri fin sculptate 33.
«Asem ănarea m otivelor şi a com poziţiilor ornam entale cu cele exe
cutate în piatră pe faţadele bisericii episcopale din C urtea de Argeş^
este evidentă — spune criticul de artă Vasile D răguţ — , ceea ce perm ite
nu num ai încadrarea cronologică a uşilor de la Cotm eana, dar şi evo
carea im pactului —■ mai bine a contactului, am putea zice noi —■ p e
care, la începutul secolului XVI, a rta din Ţările Rom âne îl avea cu a rta
m usulm ană» 34.
In felul acesta, uşile de la Cotm eana devin o operă de sinteză săv âr
şită rem arcabil pe teritoriul Ţării Rom âneşti.
O nouă înfăţişare a luat Cotm eana în 1777, pe tim pul lui A lexan
dru Ipsilanti Voievod, când s-a construit pronaosul actual, care avea
deasupra o clopotniţă, dărâm ată ulterior. Tot atunci s-a adăugat şi latu ra
de nord a pridvorului, iar deasupra uşii de in tra re s-a pus pisania ;
«în tru slava celui în Troiţă proslăvit de D um nezeu şi
întru cinstea prăznuirii B uneivestiri a prea S fin tei Stăpânii
noastre Născătoare de D um nezeu şi pururea Fecioarei Mar ia.
Ridicatu-s-au această clopotniţă din tim elie şi s-au săvârşit
dupre cum se vede cu îndem narea preacuviosului arhim andrit
Sofronie de la Sfânta mănăstire Cozia şi cu nevoinţa cuvio
sului K ir Rarion erm onah igum en sfin tei m ănăstiri Cotmeanii
mai pe urm ă s-au pus igum en la Cozia cu cheltuiala m ănăsti
rii in zilele prealum inatului nostru dom n îo A lexandru Ipsilant V vd., fiind m itropolit al Urgrovlahiei K ir Grigorie, şi.
igum en la Cotmeana K ir C lim ent erm onah 1777—7286» 3;\
30. R elicvarul conţinea părţi din m oaştele Sf. N ifon — Em. Vârtosu, op. cit,,.
p. 8.
31. Sp. Cegăneanu spune acest lucru şi totuşi nu atribuie obiectul în discuţie
decât sec. XIV (op. cit., p. 65 ? V. Drăguţ, op, cit., p. 319) ;
32. Sp. Cegăneanu, op. cit., p. 65
33. Ibidem.
34. Op. cit., p. 319—320.
35. Groceanu, Istoricul , p. 63—64 ; Tocilescu, op. cit., .p. 77— 78 ; Bobulesciu
CP C p . 13i.
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In 1781 a fost nevoie de noi reparaţii, arh im an d ritu l Sofronie refăcându-i zidurile şi chiliile 3C.
In 1855 s-au executat noi reparaţii şi s-a tencuit faţada. De la
această dată se păstrează urm ătoarea inscripţie :
«Cu vrerea Tatălui şi Fiului şi S fâ n tu lu i Duh şi cu aju torul Maicii lui D um nezeu şi-a luat înfrum useţarea această
sfântă biserică, după cum se vede, în zilele bine credinciosului
nostru dom n Barba D im . Ştirbei Vodă, fiind m itropolit prea
sfinţia sa N ifon şi episcop al A rgeşului prea Sfin ţia sa CUm e n t, în zilele cuviosului arhim andrit Ipolit, egum enul m ănăs
tirii Cozia, prin osârdia şi osteneala cuviosului erm onah Iosif
egum en Cotmeana leat 1855, septem brie 15» "7.
In 1857 s-a construit clopotniţa de la poartă, m eşter ziditor fiind
P etre G hiordunescu 38.
Pe tu rn u l clopotniţei s-a pus urm ătoarea inscripţie :
«S~au făcut din tem elie această clopotniţă precum se vede
din osârdia şi cu toată cheltuiala cuviosului ermonah Iosif
egum en sfin tei m ănăstiri Cotmeana în anul 1857»^.
Chiliile erau în plină ruină în 1886, când le vizitează G rigorie Toci
lescu, iar pe la sfârşitul secolului XIX, acelea care mai pu teau fi folo
site erau în treb u in ţate ca şcoală, iar o altă parte ca p rim ă rie 40.
La A rhivele Statului, m ănăstirea este m enţionată num ai până în
1873 41. După această dată nu am mai găsit-o m enţionată. Probabil,
după 1880, ea a fost părăsită până in secolul nostru. A stfel se explică şi
observaţiile lui G rigorie Tocilescu. Conform m ărturiei actualului stareţ,
m ănăstirea a fost în g rijită în tre anii 1960— 1980 de o maică, iar din
1990 a devenit din nou funcţionabilă, a fost redată cultului.
Secolul XX a însem nat p e n tru Cotm eana o epocă de restau rări şi
cercetări arheologice, care au scos la iveală o serie de indicii, pe baza
cărora s-au încercat analize, ale căror rezultate, coroborate cu docu
m entele existente, să poată duce la elucidarea problem ei datării m ănăsti
rii. Dar, despre aceasta vom m ai vorbi.
înfăţişarea şi încadrarea tipologic-arhitecturală
a mănăstirii
Aşa cum am mai zis, biserica m ănăstirii Cotm eana are planul unei
cruci sim ple, u n plan tricone deci, fiind zidită în întregim e din cără
36. Tocilescu, op. cit., p. 78; din 1782 datează şi o candelă de argint de la
hramul Buneivestiri cu inscripţia 7290/1782 şi o cruce de filigran cu o inscripţie :
«Smerit Arhim. şi Igumen Codmen, Silvestru, 161G»; (v. Ibiclem).
37. Ibidem ; Greceanu, Istoricul, p. 64.
38. Conform unor declaraţii făcute de primarul şi epitropul Gheorghe M olccscu
(Ibidem),
39. Tocilescu, op. cit., p. 80.
40. Ibidem, p. 78.
41. A se ved ea la A rh ivele Statului, Fondul Cotmeana, caietul 19, pache
tele 1, 2, 7, 8, 11 (aici se află docum ente referitoare la închinarea mănăstirii, docu
m ente privind danii făcute de domnitorul ţării şi o serie de acte ce atestă e v e n i
m ente prin care mănăstirea a trecut).
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m idă. Ea se com pune d in tr-o n av ă longitudinală boltită în sem icilindru
şi lipsită de turlă, cu dim ensiunile in te rio a re de 4,35 X 12,50 m, d in tr-u n
pronaos care, după N. G hika-B udeşti 42, a r fi brâncovenesc (deşi o pisa
nie din 1711 n u pom eneşte nim ic de zidirea lui), şi u n pridvor deschis,
deasupra căruia se afla probabil u n tu rn clopotniţa 43.
In ce priveşte clădirile care o înconjoară, acestea form ează u n
d rep tu n g h i cu latu ra de 40— 50 m, având o poartă spre nord-vest.
Pronaosul bisericii este p ă tra t în plan şi acoperit cu o calotă sfe
rică, bazată pe p a tru arcuri alipite de pereţi.
In exterior, acest corp fusese tencuit şi v ă ru it în 1931 44 ; el se
ridică mai sus decât naosul, fiind mai în alt probabil şi iniţial.
M asivitatea zidurilor, cât şi construcţia pe p a tru arcuri, dovedesc
că altădată clopotniţa a fost din zid 45.
Micul pridvor din nord este u n adaos ulterior, de la 1777, din tim pul
lui A lexandru Ipsilanti Voievod, aşa cum precizează şi inscripţia de
d easupra uşii exterioare 46.
«Decoraţia faţadelor, iniţial tencuite, rezultă pe de o parte din
alte rn a rea ritm ică a m aterialului de construcţie — cărăm idă cu rosturi
largi de m ortar — şi din jocul unor arcaturi înalte, decorate în partea
superioară cu discuri de ceram ică sm ălţuită şi cu cruciuliţe» 47. Discurile
care încadrează arcatu rile su n t de culoare verde şi cafenie. Aceste
discuri form ează figuri în form ă de cruce sau urm ează liniile orizontale
ale b râu rilo r AS.
Acest decor, de origine bizantină, poate fi în tâ ln it la m onum entele
d in M esem bria sau Târnovo 49 din secolul X III. D ar despre aceste lu cru ri
vom mai vorbi în cadrul capitolului care se ocupă cu d atarea m ănăstirii.
Tot corpul bisericii este decorat cu firide înalte şi înguste. Aceste
firide fac înconjurul bisericii, fiind încheiate sus în arc sem icircular,
tiv it cu acele discuri s m ă lţu ite 50 despre care am am intit.
Soclul bisericii este fără profil şi form at num ai din linia inferioară
în tre ru p tă a firidelor de pe faţade 51.
In ce priveşte brâul, n u există decât sub cornişă un şir de discuri
sm ălţuite, care, în d reptul altarului, coboară câţiva cm. 52, ceea ce i-a
făcut pe unii cercetători să creadă că absidele au fost adăugate u lte 
42. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 179;' cf. Vătăşianu, op. cit., p. 1.
43. V. Drăguţ, A rta românească, voi. I, Edit. M eridiane, Bucureşti, 1982, p. 105.
44. N. Ghika-Budeşti, op. cit,, p, 180.
45. Ibidem.
46. Ibidem ; Vătăşianu, op. cit., p. 1.
47. V. Drăguţ, op. cit., p. 105.
48. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 177; Gt. Ionescu ; Istoria arhitecturii în R o 
mânia, Edit. A cadem iei R.P.R., 1963, p. 144.
49. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 177; Idem ; Evoluţia arhitecturii în M untenia,
voi. I, în «BCMI» XX, 1927 ; George Balş, In iluence du plan serbe sur le plan des
eg lise s roumains, în L'art byzantin chez Ies slaves» (Orient et Byzance), Paris,
1930 ; Gr. Ionescu, op. cit.; Vătăşianu, op. cit., Idem, Istoria artei feudale în Ţ ă 
rile Române, voi. I, Edit. Acad., R.P.R., 1959, Greceanu, Is to r i c u l ; Bătrâna, Date
n o i ; V. Drăguţ, op. cit.
50. Vătăşianu, Istoria, voi. I, p. 136.
51. N. Ghika-Budeşti, Evoluţia, p. 133.
52. Ibidem.
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rior, căci, la altar, cornişa este la u n nivel m ai jos decât la corpul bise
ricii, însă m ai sus ca la a b s id e 53.
M onum entul original avea în faţă u n fel de pridvor închis, pe
locul căruia a fost construit la începutul secolului X V III (1711) actualul
exonartex. Din vechiul pridvor, ale cărui fundaţii au fost identificate de
arheologi, se mai poate vedea pe faţa sudică a naosului, începutul unei
arcade oarbe, m ai largă şi mai joasă decât arcatu rile de pe restu l fa ţa 
delor originale 5i.
In tre tim p şi pronaosul a suferit m odifcări, constând într-o lungire
a lui, care s-ar putea să fi rezu ltat din un irea lui cu un pronaos al
cărui zid desp ărţito r a fost u lterio r suprim at. Crezând acest lucru şi, în
plus, că absidele laterale au fost adăugate ulterior, în tim pul lui M ircea
cel B ătrîn, când biserica a fost refăcută, V irgil V ătăşianu fixează data
zidirii acestui m onum ent în ultim ii ani ai secolului X I I I 55.
Pe baza analogiilor ce se stabilesc cu alte m onum ente de a rh itectu ră
din perioada de început a cristalizării definitive a m onahism ului
autohton şi cu cele existente în arii de civilizaţii învecinate, u n ii autori
■au încercat să precizeze rolul şi locul lăcaşului prezentat, în cadrul evo
luţiei vechii noastre arh itectu ri ^
In contextul consideraţiilor asupra încadrării tipologice a bisericii
din Cotm eana în şcolile regionale de arh itectu ră bizantină s-a spus că
cea m ai sugestivă com paraţie ne-o oferă capela nr. 11 din Trapeziţa,
pe lângă T â rn o v o 57. Dar această biserică de la Trapeziţa, datată seco
lul X III nu este o clădire izolată, ci aparţine u nui grup întreg caracte
riz a t prin planul cu o singură navă, dezvoltată longitudinal, cu absida
fie circulară, fie poligonală în exterior 58. Acest tip, derivând poate din
M esopotamia, apare în Bulgaria încă din secolul XI, dar se răspândeşte
după secolul X III 59.
P rim ul exem plu este biserica S fântul D um itru din Târnovo de
dinainte de 1186, la care firidele absidei alta ru lu i aveau arhivolta subli
n iată de u n şir de discuri ceramice, în tim p ce arhivoltele firidelor
naosului prim eau u n al doilea rând de elem ente ceram ice în form ă de
c ru c e 00. U rm ează cele 17 biserici descoperite pe Trapeziţa, toate clin
secolele X III—XIV, precum şi bisericile S fânta Paraschiva şi S fântul
53. Ib id e m ; Idem, Cotm eana, p. 178; Vătăşianu, Istoria, p. 135.
54. Gr. Ionescu, op. cit., p. 144.
55. Vătăşianu, Istoria, p. 136 (el se refdră şi la «Cronica lui Greceanu» despre
care vom mai vorbi pe parcursul lucrării), cf. Gr. Ionescu, op. cit., p. 143, nota 2
56. Prin planul ei în formă de treflă se apropie de grupa bisericilor sârbe,
însă prin lipsa turlelor şi ptrin bolta simplă, cilindrică ea se d eoseb eşte de acestea ;
prin arhitectură şi prin teracote se leagă de bisericile din Balcani (Târnovo), iar
prin zidărie (cărămidă aparentă) se înrudeşte cu grupa athonită (N. Ghika-Budeşti,
E v olu ţia , p. 134) ;
57. V. Vătăşianu, C ontribuţiune, p. 3.
58. N. M avrodinov, La decoration exte rieu re des anciennes eglises buîgares
în «Bulletin de l'Institut arheologique bulgare», VIII, 1934, p. 326, cf. ib id e m .
59. I b i d e m ; B. F ilov ; G eschichte der altbulgarische Kunst, Berlin, 1932, p. 52—
54 ; M avrodinov, op. cit., p. 326, cf. ib id em .
60. Ibidem ; Greceanu, I s to r ic u l p. 76.
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Teodor din M esembria, ambele contem porane poate eu S fântul D u
m itru 61.
Mai nou, s-a pus problem a dacă încadrarea bisericii Cotmeana II
în tipologia bisericilor bulgăreşti din secolele X II—XIV este valabilă şi
p e n tru Cotm eana I, a cărei stru c tu ră în elevaţie nu este cunoscută, căci
toate consideraţiile de până acum s-au bazat pe observaţii făcute asu p ra
unui m onum ent ce nu mai prezenta aspectul său original, suferind
im portante m odificări în secolul XVIII.
Oricum, sistem ul, bizantin la origine, de decoraţie a faţadelor, cu
decorul în tâln it la bisericile bulgăreşti din secolele X II—XIV a fost
sem nalat de m ulţi cercetători 62.
în ce priveşte planul bisericii s-au sem nalat mai m ulte opinii, m ajo
rita te a adm iţând existenţa planului tre fla t sau triconc.
P otrivit spuselor istoricului N.Ghika Budeşti, la Cotm eana se poate
constata prim a apariţie a planului treflat, num ai că absidele au fost
ridicate ulterior şi, ca urm are, planul treflat este aparţin ăto r epocii lui
Mircea °3.
Cu apariţia târzie a planului tre fla t în stru ctu ra bisericii noastre
este de acord şi V. V ătăşianul, când spune că biserica se com punea ini
ţial dintr-o navă dreptunghiulară, apariţia absidelor constituind contri
b u ţia unei alte e ta p e 04. Opinia aceasta a fost însă contrazisă de Em. Lăzărescu, care nu adm ite un plan drep tu n g h iu lar in iţia l65.
Cel care consideră Cotm eana ca fiind o sinteză m ecanică în tre cele
două planuri •— drep tu n g h iu lar şi tre fla t — este Gr. Io n esc u 66.
I.
Barnea şi N. Constantinescu afirm ă că biserica aparţine unui tip
de plan tre fla t sim plu, cunoscut în Ţ ara Rom ânească înaintea influenţei
sârbe, u n plan treflat, pur rom ânesc G7.
în tim purile din urm ă s-au conturat noi opinii cu privire la acest
subiect. S-a spus că «departe de a fi un hibrid stângaci, Cotm eana a p a r
ţine tipului de largă răspândire sud-dunăreană a navei unice — uneori
61. M avrodinov, op. cit., cf. Vătăşianu, Contribui iurte, p. 3 ; Prof. V ătăşianu
susţine ca toate aceste biserici se înrudesc cu biserica Sân Nicoafra — A rgeş
(O. Trafaii, M o n u m e n te Byzcintines de Curtea de Argeş, Paris, 1931, p. 240, cf.
Ib id e m ); dar ca trebuie extinsă şi la biserica Cotmenei.
în altă parte Prof, V ătăşianu afirmă că biserica mănăstirii Cotmeana nu poate
fi pusă alături de bisericile târzii din M esembria sec. XIII—-XIV, pentru că acolo
exista un bogat decor de cărămizi şi discuri şi nici lângă b isericile bulgăreşti mai
recente nu poate fi pusă din acelaşi motiv. Cotmeana se aseam ănă numai cu b i
sericile vechi bulgăreşti din sec. XII— XIII (cum ar fi noua m itropolie de la M e
sembria —■ începutul sec. XI sau majoritatea bisericilor de la Trapezita).
62. N. Ghika-Budeşti, C o t m e a n a ; idem, E v o l u ţ i a ; G. Balş, op. cit. ; Gr. Io
nescu, op. cit. ; Vătăşianu, Contribuliune (între bisericile bulgăreşti şi Cotmeana
mai există apropieri ca : firidele oarbe, alungite. încoronate cu un aţrc sem icircular
pe faţadă, decorul de discuri sm ălţuite verzi în cornişa bisericii, tim panele arcu
rilor, p. 4) ; idem, Istoria artei ; V. Drăguţ, op. cit,r Greceanu, Istoricul.
63. Evoluţia arhitecturii, p. 17.
64. Istoria artei.
65. R e c e n zie .
66. Istorici arhitecturii.
67. I. Barnea, N. C onstantinescu, So ndajul de Ia mănăstirea C o tm ea na , în.
■MCA: v . 1959.
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com partim entată, dar acoperită cu o singură boltă în leagăn» — re p re 
zen tat în ţa ra noastră prin biserica Sân Nicoară — Argeş, p rin cele
două biserici din D robeta T urnu-S everin şi eventual p rin Vodiţa I GiS.
Acest tip care apare sporadic în Serbia este co n tu rat în Bulgaria,
încă din secolul XI, la bolniţa m ănăstirii Bacikovo, cunoscând o răsp â n 
dire în tim pul celui de-al doilea ţa ra t (1186— 1393), perioadă din care
datează biserica S fântul D um itru din Târnovo, bisericile din Trapeziţa
(sec. X II—XIV). Tipul cu o singură navă se generalizează în B ulgaria
după 1393 G9. S-a considerat că introducerea absidelor laterale nu rep re 
zintă decât o necesitate rituală, caracteristică bisericilor de m ănăstire,
regăsită m ai târziu la bisericile din Vad — Cluj 70.
în încercarea de a preciza locul şi rolul Cotm enei în cadrul evolu
ţiei vechii noastre arhitecturi, soţii B ătrâna ne conduc pe urm ătoarea
filieră :
— Cotm eana I ar aparţine tipului de «triconc sim plu», caracterizat
prin dispunerea în lungim e a celor 3 încăperi : altar, naos şi pro 
naos ; 71
— Odată a p ăru t pridvorul —- presupus a fi cu tu rn — al Cotm e
nei II, nu m ai este îm piedicată com paraţia cu m odelele autohtone : p a ra 
clisul curţii dom neşti din Târgovişte (sfârşitul secolului XIV) sau ctito
ria de la Sf. V ineri — tot din Târgovişte (mijlocul sec. XV), care deşi
nu sunt biserici de m ănăstire ap arţin tipului triconc (tipul triconc era
fam iliar Balcanilor, îndeosebi p e n tru bisericile de m ă n ă stire )72 ;
— în cazul Cotmenei II, m eşterii au lu crat în tr-u n spirit ce îm bina
tradiţia — reprezentată de «planul triconc devenit oarecum canonic în
cazul m ai tu tu ro r bisericilor m ănăstireşti de la nordul şi sudul D unării
68. Istoricul, p. 78, 83— 87 ; Idem, Din nou, p. 45.
69. «Din punct de ved ere constructiv, Cotmeana corespunde epocii do g e 
neralizare în Bulgaria a tipului cu o singură navă boltită sem icilindric, iar din
punct de vedere decorativ
este inspirată dintr-o tradiţie bizantină, bogată în
exem ple, a că>rei perioadă de declin este marcată în sudul Dunării prin prăbu
şirea taratului vlaho-bulgar (1393)» (idem, Istoricul, p. 78). A ceştia susţin ca p la
nul cu navă unică este mult mai evoluat din punct de vedere cronologic, fiind
despărţit de cel treflat prin cel puţin două etape de evo lu ţie (ibidem).
70. Din cele expuse de aceşti autori (Greceanu) să nu se înţeleagă că ei cred
că planul este cu navă unică, iar absidele adăugate ulterior, ci este un plan mononavat cu abside încă de la origini, pentru că, am văzut, ei sunt de acord cu e x is 
tenţa celor două faze de existenţă ale Cotmenei, neavând cum să considere o adău
gare exterioară a absidelor la acest plan m onovat ( I s t o r i c u l / p. 83; idem, Din nou,
p. 46). Răzvan T eodorescu ajunge la o concluzie asem ănătoare : Constatând folosirea
navei unice, în special pentru cap elele feudale, el explică adăugarea absidelor la 
terale la «lăcaşul celei dintâi mănăstiri domneşti din Ţara Românească» nu numai
printr-o simplă necesitate funcţională, ci prin dorinţa de a îmbina sim bolul arhitec
tural al prezenţei feudalilor locali (nava unică) cu forma de plan triconc, recent
introdus de m ănăstirile lui N icodim şi d evenit oarecum obişnuit în cazul m ănăstiri
lor de la nordul şi sudul Dunării de Jos (Bizanţ, Balcani, O ccident la în cepu tu rile
culturii m e d ie va le rom âneşti (sec. X— X IV ), Bucureşti, 1974, p. 303.
71. Bătrâna, Date noi, p. 21.
72. Ibidem, p. 20, 23.
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de Jos» 73 cu cunoştinţele lor în m aterie de decoraţie exterioară şi stru c 
tu ră planim etrică 74.
De aceea se pare că n u avem de-a face cu u n m eşter care a îm bi
n a t un p lan drep tu n g h iu lar cu a ltu l triconc, ci cu «adaptarea la un
autentic plan triconc a unor elem ente de stru c tu ră şi decoraţie ce n u
sunt specifice num ai bisericilor sală, ci şi alto r tipuri de biserici din
ţa ra tu l tâm ovean» 75.
Şi, în plus, în sp rijin u l datării, cei doi v in să spună că în tr-a d e v ă r
influ en ţa bulgară a fost posibilă datorită fap tu lu i că la sfârşitu l seco
lului XIV a a p ăru t la nordul D unării o serie de m eşteri bulgari, autori
sau coautori ai unor edificii de cult, lucru ce n u este întâm plător, căci
după căderea ţaratului, în 1393 s-a constatat u n exod al oam enilor de
cultură bulgari în n ordul D unării. Perioada acestui exod a r corespunde
de m inune cu ridicarea Cotm enei II la începutul secolului X V 76.
D intre bisericile rom âneşti asem ănătoare cum Cotm eana am intim :
biserica Sân Nicoară — Argeş, două biserici la T u rn u S e v e rin 77, bise
rica Sfânta Treim e de la Ş iret din apropierea C urţii Dom neşti, ctito
rie a lui P e tru M u ş a t7S.
Problema începuturilor mănăstirii.
Cercetări şi datare
Aşa cum am m ai spus, în secolul XX Cotm eana a in tra t in tr-o
epocă de restau rări şi cercetări arheologice, în scopul de a clarifica
oarecum problem a începuturilor ei.
Cu p rileju l resta u ră rilo r din 1912, s-au m ontat tira n ţii şi chingile
de fie r care m ai m ult au accentuat gradul de ru in ă al bisericii 79.
Apoi, în tre 1922—1924, Comisia M onum entelor istorice a în tre p rin s
lucrări de resta u ra re m enite să oblojească răn ile căpătate în urm a unei
alte aşa-zise resta u ră ri din 1916— 1918, soldată cu dărâm area arcadelor
şi a exteriorului clădirii 80.
Ca urm are, lucrările de rep araţie au constat în :
1. Subzidirea tem eliilor acolo unde se constatau crăpături, adică la
altar, sânuri, pronaos şi pridvor ;
2. R estabilirea vechii arh itectu ri a n a o s u lu i;
3. R efacerea acoperişurilor de şindrilă la naos şi pridvor ; acope
rişu l pronaosului s-a p ă stra t p e n tru că este în stare bună şi p e n tru că
refacerea lui i-a r fi cerut transform area în m od m ai p o triv it cu arh itec
73. R. Teodorescu, A r t ă şi s o c i e t a t e în Ţara R o m â n e a sc ă a v e a c u l u i X V I , în
«SCIA», 1972, nr. 1, p. 26, cf. ib id e m , p. 22.
74. Centrul reprezentativ pentru acest tip de decoraţie este M esembria, ia r
ca etapă intermediară de transmitere este propus paraclisul curţii dom neşti de la
T ârgovişte (ibidem ).
75. I b i d e m , p. 23.
76. I b i d e m , p. 24.
77. Vătăşianu, C o n tr ib u ţiu n e, p. 7, 11.
78. V. Drăguţ, op. cit., p. 105.
79. Greceanu, Isto r ic u l , p. 65.
80. N. Ghika-Budeşti, C o tm e a n a , p .179.
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tura, ceea ce a r fi fost o problem ă, în tru c â t nici un docum ent nu indică
form a iniţială a c lo p o tn iţe i;
4. R epararea tencuielilor la pronaos şi refacerea zidăriei arcadelor
şi a tencuielilor la pridvor ;
5. R efacerea zidurilor îm prejm uitoare în p ărţile stricate, aducerea
lor la aceeaşi înălţim e şi învelirea lo r cu şindrilă Si.
Probabil în tim pul acestor lucrări, sau poate m ai târziu, oricum
până în 1933, în tim p ce se săpa în ju ru l bisericii p e n tru subzidirea ei,
în d rep tu l altarului, târnăcoapele s-au lovit de nişte cărăm izi aşezate în
chip de cutie, care adăposteau o candelă de sticlă cu p lu ta ei şi care*
din nebăgare de seam ă, a fost spartă. C ioburile a u fost adunate de cân
tăre ţu l bisericii d in acea vrem e şi păstrate, fiind apoi văzute, în 1933,
de preotul C. Bobulescu 82.
Este vorba de o veche tradiţie ca la tem elia altarului unei biserici
ce se construia să se pună o candelă, aşa cum la fundaţia Sfintei M ese
se p u n Sfinte M oaşte 83.
Candela găsită de lucrători la tem elia bisericii m ănăstirii Cotm eana
este pusă, după părerea au torului citat, în vrem ea lui M ircea, pe care
el îl consideră ctitorul m ănăstirii sau cel care a ridicat biserica de zid
pe locul uneia m ai vechi de lem n 84.
T eritoriul pe care se află astăzi Cotm eana a oferit din cele m ai
vechi tim p u ri condiţii prielnice vieţii om eneşti.
Cercetările au dovedit că biserica a av u t de la început abside
la te ra le 85, acestea nefiind adăugate u lterio r cum susţine V. V ătăşianu
şi N. G hik a-B u d eşti86. Pe de altă p arte, s-a m ai descoperit şi latu ra de
vest a vechiului pridvor al bisericii. E ste vorba de1 u n zid o rientat n ordsud, situ at la 4,20 m de zidul ce desparte pronaosul de naos şi la 0,28 m
adâncim e faţă de podeaua bisericii. Concluzia cercetărilor zidăriei este
că tot tim pul cât a funcţionat, pridvorul a fost deschis, accesul efectuânclu-se a tâ t pe latu ra nordică, cât şi pe cea sudică. Se p are că deasupra
p ridvorului era un turn-clopotnită ; vechiul prid v o r a funcţionat până
în 1777 87.
în tim pul săpăturilor au fost descoperite la Cotm eana 33 de m or
m inte, d in tre care şapte în. interior. (Au fost cercetate num ai 19 m or
m inte, cele m ai vechi fiind d in sec. XV) 88.
D oar două d in cele 7 interioare conţineau obiecte de i n v e n ta r :
81. Ibidem , p. 180.
82. Bobulescu, op. cit.
83. Cel dintâi, care vorb eşte despre această datină în ortodoxie este un con 
temporan al lui M ircea ce l Bătrân, Sim eon al T esalonicului ( f 1430), ed. de Bucureşti
7273 (1765), p. 164— 165, cf. Bobulescu, op. c it. , p. 118.
84. I b i d e m , p. 133.
85. T. Bam ea, N. Constantinescu, op. cit., p. 666; I. Barnea, M onumente d e
artă c re ştin ă d e s c o p e r i t e p e te r ito riu l R.P.R., în «ST», 1960, nr. 3— 4, p. 223.
86. vezi nota 55 şi N. Ghika-Budeşti, C o tm e a n a , p. 179.
87. Barnea, Constnatinescu, S o n d a ju l , p. 667; Bătrâna, D a te noi, p. 14; Barnea,,
M o n u m e n t e , p. 223.
88. Ib id e m ; Barnea .Constantinescu, S o n d a j u l p. 668.
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1. Inel de a u r (sec. XVI) 89.
2. Inel de logodnă din a u r (sec. XVI—XVII) 90.
A lt set de m orm inte este u lterio r transform ărilor din secolul XVIII,
două din ele fiind ale u nor călugări, d ată fiind prezenţa unor cărăm izi
cu inscripţii sub capul lor : 1. «Partenie 1708 (7216)». Pe pieptul celui
înhum at se află o cruciuliţă de aram ă acoperită cu em ail galben, alb,
negru, albastru, care pare a fi de provenienţă ru se a sc ă 91; 2. Isaia
ieroskim onah ( f 1747)» 92.
A lte m orm inte au fost datate fie datorită m onedelor descoperite în
m âna celor înhum aţi, fie a inscripţiilor de pe cărăm izile din m orm inte.
S-au constatat anii 1796, 1732, 1757, 1828, 1832, cel m ai recent m or
m ân t fiind din 1841, an u l m orţii lui «Teodosie m onahul» 93.
în urm a acestor săpături s-a conceput şi un proiect de resta u ra re
care a fost realizată în 1959 94.
R eluate în 1972, în cadrul lucrărilor de resta u ra re întrep rin se de
D irecţia M onum entelor Istorice şi de artă, cercetările arheologice de la
m ănăstirea Cotm eana au avut unele rezultate care, în legătură cu datele
de n a tu ră docum entară, cât şi cu cele de n a tu ră arhitecturală, au perm is
oarecare precizări cu privire la principalele etape ale evoluţiei aşeză
m ântului. C ercetările acestea şi, n u mai puţin, cele din 1956, au condus
la evaluări în problem a începuturilor m ănăstirii, pe care datorită fa p tu 
lui că este mai spinoasă, am lăsat-o la urm ă şi din m otivul de a folosi
datele înregistrate de lucrare până acum.
D ar de ce începuturile acestei m ănăstiri constituie o problem ă din
p u n ctu l de vedere al cronologiei ?
Problem a vine de la faptul că nici un docum ent nu precizează ce
anum e a făcut M ircea cel B ătrân (care m ultă vrem e a fost considerat
ctitorul de fap t şi de drept) la această m ănăstire. în afară de docum en
tu l de la 22 iunie 1418 (vezi nota 15) şi de pisania de la 1711, care
consideră pe M ircea ctitorul acesteia, nu există nim ic care să precizeze
concret contribuţia lui, în afara daniilor la ridicarea acestui sfânt lăcaş.
Vom vedea că a av u t o contribuţie însem nată şi nim eni nu-i contestă
89. Marin M atei Popescu, P o d o a b e m e d i e v a l e in ţările r o m â n e , Bucureşti, 1970,
nr. catalog 119 şi 121, fig. 60, 61, cf. Bătrâna, D ate n o i , p. 15.
90. Ma<rin M. Popescu, op. cit., catalog nr. 128, fig. 48? cf. Bătrâna, D ate n o i ,
p. 15.
91. Barnea, Constantinescu, Son d ajul, p. 668, Barnea, M o n u m e n t e , p. 223.
92. Barnea, C onstantinescu, S o n daju l, p. 668.
93. Ib id e m ; Bătrâna, D ate noi, p. 15.
94. Restaurarea a constat în :
1. Consolidare — s-au suprabetonat bolţile naosului şi ale absidei altarului,
legându-se armătura cu centuri perim etrale. In centura naosului s-au prins 4 tiranţi existenţi. Pronaosul şi pridvorul au fost şi ele consolidate prin centuri de
beton.
2. Restaurarea faţadelor — au fost extrase chingile m etalice şi ancorele care
denaturau param en tu l; S-a coborât n iv elu l terenului în jurul bisericii pentru a
uşura scurgerea apei de p lo a ie ; Faţadele pronaosului şi pridvorului au fost în
întregim e retencuite.
3. în cele din urmă s-a recurs la repararea invelitorilor (la Greceanu, I s t o r i c u l
P- 74).
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d rep tu l de ctitor, dar n u în m ăsura în care să poată avea privilegiul
de începător al acestei m ănăstiri.
în urm a cercetărilor au fost găsite aici urm ele unei biserici anterioare
celei cunoscute, păstrîndu-se din ea doar fundaţiile, n eîn treb u in ţate
aproape integral în tr-o a doua fază 95.
Cele două faze su rp rin se de cercetători în 1972 a u fost denum ite
convenţional Cotm eana I şi respectiv Cotm eana II.
U rm ărind traseul fundaţiilor păstrate de la Cotm eana I s-a p u tu t
reconstitui planul acesteia, conform căruia ne aflăm în faţa unei biserici
în form ă de treflă — deci absidele existau — caracterizat p rin dispu
nerea în lungim e a celor 3 încăperi ; altar, naos pronaos, acestea două
din urm ă despărţite p rin tr-u n perete.
Biserica are un diam etru longitudinal exterior de 15,10 m etri. Absi
dele erau aşa cum le-am descris.
Puternicile urm e de arsură la faţa acestui prim stra t ne fac să cre
dem că întreg com plexul a fost dezafectat relativ curând după înche
ierea lucrărilor de construcţie, ca urm are a unui incendiu care a dete
rio rat sigur biserica 96.
A doua biserică, Cotm eana II respectă în tru totul traseul funda
ţiilor anterioare, succesiunea celor două faze p u tând fi m ai bine obser
vată în planul altarului unde noua absidă o dublează pe cea veche la
in terio r 97
Şi în această epocă întâlnim acelaşi plan triconc, ce cuprinde, pe
lângă cele 3 încăperi principale, şi o alta care constituie o noutate în
m aterie de arh itectu ră ecleziastică — p rid v o ru l(J8.
P rin extinderea sondajului pe faţada sudică s-a p u tu t observa că
ceea ce era considerată d rep t «naştere a unei firide mai largi şi mai
joase decât restu l firidelor» " , constituie, de fapt, «naşterea unei arcade
cu arhivolta în retragere», ceea ce ne arată că pridvorul era deschis 10u.
Intr-o a treia etapă, în secolul XVIII, întregul complex a suferit
transform ările de care am am intit înainte (se desfiinţează zidul dintre
naos şl pronaos, dându-se naştere unui naos prelungit ; pridvorul este
dezafectat, locul lui luându-1 u n com partim ent închis de dim ensiuni
mai m ari, care de acum va avea funcţia de pronaos, iar deasupra lui
se va înălţa o clopotniţă, a cărei scară de acces se află în grosim ea zidă
riei latu rii n o rd ic e )10
D ovedindu-se faptul că în cadrul evoluţiei ansam blului fostei
m ănăstirii Cotm eana avem de-aface cu două biserici, a doua fiind
95. Idem , Din n o u , p .37; B ătrân a, Date noi, p. 11; Idem , Contribuţii,
p. 470.
96. Idem , Date noi p. 13.
97. I b i d e m ; idem , C ontribuţii, p. 471.
98. Ibidem ; idem , Date no i, p. 13.
99. G receanu , Is to ric u l n o ta 27, p. 79.
100. Ibidem, n o ta 5 8 ; B ătrân a, C ontribuţii, p.14; idem, Date noi ,p. 471.
101. Ib id em } idem , Contribuţii, p. 14.
B. O. R. — 20
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construită pe aceeaşi fundaţie şi având proporţii m ai m ari, vom
încerca ,să stabilim rap o rtu rile cronologice existente în tre aceste două
faze (Cotmeana I şi II).
P e n tru început, u n prim grup de istorici, bazându-se pe pisania de
la 1711 şi pe hrisovul de închinare a Cotm enei către Cozia (20 m ai 1388),
atribuie prim ele activităţi constructive lui M ircea cel B ătrân. Toţi
aceştia sunt de acord cu calitatea de ctitor al lui M ircea, dar, în ce p ri
veşte anul ridicării construcţiei, părerile su n t îm părţite : G. Io a n id 102
susţine că M ircea a ridicat Cotm eana la 1383, pe când era num ai asociat
la d om nie; G rigorie Tocileseu 103 propune anul 1389, recunoscând d rep t
ctitor tot pe M ircea ; N. D o b re scu 104 afirm ă că m ănăstirea Cotm eana
este întem eiată în o doua ju m ătate a secolului XIV, odată cu Cozia. Deşi
are cunoştinţă de hrisovul din 22 iunie 1418, care îl indică şi pe R adu I
d rep t ctitor, insistă să se creadă că M ircea este fondatorul a d e v ă r a t;
P. V. N ă s tu re l105 m ai adaugă drept ctitor şi pe M ihail, conform tabloului
votiv ; N. Iorga şi G. Balş 106, în 1922, precizează ca dată a construcţiei
C otm enei anul 1386— 1387, adăugând că există o biserică anterioară de
lem n, p en tru ca m ai târziu, în 1930, G. Balş 107 să afirm e că m ănăstirea
în cauză a fost construită cam în aceeaşi epocă cu Tism ana (1373—
1384) ; N. Ghika Budeşti 108 este de acord cu data 1389, iar C. Bobu
lescu 109 iar drept an de început al lăcaşului 1386— 1387, p e n tru că la
20 m ai 1388 M ircea îi va face prim ele danii ;
«O scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R.» 110 indică data de
1388, dar adaugă că unii istorici o atribuie lui V ladislav I, iar alţii lui
R adu I. Această ultim ă părere a fost acreditată m ai recent, în baza
inscripţiei de pe clopotul de la 1385 cât şi a hrisovului din 22 iunie 1418,
părăsindu-se astfel ipoteza construirii din tem elie a m ănăstirii de către
M irc e a m . In cele din u rm ă I. B arnea afirm ă că ar fi fost zidită, cel
m ai târziu, în tim pul lui R adu I (1377—-1383)li2.
în fine, o altă serie de istorici încearcă să distingă în evoluţia Cot
m enei două faze : una ap arţin ân d lui R adu I şi alta lui M ircea cel
B ătrân.
102. Istoria T zerrei R o m â n e ş ti, voi. II, B ucureşti, 1;859, p. 3.
103. op. cit., p. 77.
104. î n te m e ie re a mitropoliilor şi a celor dintâi m ănăstiri din ţară, B u cu 
reşti, 1906, p. 61.
105. Schitul Cotm eana — A rgeş, în «RIAF», XII, p a rte a 2, L911, p. 231.
106. op. cit., p. 35— 37.
107. op. cit., p. 283.
108. Evoluţia, p. 133.
109. op. cit., p. 1B0.
110. B ucureşti, 1957,. p. 50— 51.
111. P anaitescu , Mircea cel Bătrân, B ucureşti, 1;944, p. 1!59—»Î60; Em il L ăzărescu, Data zidirii Coziei ,în «SCIA», 1962, nr. 1, p. 126— 131 ; idem , R ecenzie Ia
lucrarea Profesorului V , V ă t ă ş i a n u : Istoria artei feudale in Ţările R o m â n e , I, în
«SCIAr. 1952, nr. 2, p. 292.
1:2. I. B arnea ,M o n u m e n te , p. 223.
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Astfel, B. P. Haşdeu 113, confruntând hrisovul din 1418 cu tex tu l
din «cronologia lui Radu Greceanu» 114, care spune că M ircea voievod
a zidit m ănăstirea Cotm eana la 1301 (? ) 115, este convins că :
1. R adu Negru, în tre 1372— 1382, clădise undeva lângă Cotm eana
o biserică «întocmai precum to t dânsul făcuse o alta la Călim ăneşti» ;
2. P e n tru Cotm eana, ca şi p e n tru Cozia, m arele M ircea a fost în
1386— 1388 fondatorul cel «din tem elie», în loc de o sim plă biserică.
La rândul lui, C, C. G iu re sc u 116 atribuie începutul m ănăstirii lui
R adu I, lui M ircea revenindu-i m eritul de a desăvârşi ctitoria acesteia,
aşa cum precizează şi docum entul de Ia 22 iunie 1418.
Apoi, Gr. Io n e sc u 117 afirm ă : «începută în vrem ea dom niei lui
Radu I (cca. 1380), d a r term in ată abia la începutul dom niei lui M ircea
cel B ătrân (1386)».
P ărintele profesor M ircea P ă c u ra r iu 118 este de acord cu p ărerea
«celor mai m ulţi cercetători», după care prim a biserică de la C otm eana
ar fi fost ridicată de R adu I, iar a doua de M ircea, deşi la u n m om entdat el nu ezita să am intească de pom elnicul din 1781, p o triv it căruia
Cotm eana ar fi p u tu t fiin ţa de pe vrem ea lui V ladislav I.
O părere singulară, în ce priveşte datarea, este cea a prof. V. V ătă
şianu 119, care afirm ă că biserica m ănăstirii C otm eana ar data de la
1291— 1292, bazându-se pe caracteristicile arhitectonice corespunzătoare
epocii pe care el o susţine, pe «cronologia lui R adu G receanu 120 şi pe
hrisovul (1625) m itropolitului U ngrovlahiei, Luca din Cipru (1603—
1629)i21. însă data de 1292 din «Cronologie» este greşită ca şi cea din
1301 (vezi notele 114 şi 115).
113.
cit., p. 175— 183'.
114. Rci$deu, ca şi V ătăşianu, consideră ca este vorba despre «Cronologia lui
Radu Greceanu», dar de fapt se pare că este vorba de «Cronologia Tabelară a lui
Dumitrache M edelnicerul» dup cum ne asigură soti: G r^^anu { Isto r ic u l , p. 58—
i-9 ; a se vert^a şi Vătăşianu, C ontrib u ţiurte , p. 10).
115. «6v-i00 (1292) Mircea vodă cel dintâi ,sin Radului V oievod dintr-un hrisov
al Tismanei ţ şi cum că şi Radul V oievod Negru a fost tfăsărab. dintru care l-am
adevărat dintr-un hrisov al mănăstirii Câmpulungului de moşi? B ă d eşti; şi a zidit
m onastirea Cotmeana în domnie leat 6809 (1301) după cnm pisania mănăstirii arată
si adeverează (H aşdeur op. cit., p. 175).
In realitate, hrisovul mii ci an al Tism anei nu este din 1292, ci de la 1387—
1388, probând faptul că ftMircea cel dintâi» din acea stă «Cronologie» nu este altul
decât nemuritorul Mircea cel Bătrân. Ca urmare, în pisania Cotmenei, care nu s-a
păstrat până azi, trebuia *ă fi fost îndicat nu anul 1301
(cum pentru Cozia
şi
Tismana era 1292), ci un al tul cu iniilt mai recent ■— cel mai potrivit 1381 (Haşdeu,
op. c i t „ p. 183).
llfî.O p. cit., I, ed. (19^5), p. 4)<\ 121, t?0 ?ed. V (1976), voi. II, p. 31 ;< (aici nu
lasă trecut cu vederea că şt VlfiKti Vodă e posibil să fie ctitor Ia Cotmeana —
p. 29).
117. op. cit. ,p. 143.
118. op. cit., I, p. 297 î A ceeaşi părere şi-o în su şise în 1957
«Manualul de
Istoria B isericii O rtodoxe Române», p. 298.
119. Contributiune ; Istoria, p. 136— 138.
120. vezi n otele 114 şi 115.
121. La 12 ianuarie 1625 la Târgovişte,
m itropolitul Luca al Ungrovlaihiei,
printr-o carte specială, confirmând închinarea către Cozia,
arata că aceste două
lăcaşe «amândouă sunt făcute, zidite şi m iluite d e cel de demult bătrânul şi răpo
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în ce priveşte hrisovul m itropolitului Luca, în «Docum ente privind
istoria României» (vezi nota 121) se sem nalează că la data zidirii anul
este m enţionat incom plet, lipsind cifra zecilor şi a un ităţilo r — 68 ... ;
în spaţiul gol, u n i i 122 au propus 96, adică 6896 (1388) probabil şi în
baza unui docum ent contem poran de la A lexandru Coconul voievod, din
10 ianuarie 1625, care redă anul închinării Cotm enei către Cozia 6896
(1388) 123. P e n tru că şi aşa anul propus este îndoielnic, V. V ătăşianu,
făcând probabil legătura cu «Cronologia»..., a avansat ipoteza că anul
ar p u tea fi şi 6800 (1292). în a dem onstra că n u are dreptate, trebuie
să sesizăm că există nepotriviri în m odul în care el interpretează docu
m entele ; astfel, data de 6800 (1292) şi m enţionarea num elui lui M ircea
cel B ătrân cât şi al celor două m ănăstiri, Cozia şi Cotm eana, su n t în
contrasens, ceea ce face im posibilă p ărerea acestui autor, căci nu este
posibil ca M ircea să fi dom nit în 1292.
însă oricum vor fi apreciate docum entele — insistă acest autor —
m ai presus de to ate răm âne arh itectu ra care şi ea pledează p en tru
această dată.
El susţine că decorul sim plu de cărămizi, care se întâlneşte la bi
sericile vechi bulgăreşti din secolele X II—X III nu putea apare la noi
decât în perioada 1290— 1300, căci mai târziu de această dată, adică
în sec. XIV, decorul devine mai încărcat, cu 3 sau 5 rân d u ri de teracote
sm ălţuite. Se pare că «m eşterul constructor a im itat aici un model de
decor de la Târnovo, din secolele X II—XIII, necunoscând încă tipul de
faţadă policrom ă din secolul XIV ca cel al m onum entelor de la Mesem bria» m . Ca atare, biseirca de la Cotm eana treb u ie situată undeva
în tre ctitoriile de la T u rn u Severin şi de la C urtea de Argeş, adică la
sfârşitu l secolului X I I I 125.
Probabil că în 1389, an pe care m ulţi istorici îl indică pen tru re 
staurarea sau ridicarea din nou a bisericii, M ircea i-a adăugat cele două
abside 126. A cest punct de vedere n -a fost însă adipnis de nici un istoric.
U ltim ele şi cele mai noi p ăreri su n t cele conform cărora descope
rire a a două etape de construcţie ne perm it să afirm ăm clar că m ănăs
tire a Cotm eana a fost construită în tr-o prim ă form ă de R adu I — con
form docum entului din 22 iunie 1418 — şi într-o a doua form ă de către
M ircea cel B ătrân 127.
P otriv it rezultatelor arheologice, puţin după term inarea întregului
complex m ănăstiresc, a fost afectat de un incendiu care a determ inat
satul domn Io M ircea V oievod, când au fost cursul anilor 68...» (DIR. IV, B, Ţara
Rom ânească ,sec. X V fl (1621'— 1625), ed. 1954, nr. 489, p. 473— 474; Ghenadie Craioveanu, Condica Sfântă, în «BOR»r II, 1886, 9, hrisovul CCIX, p. 669—672).
122. Greceanu, Is to r ic u l p. 56; DIRt IV, B, T.R. (162.1— 1625), p. 474, nota 1.
123. Ib id em , p, 473, nr. 488.
124. V ătăşianu, Istoria, p. 136, idem, C ontribuţiune, p. 4— 5.
125. C ele două biserici de la Turnu Severin, despre care este vorba, par a fi
mai vechi, de pe la m ijlocul sec. XIII ,după 1-241, iar ruina de la Sân N icoară —
Curtea de Argeş, ar putea aparţine sfârşitului de sec. XIII, sau începutului celui
de-al X lV -lea (N. Iorga, G. Balş, op. cit., p. 16; O. Tafrali, op. cit., p. 317, cf. V ătă
şianu. C on trib u ţiu n e , p. 7.
126. Ibidem, p. 10.
127. Greceanu, I s to r i c u l; idem, Din n o u ; Bătrâna, C o n tr ib u ţii; idem, Date n o i.
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reconstruirea lui. C alam itatea s-a produs probabil la sfârşitul dom niei
lui D an I sau începutul dom niei lui M ircea r2S.
De reţin u t este că nim eni nu mai contestă că M ircea este al doilea
ctitor la Cotm eana, dar discuţiile privesc num ai data, am ploarea re 
facerii şi originea stilului sau încadrarea tipologică a arhitecturii.
P rim ul term en pe care soţii B ătrâna îl consideră obligatoriu pen tru
ridicarea Cotm enei II este «post 4 septem brie 1389» 129.
In încercarea de circum scriere mai precisă a datei ne vom referi
încă o dată la docum entele dintre 1388— 1418, deşi m odul în care Cot
m eana este desem nată în docum ente nu aju tă p rea m ult la aproxim area
datei refacerii ei.
Em il Lăzăreascu a ajuns la o serie de concluzii noi care interesează
problem a datării, sugerând că m ănăstirea Cotm eana este anterioară
Coziei. El spune că, săpăturile din 1960 la «Cozia Veche» nu au relevat
urm ele unei construcţii anterioare lui M ircea. Refer ind-u-se la docu
m entul din 20 mai 1388, arată că, deoarece datele din hrisov m erg
înapoi până în vrem ea Iui Radu I, iar M ircea se intitulează întem eie
torul Coziei, înseam nă că daniile anterioare întem eierii se refereau la
o m ănăstire care nu putea fi alta decât Cotmeana. Cu alte cuvinte,
daniile şi moşiile m enţionate în hrisov, când Cozia de-abia începe să
existe, fuseseră ale Cotmenei. Pe de altă parte, moşiile am intite se află
pe o arie geografică al cărei mijloc este Cotm eana 13°.
F aptul că nu dispunem de u n docum ent de danie sau datare al
Cotmenei, care să-i precizeze situaţia juridică şi daniile cu ocazia în te 
m eierii reale, căci R adu I în scurta sa dom nie (1374— 1377) n -a apucat
să desăvârşească lucrările de aici şi ca urm are n-a p u tu t da un asem e
nea h r is o v 13A, deşi din textele docum entelor citate până acum rezultă
că m ănăstirea Cotm eana începuse să-şi constituie zestrea încă de pe
tim pul lui Radu 1 132.
A cţiunea de înzestrare a continuat în tim pul lui Dan I, când
m ănăstirea va beneficia de un loc pe Argeş şi de alte danii (cf. hriso
vului din 20 mai 1388). O bservând această acţiune în tim p, rem arcăm
că s-a desfăşurat cu concursul boierilor, dar şi cu «voia domniei». Cu
toate acestea se constată că aşezăm ântul nu a beneficiat de nici o danie
directă din p artea dom nitorului R adu I, ceea ce dovedeşte că la m oartea
acestuia, m ănăstirea, neterm inată încă, deţinea num ai bunurile date
de b o ie r i133.
Nu aceeaşi este părerea soţilor G receanu, care cred că este im 
posibil să nu fi existat un act de la Radu I, act care să consemneze pri
mele danii prilejuite de ridicarea Cotm enei I. Nu este o regulă ca un act
128. Sem nificativ poate fi faptul că mânăstirea prim eşte acel clopot la 1385,
ceea ce poate coincide cu darea în funcţie a lăcaşului, în prima sa fază (Greceanu,
Dîn n o u , p. 42).
129. Bătrâna, C ontribuţii, p. 475; cf. Greceanu, Din nou ,p. 42.
130. Hm. Lazărescu, Data zidirii Coziei, p. 127— 128.
131. Bătrâna, Contribuţii, p. 474.
132. Em. Lazărescu, Data zidirii; p. 127— 128.
133. Bătrâna, Date noi, nota 22, p. 18.
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care nu s-a găsit, să nu fi existat dacă ţinem cont de cazul Tism anei,
începută de Radu I şi dăruită cu danii tot de către el, înaintea term i
nării lucrărilor, duse apoi la bun sfârşit de Dan I, unde este sigură exis
ten ţa unui act de datare, dar care însă n-a ajuns până la n o i 13/l.
Este logic să fi existat un asem enea act şi pen tru Cotm eana, daca
ţinem cont că m ajoritatea actelor vechi ale Cotmenei au fost distruse,
în condiţiile descrise de arh im an d ritu l Sofronie : «dar fiindcă această
ţa ră din începutul ei n -au avut statornicie în stăpâniri şi din ceputul
ei au fost în războaie şi răsm iriţe şi au venit feluri de feluri de lim bi
străin e necredincioase de-au călcat pe dânsa şi de m ulte jefuri, de
rău tă ţi ce făceau într-această ţară, de m ulte ori au răm as această m ă
năstire (Cotmeana) fără de lăcuitori într-însa. Şi într-acele vrem i, cele
mai bune mile ce-au avut s-au pierdut, pierzându-se şi hrisoavele şi
cărţile dom nilor. Altele au p u trezit de vechim ea anilor...» 135. Este deci
posibil astfel să fi existat p rin tre «hrisoavele» şi «cărţile dom nilor» un
docum ent an terio r celui din 20 mai 1388.
D ocum entul din 20 mai 1388 consem nează pe lângă daniile acordate
de M ircea Coziei, şi închinarea Cotm enei către Cozia, fără a preciza
calitatea voievodului în rap o rt cu m ănăstirea închinată. La fel cel din
4 septem brie 1389, care am inteşte succint m ănăstirea Cotm eana în con
te x tu l extinderii hotarului Coziei, pe care însă M ircea nu u ită să o de
finească de această dată, «m ănăstire a dom niei mele» ; Cotm eana nu
este denum ită astfel decât în docum entele ulterioare 13G.
Toate acestea vor să ara te că, dacă M ircea a r fi fost ctitor la Cot
m eana până la acea dată (4 septem brie 1389), atunci m ănăstirea ar fi
fost denum ită «m ănăstire a dom niei mele».
în tr-ad ev ăr, parcurgând alte două docum ente se observă o schim 
bare de atitudine a dom niei faţă de Cotmeana. în docum entul em is de
M ircea în tre 1402— 1418 (v. nota 10), am bele aşezăm inte sunt definite
ca fiind «m ănăstirile dom niei m ele de la Cozia şi Cotmeana», iar acela
em is în tre 1417— 1418 (nota 11) de M ihail I, asociat la dom nie de
M irc e a 137, precizează că «se întăresc m arilor m ănăstiri ale părintelui
dom niei mele de la Cozia şi Cotmeana... 10 case de oameni la T ârgovişte...» 13s.
Această schim bare ne face să înţelegem că în intervalul 1389—
1418 m ănăstirea suferise transform ări surprinse dealtfel şi de cerce
tă ri 139. Acest punct de vedere este susţinut şi de descoperirea unui
134. Este vorba despre hrisovul din DRH , I, B, nr. 7, p. 10— 22, cf. Greceanu,
D m nou , nota 23f p. 39.

135. «Predoslovia» scrisă de arhimandritul Sofronie al mănăstirii Cozia înainte
de 11 noiem brie 1790, la Greceanu, I s to r ic u l , p. 56, cf. idem, Din nou, nota 40,
p. 41).
136. Bătrâna, C o n tribu ţii, p. 472— 473.
137. Em. Vîrtosu, T itu la tu ra d o m n i lo r ş i a so c i e r e a la d o m n i e în Ţara R o m â 
n e a s c ă şi M o l d o v a (până la sfâ rşitu l sec. XV I), Edit. A cadem iei R.P.R., 1960,
p, 289—290.
jj
1'3£. Bătrâna, C o n tr ib u ţii, p. 473.
139. I b i d e m .
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ducat emis de M ircea la 1396 m y ceea ce elim ină definitiv posibilitatea
rid icării Cotm enei II în tre .1383— 1386, când M ircea era num ai asociat
la dom nie Vlj.
Cu toate acestea faptul rela ta t nu poate constitui un argum ent
p e n tru refacerea m ănăstirii după 1389 142, p e n tru că form ula «m ănăsti
rea dom niei mele» putea să mai însem ne că aşezăm ântul făcea p arte din
categoria bisericilor dom neşti care, spre deosebire de altele beneficiau
de protecţia directă a dom nitorului şi nu cădeau neapărat sub incidenţa
a u torităţii bisericeşti. Form ula respectivă nu im plică neapărat că res
pectiva m ănăstire era şi ctitorită de dom nitor.
în general, M ircea, când se referă la o ctitorie a sa, spune clar că
este ridicată de el : i/|3 «a binevoit dom nia m ea să ridic din tem elie»
(20 m ai 1388) ;
«s-a învoit dom nia m ea să-m i întem eiez o m ănăstire» (4 septem 
brie 1389) ;
«întem eiată de însusi dom nia mea» (hrisov către Cozia —
cca. 1400) 1/l4.
La fel procedează şi M ihail I, precizând : «întem eiate de...» (22 iu
nie 1418) sau «pentru m ănăstirile dom niei mele Cozia şi Cotmeana» nu
reiese neapărat că el este ctitorul lor, cum dealtfel este ştiut.
Ca urm are, form ula «m ănăstirea dom niei mele» din docum entele
citate înseam nă că dom nitorul, după închinarea Cotm enei către Cozia,
la 1388, socoteşte ambele m ănăstiri ca form ând un tot, aflat sub stă 
pân irea sa directă. Oricând ar fi întreprins el lucrările de refacere a
Cotm enei, m ănăstirea nu a fost ctitorită de el, ci num ai reparată, fapt
p e n tru care dom nitorul nu s-a considerat ctitorul ei
A ceastă nuanţare, socotită necesară de M ircea şi apoi M ihail I, s-ar
fi şters în tim p, iar docum entele veacurilor viitoare i-au a trib u it lui
calitatea de ctitor 146.
R elativ la in terp retarea controversatului docum ent din 22 iunie
1418, nu se poate spune decât u n singur lucru : «bunicul domniei mele»
(Radu I) este întem eietorul Cotmenei, iar «părintele domniei mele»
(Mircea cel B ătrân) este al Coziei (Cotmeana despre care se vorbeşte
aici este cea din prim a fază).
Soţii G receanu nu adm it term enele fixate de soţii B ătrâna ■
— «post
4 septem brie 1389» şi «post 1396» (de când ar data ducatul găsit în
140. Este
vorba despre un ducat găsit în stratul de argilă corespunzător refa
cerii chiliilor
de pe latura sudică ( i b i d e m ; idem, D ate n o i , p. 14); Soţii Greceanu
consideră ducatul ca aparţinând unei ep oci mai largi, 1386— 1396 şi că datarea 1396
e s t e arbitrară (Din n o u , p. 37— 42).
141. Bătrâna, C o n t r ib u ţi i , p. 473— 474; idem, D a te noi, p. 14.
142. Greceanu, Din n o u , p. 40.
143. Ibid e m .
144. DRH, I, Br nr. 20, p. 47— 49 (A rhivele Statului, Bucureşti, S.I., nr. 14,
Cozia, XXVIî/1).
145. Greceanu, Din nou, p. 40.
146. Este
vorba despre cartea m itropolitului Luca de la î’2
ianuarie 1625(vezi
nota 121); H risovul Iui M ihail Cehan R acoviţă (1754) — Arh.
St. Bucureşti,fond
M-rea Cotmeana, copie mss. 357, f. 16; pisania de la 1711; «Letopiseţul cantacuzinesc», ed. 1988, p. 64; Isto r iile d o m n i lo r Ţării R o m â n e şti, în «Cronicari munteni»,
ed. 1988, p. 154, ş.a., cf. Greceanu, Din nou, p, 41.
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s tra tu l de refacere) — p en tru a circum scrie data discutată şi fixează
refacerea Cotm enei între 1386— 1391 1/l7.
In susţinerea datei «post 1386», ei aduc argum entul ducatului, d atat
de ei 1386— 1396 (v. nota 140), iar că nu poate exista datarea «post.
1391» am văzut că în cele înfăţişate mai înainte, în discuţia despre cali
tatea lui M ircea în rap o rt cu m ănăstirea Cotm eana, reieşind că M ircea
nu se consideră ctitor la Cotm eana, chiar dacă o denum eşte m ănăstire
a dom niei mele.
Cât priveşte term enul final p en tru perioada în care s-a r înscrie re 
facerea m ănăstirii, s-ar putea să fie şi «post 1404», an rezultat din in
terp retarea tabloului votiv 148.
Tabloul votiv este pictat pe la tu ra de nord a actualului naos, re prezentându-1 pe M ircea cel B ătrân şi p e fiul său M ihail I şi constituie,
ca la Cozia, o transpunere a celui iniţial, datorat zugravilor epocii b rân covene (1711). Faptul se poate deduce din aceea că, acvila bicefală de
pe ciorapii voievodului e desenată în m aniera secolului XVIII deşi
costum ele p u rta te de cei doi s-au p ă stra t ca în pictură originală 149.
Pe peretele de vest este o inscripţie : «şi-au lu at înfrum useţarea
această sfântă biserică după cum se vede... prin osârdia şi osteneala cu
viosului erm onah Iosif egum en Cotm eana la leat 1855, septem 
brie 15» i:>{\
M otivul acvilei bicefale ce îm podobeşte ciorapii lui M ircea este
aproape identic cu cel din tabloul votiv de la Cozia. Acest însem n h e ra l
dic reprezintă stăpânirea lui Mircea, în calitate de despot asupra Do
brogei şi Silistrei, titlu pe care l-a p u rta t sigur în tre 1388— 1391 («terrarum Dobrodicii despotus»), confirm at în două docum ente latine trim ise
regelui Poloniei la 1390 şi 1391 m .
C orelarea însem nului cu perioada de despot a lui M ircea (1388—
1391) ne oferă certitudinea că execuţia picturii trebuie plasată în
această perioadă, când M ircea putea să poarte însem nele respective,
eventual 1389 lo2. Ca urm are, în v irtu te a faptului că pictura este ultim a
care se execută în urm a refacerii unui asem enea obiectiv, data ultim ă
a perioadei în care s-ar putea încadra refacerea este 1389.
O
altă părere este aceea că M ircea, preluând titlu l de despot de la
înaintaşii săi, şi însem nul heraldic corespunzător într-o epocă ale cărei
începuturi pot fi plasate în tre 1389— 1390, până în 1395 153, a p u tu t să
şi-l afirm e în tabloul votiv, nicidecum până în 1395, căci m ănăstirea nu
era term inată — conform datei «post 1396» — , ci de-abia după 1404,
când avea prileju l să-şi afirm e despoţia în docum entele interne, în am in
147. Greceanu, Din nou, p. 42.
148. I b i d e m ; A ceşti autori se bazează pe acelaşi tablou când susţin drept
punct terminus al lucrărilor un an între 1388— 1301.
149. Răzvan Teodorescu, Despre un în s e m n sculptat şi pictat Ia Cozia (în jurul
d esp o tie i Iui M ircea cel Bătrân), în «SCIA», 2/1969, p. 191.
150. Greceanu, Din nou, p. 41.
151. R. Teodorescu, Despre un în semn, p. 191— 208; idem, B izanţ, Balcani,
O c c id e n t, p, 155— 156.
152. Greceanu, Din nou, p. 43.
153. R. Teodorescu, Despre un în s e m n , p. 203, 205.
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tirea perioadei în care purtase acest titlu, ca pe o nostalgie lryî. Apoi,
ţinând cont că în tre încheierea lucrărilor şi începerea picturii (1404) era
necesar un tim p pen tru uscarea zidăriei, ar rezulta că edificiul a fost
term in at puţin înainte de 1404 lr,r\
însă după părerea noastră, la o privire m ai atentă a lucrurilor, fap 
tu l că M ircea se intitula din nou despot, după 1404, nu poate fi corect,
căci acest titlu nu se încadra în «tradiţia rom ânească». în docum entele
interne, M ircea nu se in titu la despot, ci «stăpân pe am ândouă părţile,
pe toată Podunavia încă şi până la M area cea M are şi stăpânitor al ce
tăţii D ârstorului», titlu ce era m ult mai m ăreţ şi mai deplin decât acela
sim plu d e s p o t156. Şi, dacă judecăm astfel, prim ul docum ent în care fo
loseşte acest titlu nu este cel de la 1404— 1406, ci cel de la 4 septem 
brie 1389.
F aptul că M ircea purta acvila bicefală în tabloul votiv al Cotm enei
poate fi pus mai degrabă în legătură cu in trarea Dobrogei în s tă p â 
nirea dom nitorului, la 1388— 1389, decât cu perioada în care M ircea s-a
num it despot (1390—-1391), sau cu perioada în care M ircea îşi ream in
teşte că a fost despot şi va folosi acest titlu din m otive de ordin senti
m ental.
Credem că ambii autori (B ătrâna şi Greceanu) pot greşi în argu
m entarea lor, deşi în acelaşi tim p au d reptate m ai ales în ce priveşte
rezultatele, deoarece pictarea acvilei bicefale nu a depins de tim pul în
care M ircea s-a num it despot, căci, aşa cum precizează un alt autor
«acvila bicefală nu era însem nul specific al despotului, chiar dacă apare
cu rol pur decorativ şi în legătură cu acesta, ci reprezintă em blem a
im perială cu caracter heraldic», astfel încât «Mircea ar fi p u tu t şi el
s-o adopte doar ca stăpânitor al un u i fost teritoriu bizantin» 157.
în urm a considerentelor de m ai sus, ne raliem opiniei cercetătorilor
R adu şi Eugenia Greceanu, care încadrează refacerea Cotmenei în p e 
rioada 1387— 1389, aceasta şi p en tru faptul că se apropie de opinia m a
jorităţii istoricilor.
în încercarea de a trage o concluzie, aceşti autori se referă încă o
dată la docum entul din 1388 spunând că M ircea face Cotm enei danii
154. Soţii Bătrâna am intesc docum entul de la 1404— 1406 (DRH, 1, Br nr. 28,
p. 63—65) unde Mircea se intitulează «Io Mircea mare V oievod şi domn din mila
lui Dumnezeu stăpânind şi domnind peste toată ţara U ngrovlahiei şi a părţilor de
peste munţi încă şi către părţile tătărăşti şi A m laşului şi Făgăraşului Herţeg şi
domn al Banatului Severinului şi pe amândouă părţile pe toată Podunavia încă şi
oână la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului...» (vezi C o n t r ib u ţi i ,
p. 476).
în perioada 1396— 1404 — este greu de presupus că s-ar fi putut ocupa de
Cotmeana, datorită epocii caracterizate de mari confruntări cu turcii (ibidem ).
155. Idem, D ate n o i , p. 18— 10.
156. C. R azachevici, D e s p o tia iu i M ir c e a c e l Bătrân — o problemă de titula
tură : între realitate şi ficţiune, în «Revista Arhivelor», 1986, nr. 1, p. 31 ; cf. N. Şer
bănescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 96.
157. Razachevici, op. c i t ; cf. i b id e m ; Pentru a ved ea că un despot nu utiliza
întotdeauna acvila bicefală, avem ca exem plu m onedele lui Dobrotici pe care
aceasta nu figura (Teodor Gherasimov, M o n e d e l e d e aram ă aîe d e s p o t u l u i D o brotiţă — stă p â n u l ţării C a r v o n e i (C a v a rn e i) In «Archeologia» X, 1968, nr. 2, p. 10— 12
cf. i b id e m ).
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suplim entare, ţinând cont că până atunci nu mai făcuse donaţii directe
acestei m ănăstiri, ne duce la încredinţarea că daniile corespund unui
evenim ent deosebit din viaţa m ănăstirii, şi anum e refacerea de către
dom nitor a bisericii din tem elii, incinta fiind şi ea în stadiu de finalizare,
în tru c â t statu tu l m ănăstirii nu era stabilit, M ircea a închinat Coziei
ctito ria sa directă, aşezăm ântul m onastic readus în stare de funcţio
n are loS.
Pe baza acestor ştiri constatăm că m onum entul despre care se
vorbeşte în hrisov este Cotm eana II şi că a fost refăcut p rin 1387—
1388, urm ând ca pictura să fie executată cam prin 1389.
Ceea ce ar putea să confirm e cel m ai bine aceste aprecieri este
pisania de la 1711, care redă o dată ce se încadrează în reperele crono
logice furnizate de tabloul votiv 159.
Cu toate aceste consideraţii de până acum, d atarea Cotm enei ră 
m âne în continuare o problem ă, lucru recunoscut aproape de toţi is
toricii care s-au ocupat de chestiunea în cauză, fapt p en tru care noi
nu am făcut decât să înfăţişăm toate datele şi m odul lor de corelare, în
■speranţa că, îm preună cu descoperirile ce poate vor m ai fi făcute (pic
tu ra n u a fost cercetată până acum) să se poată ajunge la rezultate mai
certe. în felul acesta, toate cele înfăţişate răm ân num ai ipoteze de lu
cru, iar autorii acestora nu au p reten ţia decât
fie privite ca atare.
O ricum aceste inform aţii vin să probeze existenţa în Ţara R om â
nească a unei puternice activităţi constructive în dom eniul m onahal, ca
urm are a reorganizării vieţii bisericeşti şi a venirii lui Nicodim. în
m are p arte tot acest suflu, concretizat în m area avalanşă de lăcaşuri
construite în secolele XIV—XV, a sta t în tr-u n fel sub sem nul perso
n alităţii acestuia lf>0.
D ar nu trebuie ignorat faptul că, deşi lui Nicodim i se datorează
iniţierea unei astfel de activităţi constructive, totuşi înflorirea noilor
aşezăm inte se datora dom nitorilor. Domni ca Radu I sau M ircea cel
B ătrân au răm as în istorie, prin sprijinul acordat, ca maxi ctitori de
lăcaşuri sfinte, pe care le-au înzestrat cu nenum ărate danii. Trebuie de
asem enea adăugat că regula m onastică stabilită de stareţu l Tism anei
p e n tru această m ănăstire şi p en tru Vodiţa s-a extins şi asupra ctitoriilor
dom neşti Cozia şi Cotmeana.
Subliniem toate acestea ca să se vadă că dom nii nu au fost lipsiţi
de iniţiativă, ci că m ănăstirile, nu erau neap ărat «opera călugărilor» sau
a oam enilor avuţi ai v r e m ii161. Cotm eana, îm preună cu Vodiţa, Tism ana
şi Cozia, contează p e n tru istoria Bisericii Ortodoxe Rom âne ca leagăn
158. Greceanu, Din nou, p. 43.
159. Ib id em .
160. «A ceasta arată existen ţa unui v a l de ev la v ie deosebită în ţară în acel
timp, poate în urma pildei şi a atm osferei de sfinţenie creată de Nicodim . Oam eni
mulţi din toate părţile ţării renunţau la viaţa lum ească şi se retrăgeau în locuri
izolate... Nu era pe atunci o operă la care se credeau obligaţi de datină domnii
cei ev la v io şi, ci o mare pornire de masă care corespundea de altfel cu un cm en t
ce domnea pe atunci în ortodoxie : isihaştii din Bulgaria, cu şcoala lui Eftimie de
la Târnova, renaşterea v ieţii m onastice în Serbia, cu regii sfinţi, şcoala lui Ciprian,
de la Kiev». (Panaitescu, Mircea, p. 162— 163).
161. Ibidem, p. 152.
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al începutului m onahism ului rom ânesc, organizate de această dată după
reguli aduse de Nicodim de la Athos, creându-se astfel prem iza dezvol
tării unei foarte puternice vieţi cultural-bisericeşti. Num ai astfel se
poate explica de ce m arile personalităţi bisericeşti bulgare, după căderea
ţaratu lu i, vin în Ţara Rom ânească. Ştiau că în acest teritoriu, cu o
viaţă m onahală deosebită, în m ănăstiri care beneficiau de considerabile
privilegii m ateriale, şi-ar fi p u tu t desfăşura activitatea în condiţii de
desăvârşită spiritualitate.
Astăzi Cotm eana şi-a relu at viaţa în treru p tă de un secol, după ce,
părăsită fiind, a su p o rtat o serie de restaurări.
în 1990, cu ocazia serbării «Tăierii Capului S fântului Ioan Boteză
torul» a fost instalat actualul stareţ, care a reu şit să constituie din nou
0 obşte form ată num ai din vreo trei m onahi, urm ând ca după toate
aceste refaceri m ănăstirea să revină la ceea ce a fost, o com unitate p u 
ternică, dacă stăm să judecăm după câte proprietăţi avea îm preună cu
Cozia.
Este un nou început pen tru această m ănăstire, dat fiind că existenţa
ei a fost în tre ru p tă cam un secol, după care a fost reluată, urm ând a
1 se reconstrui vechile clădiri, pe care tim pul le-a m ăcinat. Sperăm ca
după toate aceste iniţiative m ănăstirea Cotm eana să revină la ceea ce
a fost odinioară.
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CIRCUMSTANŢELE ISTORICO-POLITICE
ALE ÎNTEMEIERII MITROPOLIEI ŢĂRII ROMÂNEŞTI
IN 1359
Pr. prof* I. IONESCU

D ecăderea pu terii m ilitare a Im periului bizantin, ca u rm are a poli
ticii greşite a lui Andronic al II-lea de retrag ere a cheltuielilor necesare
în tre ţin erii flotei, ca şi a celor două războaie civile, prim ul în tre A ndroJiic al III-lea Paleologul (1328— 1341) şi bunicul său omonim (1321—
1328), al doilea în tre Ioan al V l-lea Cantacuzino şi Ioan al V-lea Paleo
logul (1341— 1352), a avut drept rezu ltat şi abandonarea poziţiilor m ili
tare şi com erciale de la gurile D unării. In aceste condiţii, Vicîna. Cihila
şi Licostomo au trecu t de la bizantini sub adm inistraţia genoveză, pro
babil după 1349, când, în urm a un u i conflict cu Ioan al V l-lea C anta
cuzino, genovezii zdrobesc ceea ce m ai răm ăsese din vechea flotă im pe
ria lă 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 cunos
cutul său privilegiu p en tru negustorii braşoveni, deschizându-le drum ul
până la Brăila 2. în 1359, genovezii, stăpâni la Licostomo, îm pedicau pe
1. O ctav ia n Iliescu, C ontribuţii num ism a tice Ia localizarea Chiliei bizantine, în
•SCIVA, 1978, 2, p. 208—209, cit. G eorges O stro g o rsk y , Histoire de l rEtat bvzan tin,
traci, fra n ţa is e de V. G ouillard, P ayot, P aris, 1966, p. 505, 520— 555; H elen e A rlrw eiler,
■fîvzance et Ia M er. La marine de guerre. La politique et Ies in stitutions maritim es
■cte B yzan ce au x V IJ-e — X V -e siecles, P aris, 1966, p. 376— 381, 385.
2. O ctav ia n Iliescu, op. cit., p. 209 ; D ocumenta Romaniae H istorica. D. Relaţiile
j titre Ţările Române, voi. I, B ucureşti, 1977, p. 20— 21.
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veneţieni să mai încarce grâne la gurile D unării. în 1361 se constată
existenţa consulilor genovezi la Vieina şi la Chilia 3.
Acestea a u fost noile realităţi politice, care au sfârşit p rin a sm ulge
în 1359, afirm ă Şerban P ap a c o ste a 4, instanţelor suprem e ale Im periului
bizantin o decizie, care consacra nu num ai un deces al unui scaun m ih o politan, dar însuşi sfârşitul rolului istoric al B izanţului la D unărea ae
Jos, o dată cu străm u tarea m itropolitului Iachint la C urtea de Argeş.
în aceste îm p reju rări are loc decăderea rolului jucat de Vicina şi
ridicarea Chiliei în locul ei, şi nu d a to rită conflictului bizantino-tătar,
cum s-a considerat de Gh. B ră tia n u 5 şi V. L a u re n t6, care a fost u n
episod local şi trecător în cadrul crizei generale, al cărei punct culm i
n a n t a fost în prim ăvara an u lu i 1341. Cu toate ostilităţile ivite, V icina
a reu şit însă să iasă din această criză şi să-şi reia rolul ei comercial
p rin c ip a l7.
După alungarea latinilor din Constantinopol (1261), stăpânirea b i
zantină a revenit la gurile D unării în 1262— 1263 sub M ihail al V U I-lea
P aleo lo g u l8. Sub protecţia tra ta tu lu i de la N ym phaion din 13 m artie
1261, din tre M ihail al v ill- le a Paleologul şi Genova, în schim bul a ju to 
ru lu i m ilitar dat de genovezi, îm păratul le-a acordat scutire de taxe şi
im pozite în în treg Im periul. La 25 iulie 1261, sub conducerea lui
Alexios Strategopulos, grecii au recucerit Constantinopolul, folosindu-se
de absenţa flotei veneţiene, luând astfel sfârşit Im periul latin d e
Constantinopol. în 1267, M ihail al VU I-lea Paleologul le-a acordat
genovezilor G alata, o suburbie a C onstantinopolului. Genovezii deveni
seră acum principalii beneficiari ai com erţului bizantin, in stalân d u -se
la Vicina, cum făcuseră şi la Pera şi în întregul bazin al M ării Negre.
După restau raţia bizantină la gurile D unării şi până la dispariţia
ei în 1359, scaunul m itropolitan al Vicinei a jucat u n rol im portant,,
căutând să păstreze caracterul de c e n tru bizantin autonom sub a u to ri
tatea C onstantinopolului m ai întâi, şi apoi sub cea a Hoardei de Aur.
în tot acest interval, «m itropolitul Vicinei a fost rep rezentantul suprem
al au torităţii politice şi ecleziastice a B izanţului la D unărea de J o s » 9.
Funcţia politică cu care era învestit m itropolitul Vicinei reiese şi din
3. O ctavian Iliescu, op. cit., p. 209.
4. Şerban Papacostea, De V icina ă K i l i a ; B y za ntins et Genois a u x bo uch es
du Danuhe au X l V e siecle, în «Revue
des etudes Sud-Est europeennes», t. 16,
1978. 1, p. 68.
5. Gh. Brătianu, R echercbes sur V ic in a et C etatea-A lbă, Bucarest, 1935,
6. V, Laurent, La m etropolite de V icin a Macaire et la prise de Ia viile p a r
Ies T'atares, în «Revue historique du Sud-Est europeen», 23, 1946, p. 225—252.
7. Şerban Papacostea. op. cit.
8. Fontes Historiae D aco-R omanae
(FHDR), III, 1975, p. 455 j «S-au bucurat
de tino ca le eşti împărat şi m ulte insule paristriene au renunţat la răscoala p lă
nuită şi şi-au dat seama că au fost supuse şi asuprite de stăpâni fără drepturi
legitim e... pământul nemărginit al dacilor e plin de faima biruinţelor tale». După
V Laurent, La d om ination b yza n tin e a u x b o uch es du Danube, în «Revue 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 vechiului Paristrion
de la tătari, împăratul îşi consolidează stăpânirea în zonă prin alianţa m atrimonială
cu N ogai (1272).
9. Şerban Papacostea, op. cit., p. 66.
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rolul de interm ediar pe oare şi-l asum a în 1302, când m itropolitul Luca
a in terv en it pe lângă îm părat p e n tru a aproba străm u tarea celor şaispre
zece mii de alani nord-dunăreni, care fugiseră de sub dom inaţia tătară,
p e n tru a se stabili pe terito 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 până în mai 1352, de către îm păratul Ioan al V l-lea
Cantacuzino, aliat cu v e n e ţie n iiu , pe care-1 pierd 12, bizantinii fiind
nevoiţi să capituleze în faţa genovezilor 13, m arcând sfârşitul dom inaţiei
bizantine şi instaurarea controlului genovez în M area N eagră şi la
gurile D unării.
în 1351 genovezii interzic accesul navelor străine, bizantine şi
veneţiene în M area Neagră şi îm piedică com erţul cu tăta rii de la nord
de D unăre. în tre anii 1351— 1359 avu loc transferul centrului principal
de activitate comercială la D unăre al Vicinei către Chilia. Vechii func
ţiuni a Vicinei, care lega schim burile com erciale cu Pera şi C onstanti
nopol, Chilia îi adăugă o funcţie nouă, aceea de centrul regulator al
traficului în tre O rie n tu l14 asiatic şi interiorul continentului european pe
calea D unării deschisă de genovezi de la M area Neagră până la M area
A driatică, în cooperare cu regele Ludovic de A njou a l U ngariei îm po
triv a veneţienilor, folosind şi drum urile de trafic ale Moldovei şi Ţ ării
Rom âneşti. Această nouă poziţie com ercială îi asigură Chiliei o m are
prosperitate, dar făcu în acelaşi tim p să devină un obiectiv principal de
pofte şi lupte politice şi m ilitare din regiune 15. Rolul Vicinei de acum
era apus, ca şi al B izanţului la G urile D unării, care făcea faţă cu greu
atât frăm ântărilor in te rn e 1C, cât şi atacurilor d in afară, în 1359, turcii
îşi făceau prim a apariţie sub zidurile cetăţii C onstantinoplului. în aceste
îm p reju rări a avut loc străm utarea m itropolitului lach in t de la Vicina
(1359— 1372) în capitala Ţării Rom âneşti, la C urtea de Argeş, stat lib er
şi independent, care se afirm a cu au to ritatea sa politică şi m ilitară în
10.
FHDR, III, p. 451 : «... In neam ul mărinimos al alanilor, numărând ca Ia
şaisprezece mii de oameni, din care p este jum ătate erau buni să lupte, după c e
au scăpat de N ogai şi de robia lui, fiindcă acesta a pierit în război (cu hanul
Tahta, n.n.) căutau să treacă la împărat (Andronic al H-lea Paleologul, n .n .) şi
m ergând la ierarhul V icinei se rugau ca, prin m ijlocirea sa, sa-i prim ească împăratul».
ld. Războiul între gen ovezi şi v en eţien i începe în anul 1350, în «FHDR», III,
p. 515, nota 55.
12. Şerban Papacostea, op. cit., p. 72.
13'. Războiul «de la Galata» între bizantini şi gen ovezi s-a terminat prin d is
trugerea flotei bizantine construită de Ioan al V l-lea Cantacuzino, la 5 martie 1349,
în Bosfor. Războiul a fost provocat de tentativa bizantinilor de a-şi construi o
flotă, pentru a-şi reface comerţul maritim. C ele două puteri rivale, V en eţia şi
Genova, încercau să-şi atragă fiecare de partea sa Bizanţul, «marea victim ă a
acestui conflict», cf. FHDR, III, p. 516, nota 56.
14. FHDR, III, p. 515— 517.
15. Şerban Papacostea, op. cit., p. 70.
16. In 1341 f octom brie 26, izbucneşte războiul 1 civil, în urma proclamării
ca împărat a marelui dom estic Ioan (al V l-lea) Cantacuzino. In 1341— 1351 are loc
C ontroversa hisihastâ, doctrina Sfântului Grigore Palama, recunoscută în acest timp
de un sinod ţinut la Constantinopol, dar îm părăteasa Ana şi patriarhul Ioan C alecas
se declară îm potriva hisihaştilor, al căror sprijin îl obţinu Ioan Cantacuzino şi
se proclamă împărat. A se vedea : Pr. Prof. Dr, Dumitru Stăniloae, V ia ţa şi î n v ă 
ţătura Sfâ ntu lu i Grigore Palama, ed. a doua, Bucureşti, li993.
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sud-estul european. Interesele bizantine au fost în prim ul rân d să aibă
un asem enea aliat la D unăre, unde Im periul bizantin spera să-şi redo
bândească posesiunile sale pierdute, ca şi un aliat îm potriva pericolului
otoman. în acelaşi tim p şi interesele Ţării Rom âneşti, care avea în coastă
reg atu l catolic ungar şi în sudul D unării prezenţa arm atelor otom ane,
c ereau să aibă ca aliat Im periul bizantin. Aceste interese com une reci
proce au dus la stabilirea unor relaţii stabile, a tâ t bisericeşti, cât şi poli
tice cu Constantinopolul, sediul au to rităţii suprem e bisericeşti ortodoxe
şi al autorităţii politice im periale consacrate.
Actul din m ai 1359, afirm ă C onstantin C. Giurescu, a fost de folos
a tâ t M unteniei, cât şi P atriarh iei ecum enice şi îm părăţiei bizantine.
«Au coincis interesele> — condiţie necesară şi perm anentă a realizărilor
durabile» i7.
Rolul de m ediator p e n tru statornicirea acestor relaţii bisericeşti şi
politice d intre Ţara Rom ânească şi C onstantinopol şi l-a luat m itro 
politul Iachint, îm puternicitul auto rităţii bisericeşti şi politice bizantine
la D unărea de Jos, care a venit în capitala Ţării Rom âneşti, la Curtea
de Argeş, fiind «chemat cu câtva tim p înainte» de voievodul NicolaeA lexandru Basarab (1352— 1364), unde-şi va fi aflat adăpost în îm p re
ju ră rile arătate, şi-l va fi îndem nat pe voievod să se alieze politicii
Im periului bizantin şi să intervină In acelaşi tim p ca să-i ceară apro
barea oficială a m utării sale de la Vicina la C urtea de Argeş p a tria r
hului ecum enic Calist I (1355—1363), sinodului patriarh al si îm p ăra
tu lui Ioan al V-lea Paleologul (1341— 1376 ; 1379— 1391). Deducem cele
afirm ate din scrisoarea m itropolitului Iachint adresată p atriarh u lu i ec u 
m enic în 1370, prin care se disculpă de acuzaţiile care i le aduceau
răuvoitorii săi, că n u venise să ia parte la C onstantinopol Ia 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 conside
raţie a M ăririi Tale Sfinţii, şi am această săgeată în inim ă şi-m i roade
sufletul cu totul şi nu ştiu cum a h o tărât M area Ta Sfinţie aceasta
c ă tre noi, căci ştia bine că te-au a ţâ ţa t anum e oameni pe M area Ta S fin
ţie asupra mea, şi Dum nezeu să le ierte păcatul. Căci se va părea şi se
va socoti o adevărată m inune
Ţap 0sXst cpaveîv */at SoSetv = se
va părea şi se va socoti o adevărată laudă —
To x a u — axoa —
= laudă, m ândrie), că o dată am adus p rin vorbele mele pe M arele-Voievod la învoirea şi la prietenia M arii Tale Sfinţii. Şi pentru aceasta su făr
şi sunt batjocorit acum în urm ă la bătrâneţele mele, de Sfânta lui
Dum nezeu Biserică, ca un călcător şi dispreţuitor 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 preaputernicuiui şi sfântului
îm părat» a durat tim p, insistenţă din partea voievodului N icolae-A Iexandru Basarab, schim b de scrisori, angajam ent luat în scris sub ju răm ân t
de voievod că va îndeplini condiţiile stipulate în actul confirm ării cere
17.
Constantin C. Giurescu, în tm e ie r e a M itropoliei Ungrovlahiei, în «Biserica
O rtodoxa Română», LXX VII, 1059, 7— 10, p. 688.
Î8. Hurmuzaki-Iorga, D o cu m en te , XIV, VI, p. 7— 8, «Pitac» aî mitropolitului
Iachint al Ţării R o m â neşti către Patriarhie despre suferinţele sale şi pârele ce a
indurat Ia Domn.
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rii sale, ca «preasfinţitul m itropolit de Vicina... chiar îachint,.. să fie
străm u tat în fruntea Bisericii Ţ ării Rom âneşti», «la Biserica a toată
Ungroviahia», urm ând ca după m oartea lui, «să se aleagă altul» şi hirotonindu-se de către Patriarhie, să ne trim ită de la Constantinopol «ca
păstor şi arhiereu legiuit a toată Ungroviahia», «M itropolit a toată
Ungroviahia». Aceasta va trebui «să se păstreze şi pe urm ă... neschim 
bat», cel ce ar îndrăzni s-o schim be fiind am eninţat «cu afurisenie prea
grea a Sinodului» JJ. Aceste precauţiuni erau în d reptăţite p e n tru P a 
triarh ia din Constantinopol, ca M itropolia Ţ ării Rom âneşti să răm ână
dependentă de P atriarh ie şi să nu treacă la «autonomie», de fapt la
«autocefalie», ca în cazul Bisericilor bulgară şi sârbă, care rupseseră
legăturile cu P atriarh ia ecum enică sub p atriarh u l Calist (1350— 1354 ;
1355— 1363) şi provocaseră ru p tu ra prin proclam area m itropolitului de
Pec ca p atriarh (1346). îm păcarea va avea loc în 1375. în acelaşi tim p,
Ţara Rom ânească urm a să răm ână fidelă alianţei cu Im periul bizantin.
P e n tru aprecierea im portantului act p etrecut în viaţa Ţării Rom â
neşti în 1359, ne referim şi la însem narea din Tratatxd de Istoria Rom ăn i e i 20. Înfiinţarea m itropoliei şi organizarea unei ierarhii bisericeşti chiar
în anul 1339 pot fi puse în legătură cu un proiect de coaliţie balcanică
antiotom ană. Aşezarea turcilor pe continentul european în 1354,
însem na o m are prim ejdie nu num ai p e n tru popoarele din P eninsula
Balcanică, ci şi pen tru cele de la nordul Dunării. Această prim ejdie a
produs o reacţie a feudalilor din aceste părţi, care, sub conducerea ţa ri
lor bulgari, mai întâi, sub îndrum area patriarh u lu i din C onstantinopol
după aceea, Îşi unesc eforturile p e n tru a determ ina pe îm păratul Bizan
ţului la organizarea unei acţiuni com une îm potriva turcilor. La această
acţiune din 1359 a luat parte şi N icolae-A lexandru, dom nul Ţării Rom â
neşti, care avea legături politice şi de rudenie cu casele dom nitoare, din
sud-estul Europei ; o fiică a sa era căsătorită cu S tratim ir, ţaru l bulgar
de la Vidin, alta cu Ştefan Uroş, cneazul sârbilor, iar a treia, cu ducele
Ladislau de Opolia, ruda regelui şi palatinul Ungariei. Legăturile de ru 
denie având în acea vrem e o sem nificaţie politică, rezultă din aceste
înrudiri locul deosebit de im portant pe care ajunsese să-l ocupe, la m ijlo
cul secolului al X lV -lea, Ţara Rom ânească în cadrul relaţiilor in te rn a 
ţionale din sud-estul Europei.
In faţa pericolului turcesc, îm păratul Ioan al V-lea Paleologul
(1341— 1376 şi 1379— 1391), căuta să-şi găsească aliaţi, pen tru care se
19. Ibidem, X I V j l , p. l — 4r Hotărâre sinodală constatând măsura prin care se
aşează ca exarh patriarhal în Ţara Românească m itropolitul de V ic in a , îachint ;
XTV/IV, p. 4— 6 , Scrisoarea Patriarhului către A lexa n d ru V o d ă , Domnul Ţârii Rorvăneşti, despre strămutarea mitropolitului de V icina la Scaunul acelei ţ â r i ; 1359 (6867),
mai. — Sinodul Patriarhiei ecu m en ice hotărăşte ca m itropolitul îachint de V icin a
să lie strămutat ca mitropolit al Ungrovlahiei.
1359. mai. — Patriarhul ecum enic scrie lui Alexandru V oievod al Ţării Româ
neşti despre strămutarea m itropolitului de Vicina ca m itropolit al Ţării Româneşti,
in «Documente privind istoria României. V eacul XIII, XIV şi XV. B. Ţara Româ
nească (1247—4500), Bucureşti, 1953. D ocum entele 9 şi 10, p. 13— 16; FHDR, IV,
Bucureşti, 1932, p. 197— 203. A se vedea şi la Constantin C. Giurescu, art. cit.,
p. 637— 697, analizarea şi documentarea acestor două acte.
20. Istoria României, II, Bucureşti, 1962, p. 157— 153.
B. O. R. — 21
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îndreptase şi spre Roma, proclam ând în octom brie 1369, unirea cu
Biserica catolică, unire care n-a avut însă urm ări. în Balcani, îndeosebi,
avea tot interesul să aibă prieteni şi aliaţi şi îndeosebi cu tân ăra Ţ ară
Rom ânească, ce se afirm ase pe arena europeană ca un stat liber şi inde
pendent. Pericolul turcesc im punea popoarelor balcanice să se unească
în ju ru l C onstantinopolului, ca să poată supravieţui. Astfel, înţelegerea
cu Ţara Rom ânească, adversara de mai înainte, era binevenită. Se
cunoaşte că în 1323 Basarab trim isese un contingent de oaste ca să ajute
pe M ihail, ţarul bulgarilor, în lupta cu Bizanţul. De aici, deducem că nici
rap o rtu rile cu P atriarh ia ecum enică nu erau norm ale. A stfel se înţelege
am ânarea şi condiţiile stipulate în cele două acte ale confirm ării «stră
m 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, n u num ai în Evul Mediu, dar, în general, în
toate tim purile» 2i.
A ctul din 1359, considerăm că mai cuprinde şi o altă latu ră politică,
ce nu a fost reţinută.
Cum am m enţionat, m itropolitul Vicinei fusese rep rezen tan tu l
suprem al autorităţii patriarhiale, dar şi al autorităţii politice a îm păra
tului Bizanţului în ţin u tu l autonom de la D unărea de J o s 22. P rin «stră
m utarea» (ele xo [i£taT£07]vou) 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 autorităţii sale politice, cum arăta
N. Iorga, era învestit «M itropolit a toată U ngrovlahia, dar fără specifi
carea locului de reşedinţă, fără crearea unui nou scaun m itropolitan,
unei noi diecese. M itropolitul de Vicina, poate şi cu d rep tu ri străvechi
asupra teritoriilor ce stăteau acum sub oblăduirea lui A lexandru, el
răm ânea cu drep tu rile sale de până atunci şi situaţa sa anterioară în
ierarhia O rientului, dar el căpăta, după stăru in ţa unui nou Domn orto
dox şi d rep tu ri m etropolitane pe o întindere de păm ânt mare...» 23
A spectul actului de la 1359, după cum a a ră ta t N. Iorga, are o
im portanţă şi mai m are decât cea reţinută.
Se consideră «că şi în lunga dom nie a lui Basarab vodă întem eie
torul (c. 1310— 1352) trebuie să fi fost neapărat un m itropolit în capitala
ţării, date fiind nevoile legate în tr-u n stat ortodox, cum era Ţ ara
Rom ânească, de u n asem enea dom nitor bisericesc» 24. C onstantin C. G iu
rescu, vorbind despre recunoaşterea de către P atriarh ia de C onstanti
nopol a M itropoliei Ţ ării Rom âneşti, afirm ă că : «actul din 1359, consi
21. Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 687.
22. Şerban Papacostea, op. c it.; Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Mitropolia V icinei
şi rolul ei în păstrarea O rtodoxiei în ţinuturile rom âneşti, în «De la Dunăre la
Mare. Mărturii istorice şi monum ente 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, Vicina figurează
printre scaunele arhiepiscopale autonom e.
23. N. Iorga, Istoria Bisericii rom âneşti şi a v ie ţii religioase a românilor, ed.
a II-a, voi. I, 1929, p. 33.
24. Pr. N iculae Şerbănescu, M itropoliţii Ungrovlahiei, în «Biserica Ortodoxă
Română», an. LXXVII, 1959, 7— 10, p. 730.
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d erat atâta vrem e ca începutul acestei ierarhii, apare într-o altă lum ină.
El este un act de recunoaştere a unei stări e x isten te , iar nu unul de
creare a ei. Recunoaşterea care aduce după sine stabilirea unei legături
şi a unor obligaţii faţă de P atriarhia de Constantinopol, precum şi înscri
erea ierarhului m untean p rin tre m em brii sinodului patriarhicesc» 25.
«Când urm aşul voievodului Seneslau, cel am intit în diplom a Ioaniţilor,
a devenit «mare voievod» şi şi-a întins autoritatea asupra tu tu ro r celor
lalte form aţiuni, ocupând şi posesiunile coroanei ungare de dincoace de
Carpaţi, vlădica de lângă el s-a înălţat, la rându-i, cu o treap tă şi a
ajuns căpetenia bisericească a ţării, noi zicem m itropolit» 26.
La rândul său, Pr. Prof. M ircea P ăcurariu afirm ă : «Presupunem că
paralel cu unificarea politică a vechilor form aţiuni cneziale şi voievo
dale, a avut loc şi unificarea organizaţiei bisericeşti, adică în locul mai
m ultor episcopi existenţi pe lângă fiecare cneaz sau voievod, va fi fost
ales un singur ierarh, cu titlul onorific de m itropolit... D ar această orga
nizare bisericească centralizată, în fru n te cu un m itropolit, nu avea
încă recunoaşterea canonică a P atriarh iei ecumenice din C onstanti
nopol, suprem a autoritate bisericească în R ăsărit. Recunoaşterea a obţi
nut-o N L d a e A lexandru B asarab în 1359. E xistând insă un m itropolit
la noi înainte de această dată, atunci actul din 1359, considerat m ult
tim p de istorici ca actul de întem eiere a M itropoliei U ngrovlahiei, tre
buie p riv it num ai ca o recunoaştere a unei stări existente şi nu de
creare a unei noi instituţii» 27.
Se poate susţine această afirm aţie despre existenţa unei m itropolii
şi a unui m itropolit în capitala Ţării Rom âneşti înainte de «străm uta
rea» lui Iachint de la Vicina ? C onstantin C. Giurescu consideră că, aşa
cum s-au petrecut lucrurile în Bulgaria, când paralel cu recunoaşterea
în 1204 a lui Ioniţă ca «rege al bulgarilor şi al valahilor», a avut loc şi
recunoaşterea capului Bisericii ca «prim at», cum s-au petrecut şi în
Serbia, după ce m arele jupan Ştefan a devenit rege (1217), a u rm at la
scurt tim p (în 1219) recunoaşterea fratelui său Sava ca arhiepiscop, aşa
cum s-a întâm plat şi la noi, când urm aşul voievodului Seneslau a deve
nit, «mare voievod», şi vlădica de lângă el a ajuns căpetenia biseri
cească a ţării : «m itropolit» 28. Situaţia nu este însă sim ilară, fiindcă în
25. Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 678.
26. Ib id e m , p. 676; Pr. Prof. Ioan Rămureanu, op. cit., afirmă : «Basarab I cel
Mare a avut, desigur, vreun episcop sau mitropolit în Ţara Românească...» Istoria
Bisericii Române, manual pentru Institutele teologice, voi. I, Bucureşti, 1957, p. 145 :
«... este cu neputinţă să credem că M arele Basarab, făuritorul statului muntean şi
ctitorul bisericilor domneşti din Câmpulung şi Curtea de Argeş, să nu fi avut
pe lângă sine, la curtea domnească, şi o faţă bisericească mai înaltă, vreun arhiereu,
sau vlădica... încă de pe vremea Iui Basarab trebuie să fi fost un vlădică în Ţara
Românească. Se înţelege, însă, că o ierarhie strict organizată şi mai ales re
cunoscută de Patriarhia din Constantinopol nu era pe atunci. Abia fiul şi urmaşul
sau de tron, N icolae-A lexandru Basarab, năzui să aibă în ţara sa un scaun de
m itropolit şi pe care socoti nimerit să-l aşeze lângă Curtea dom nească de la Argeş.
Dar el nu putea să întem eieze această mitropolie decât cu învoirea şi cu bine
cuvântarea Patriarhiei de Constantinopol».
27. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rto do xe R o m â n e , v o i. I, Bucu
reşti, 1980, p. 240— 241.
28. Constantin C. Giurescu, op. c i t p. 676.
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1204 în Bulgaria şi în 1219 în Serbia căpeteniile celor două biserici
devin «arhiepiscopi», şi nu «m itropoliţi». Când cei doi arhiepiscopi se
declară apoi patriarhi, are loc conflictul cu p atriarhia ecum enică din
Constantinopol, care nu i-a recunoscut.
P en tru înţelegerea problem ei trebuie avut în vedere faptul că,
p en tru întreaga Ortodoxie, nu exista decât un singur îm părat, «cel de
la D um nezeu prea puternic şi sfânt autocrat», îm păratul Bizanţului, şi
nici un alt p atriarh, decât cel ecumenic, din Constantinopol. B izanţul
n-a aprobat ţara tu l bulgar sau sârb şi nici titlu rile Bisericilor lor de
patriarh ii din Ohrida, Târnovo sau P e c i29. în susţinerea afirm aţiei lui
C onstantin C. G iurescu nu ne vin în sprijin inform aţiile docum entelor
vrem ii, cum ne vin pentru Bisericile Bulgariei şi Serbiei, iar realităţile
politico-istorice din Ţ ara Rom ânească s-au petrecut în alte condiţii.
Existenţa unei m itropolii şi a unui m itropolit la C urtea de Argeş până
în 1359 nu putea să nu fie m enţionată şi reţinută în actele patriarhiei
de Constantinopol, aşa cum s-au reţin u t inform aţiile pen tru Bisericile
B ulgariei şi Serbiei.
în diplom a cavalerilor ioaniţi din 1247 se face m enţiunea de cne
zatele lui Ioan şi Farcaş, ca şi de voivodatele lui Litovoi în dreapta O ltu
lui şi a lui Seneslau în stânga O ltului, precum şi de existenţa unor
biserici, ca şi de existenţa de episcopi şi arh iep isco p i;i0. Episcopii vor
fi fost pe lângă cnejii Ioan şi Farcaş, ca şi pe lângă alţii necunoscuţi,
iar arhiepiscopii vor fi fost pe' lângă voievozii Litovoi şi Seneslau.
P luralism ul structurilor politice rom âneşti, adică cnezate şi voievo
date, la răsărit de Olt, în Câm pia M unteniei şi în sudul Moldovei, se
întrevăd, cum a precizat Şerban Papacostea 3i, şi în tex tu l scrisorii papei
G rigore 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 so
cotesc creştini, îm brăţişând diferite ritu ri şi obiceiuri într-o singură
credinţă, săvârşesc fapte ce sunt străine acestui nume. Căci, nesocotind
Biserica rom ană, prim esc toate tainele bisericeşti, nu de la venerabilul
nostru frate..., episcopul cum anilor, care e diocezan al acelui teritoriu,
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 ■om eniţii rom âni, nesocotindu-1 pe acesta, pe episcopul
cum anilor, prim esc susnum itele taine spre m area indignare a d reptcredincioşilor şi spre o m are abatere a credinţei creştine» 32. O rganizarea
bisericească a urm at întotdeauna organizării politice. «Popoarele» din
29. Istoria Bisericii ro m â n e , M anual pentru institutele teologice, voi. I, p. 147.
30. DIR, veac. XIII, XIV şi XV. B. Ţara Românească, doc. 1, p. 2 3 ; D ocumenta
R omanice Historica (DRH), voi. I, Bucureşti, 1977, p. 21 — 2 8 ; doc. 10, p. 25, 26.
31. Şerban Papacostea, Românii în secolul al XlII-lea, in tre cruciadă şi I m 
periul m on go l, Bucureşti, 1938, p. 62 —64.
32. Hurmuzaki, I, 1, p. 132; DRH, D, 1, p. 20 — 2 1 ; Şerban Papacostea, op, cit,,
p 62 — 63, cu corectarea textului din DRH, D, l r p, 20, a cuvântului «oameni»
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episcopia cum anilor, «care se num esc români», erau aşadar organizaţiile
politice rom âneşti din am intita dioceză;î:3, adică cnezate şi voievodate,
înzestrate cu organizaţii bisericeşti, dar şi cu organizaţii m ilitare.
Este posibil ca u nul din acei «pseudoepiscopi care ţin de ritu l gre
cilor» să-şi fi avut sediul episcopal în părţile Buzăului, cum arată o
veche tradiţie consem nată la sfârşitul secolului trecut de către B. Iorgulescu
D ar aceşti episcopi ortodocşi, num iţi de papa G rigore 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 ic in e i35, care s-a înfiinţat de patriarhie după
anul 1204, când a avut loc ocuparea Constantinopolului de către latini,
şi când aici s-au aşezat un nu m ăr însem nat de greci, refugiaţi din
Constantinopol, devenind cel mai im portant centru comercial de la D u
nărea de Jos. în jurisdicţia adm inistrativ-canonică a m itropoliei Vicina,
începând din secolul al X III-lea, vor fi in tra t şi regiunile din stânga
D unării, care vor fi fost adm inistrate anterior de m itropolia D ristei în
secolele X I—XII, şi care vor fi cuprins, cum afirm ă P etre Diaconu, «cel
; uţin sudul provinciilor Oltenia, M untenia şi Moldova» :ir\
Jurisdicţia canonică a Vicinei se va fi întins, în afară de episcopii
ortodocşi din episcopatul cum an şi din Cum ania, şi asupra alter episcopi
în cuprinsul Ţării Rom âneşti, cum va fi fost şi ierarhul ortodox din
C apitala Ţării, de la C urtea de Argeş, cum vom arăta, pentru care este
nevoie să urm ărim firul evenim entelor istorice.
După obţinerea victoriei la 1330 de la Posada, când Ţ ara Rom â
nească îşi dobândise independenţa şi suveranitatea ca stat liber, de sine
stătător, oştile tătăreşti ale hanului Uzbec încep, după anul 1335, să
atace şi să prade Ţara Românească. în această situaţie, se reiau legă
turile cu Ludovic I, regele U ngariei, fiul lui Carol Robert (m ort la 1342),
p en tru o politică antimongolă. în 1344, fiul lui Basarab, asociatul său
la domnie, N icolae-A lexandru, se întâlneşte cu regele U ngariei, recu
noaşte autoritatea regelui m aghiar în lupta îm potriva tătarilor, iar re 
gele, la rândul său, recunoaşte existenţa statului românesc dintre C arpaţi
şi Dunăre. In baza acestei înţelegeri, oştile din Ţara Rom ânească p a rti
cipă după 1345 la ofensiva îm potriva tătarilor, iniţiată de Ludovic pe
teritoriul Moldovei. în stăpânirea voievodului N icolae-A lexandru Basa
rab se găseau acum din nou Severinul şi teritoriile de la R ăsărit ale
Cumaniei, cucerite de la tătari. încă din tim pul lui Basarab întem eie
torul, Ţara Românească, între anii 1324— 1328, când a p u rta t lupte îm 
potriva tătarilor, Ţara Rom ânească se întindea pe toată D unărea m ari
tim ă până la gurile Dunării, la Chilia. A bulfeda, geograf şi călător arab,
în lucrarea sa geografică din 1321 m enţiona că «Isaccea este un oraş din
33. Şerban Papacostea, op. cit., p. 6 4 ; Idem, întregiri la cunoaşterea vieţii
bisericeşti a românilor în e v u l m ediu (secolul X IV ), In voi. Geneza statului în
ev u l m ediu românesc. Studii critice, Cluj-Napoca, 1988, p. 205—22 U
34. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 230.
35. Pr. Prof. Ioan Rămureanu, op. cit., (nota 22).
36. Dr. Petre Diaconu, Despre organizarea eclesiastică a regiunii Dunării de
Jos (ultima treim e a secolului X — secolul XII), în «Studii Teologice», nr. XLII,
1990, l, p. 119.
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ţara valahilor şi în dependenţă de Constantinopol» 37. U n alt izvor, care
este Cronica în versuri a expediţiei begului anatolian Bahaed din U m ur
bei, em ir de Efes, spune pentru anul 1337 sau 1338 că Chilia «este la
graniţa Valahiei» (Ţării Rom âneşti) 8. P artea sudică a teritoriului de
la nordul Dunării, dintre P ru t şi N istru, s-a num it Basarabia, confir
m ând stăpânirea Ţării Rom âneşti de la început la gurile Dunării. Este
posibil, după opinia lui C onstantin C. Giurescu, să fi încetat stăpânirea
lui B asarab I la gurile Dunării, când el şi fiul său Nicolae-A lexandru,
asociatul la tron al său, să fi schim bat orientarea politică a ţării după
1342, când se aliază cu Ludovic cel M are (1342— 1382) al U ngariei în
lupta acestuia îm potriva tătarilor. F ap t este că, în 1359, când Iachint
este «străm utat», este num it în actul p atriarhal «vecin cu e l», adică
vecin cu dom nul Ţ ării Rom âneşti, N icolae-A lexandru B a sa ra b 39.
Vicina era în acel tim p centrul principal comercial, politic şi reli
gios la D unărea de Jos al Im periului bizantin, care avea legături strânse
cu Ţ ara Românească. Legăturile Vicinei cu Ţara Românească, au fost
şi bisericeşti şi, după intuiţia lui Nicolae Iorga, m itropolitul Vicinei
era şi «cu drepturi străvechi asupra teritoriilor ce stăteau acum sub
oblăduirea lui A lexandru» 40. Episcopii ca şi arhiepiscopul, cum se pre
supune, din tim pul lui Seneslau, au fost, deducem, sub jurisdicţia ca
nonică a m itropolitului Vicinei, înfiinţată la nordul D unării, de p a
triarh ia m u tată din Constantinopol, în tre anii 1204— 1261, când începe
în spaţiul C arpato-D unărean ofensiva cruciată a regatului catolic m a
ghiar îm potriva schism aticilor ortodocşi 41.
L egăturile m itropolitului Vicinei cu m arele voievod Basarab, ca şi
fiul său, Nicolae-A lexandru, asociatul său la domnie, şi urm aşul său,
prezenţa unui m itropolit de la Vicina pe lângă aceşti voievozi la C urtea
de Argeş sau la C âm pulung este explicabilă şi nu vedem justificarea
unui scaun m itropolitan în Ţara Rom ânească şi a unui alt m itropolit
înainte de 1359, decât cel al Vicinei, care era după rânduiala canonică
a P atriarh iei ecum enice ortodoxe.
D ocum entul din mai 1359 ne a rată că la acea dată, m itropolitul
Iachint al Vicinei se afla deja de «câtva timp», care nu este precizat,
în capitala Ţării Rom âneşti, unde fusese «chemat cu câtva tim p înainte»
de N icolae-A lexandru Basarab şi unde fusese «foarte bine prim it». Or,
canonic, el ca m itropolit nu putea să-şi părăsească m itropolia sa şi să
vină în tr-o altă m itropolie care nu-i aparţinea, fără aprobarea p a tria r
hului ecumenic. Se găsea, adică de fapt, pe teritoriul jurisdicţiei cano
nice a m itropoliei sale. D ocum entul din mai 1359 nu face decât să indice
37. C. C. Giurescu, Ştiri noi despre străromânii din Dobrogea, în «Tomis»,
1£67, p. 4 ; D. C. Giurescu, Ţara Românească în secolele X IV — X V, Bucureşti, 1973,
p. 41, 46; Pr. Prof. Ioan Rămureanu, op. cit., p. 161.
38. Constantin C. Giurescu, în B.O.R., cit., p. 684, nota 92; V. Laurent, La
domination byzantine aux bouches du Danube sous Michel Paleologue, în «Revue
Historique du Sud-Est Europeen», Bucarest, XXII, 1945, p. 187; M. A lexandrescuDersca, L’expedition d'Umur beg aux bouches du Danube (1337 - ou 1338), în «Studia
et Acta Orientalis», t. II (1960), p. 3— 23; M. Guboglu şi M. Mehmet, Cronici tur
ceşti privind ţările române, Bucureşti, 1966, t. I, p. 36.
39. Constantin C. Giurescu, în B.O.R., cit., p. 685.
40. N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti, ed. a Il-a, voi. I, p. 33.
41. Şerban Papacostea, op. cit., p. 56 şi urm.

DOC UM E N T A R E

327

că p a triarh u l ecumenic 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 îachint
«strămutarea» sa din scaunul său m itropolitan de la Vicina, la cererea
lui N icolae-A lexandru Basarab, pe teritoriul aceleiaşi m itropolii, în ca
pitala Ţării Rom âneşti, Dacă ar fi fost vorba de existenţa unei alte
m itropolii în capitala Ţării Rom âneşti, actul 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 sediul al m i
tropoliei, fiindcă ne găseam, cum am specificat, în cadrul aceleiaşi m i
tropolii. Scaunul presupusului ierarh, arhiepiscopul din capitala Ţării
Rom âneşti, se dovedeşte că în acest tim p era vacant, poate prin decesul
arhiepiscopului şi în această situaţie, canonic, este suplinit şi adm inistrat
de m itropolitul eparhiei, adică, în cazul de faţă, de m itropolitul îachint
de la Vicina, care, «străm utat» la «Biserica a toată Ungroviahia», îşi
păstrează teritoriul eparhial al Vicinei şi capătă acum, după afirm aţia
lui Nicolae Iorga, d rep tu ri m etropolitane pe o întindere de păm ânt şi
mai m are, devenind «păstorul legiuit a toată Ungroviahia», «Preasfinţitul M itropolit a toată Ungroviahia».
Specificarea de m itropolit «a toată Ungroviahia» presupune că raza
jurisdicţiei canonice a m itropoliei Vicinei nu se întindea atunci peste
«toată Ungroviahia». Ea era poate num ai până la Olt, când ţin u tu rile
din dreapta şi din stânga O ltului s-au unit în tr-u n stat u n ita r sub
Basarab I, întem eietorul, şi atunci ţara a avut de drept num ai un 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,
îachint, până în 1359, când el devine de drept acum «Prea Sfinţitul
M itropolit a toată Ungroviahia».
Peste unsprezece ani, în octom brie 1370, este num it la cererea
voievodului Vlaicu şi a curţii sale, de către p atriarh ia din C onstanti
nopol, un al doilea m itropolit, pen tru părţile din dreapta O ltului, în
persoana lui A ntim Critopulos. A ceasta presupune că anterior vor fi
existat două arhiepiscopii, una în dreapta Oltului, 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 itro p o ’itului îach in t şi a prezum tivilor săi înaintaşi a fost tot în acest
oraş, desigur la biserica cu hram ul «Adorm irea Maicii Domnului». Când
Vlaicu Vodă a m u tat reşedinţa dom nească la Argeş, (1369, n. n.) «atunci
va fi luat acolo şi pe m itropolitul ţării» 43, adică pe îachint (1359— 1372).
Aşa ceva nu se poate afirm a. C apitala Ţării Rom 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 Robert, în ex
pediţia din noiem brie 1330, s-a în d rep tat de la Severin spre capitala
ţârii, Castro A rgyas. Tem porar, până la refacerea palatului dom nesc din
42. Constantin C. Giurescu. op. cit., p. 62.
43. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 244.
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C urtea 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 domnie, A lexandruNicolae, au stat un tim p la Câm pulung, până la refacerea palatului şi
term inarea lucrărilor la biserica domnească Sfântul 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 Neagce Basarab, spune clar că Neagoe «sparse m itropolia» şi
zidi noua biserică a m ănăstirii A rgeşului, cântată de baladă. Sediul
m itropoliei Ţării Rom âneşti înfiinţată 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 Basarab şi unde a fost o
veche m ănăstire, rezidită de Basarab I, al cărei pomelnic începe cu
Basarab I /l'1. Urm e arheologice s-au găsit suficiente din secolul al
X lII-lea, la biserica bolniţă a m ănăstirii, azi biserică de enorie. Urm e
din secolul al X lII-lea, din tim pul lui Seneslau, s-au găsit şi se văd în
ruinele palatului domnesc din curtea bisericii Domneşti, ca şi urm ele
vechii biserici din secolul al X lII-lea aflate sub pardoseala bisericii
dom neşti, Sfântul Nicolae /l5.
Revenind la firul evenim entelor istorice, către anul 1359, cea m ai
m are parte a teritoriilor rom âneşti ocupate de puterea mongolă, fu de
gajată prin ofensiva puterilor creştine. C ătre anul 1355, linia D unării
fusese liberată de dom inaţia t ă t a r ă /i6.
Cu toate consecinţele cuceririi Vicinei de către tăta ri în 1341 47, 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 Bizanţului la D unărea de Jos. M arele avantaj comercial
al Vicinei a făcut-o să fie principalul interm ediar de schim buri între
Bizanţ, D unărea de Jos şi Ţ ara Rom ânească /j8. Decăderea rolului politic,
economic şi eclesiastic al Vicinei «nu poate fi atrib u ită conflictului
bizantino-tâtar şi ocupaţiei oraşului de trupele Hoardei de Aur» ^9. Cu
piditatea ungară a regelui Ludovic de Anjou nu încetează să se întindă
asupra teritoriilor em ancipate de sub dom inaţia Hoardei de Aur. U ngarii
lui Ludovic I, cu care genovezii întreţineau reiaţii amicale, le perm iseră
şi îi aju tară să se reinstaleze la Vicina, «la o dată cuprinsă în tre 1345
44. Constantin C. Giurescu, op. cit. A se vedea şi Aurelian Sacerdoteanu,
Organizarea Bisericii O rto d oxe R om âne în secolcle al IX -lea — al XlII-le a, în
' Stuclii Teologicc», an. XX, 1-968, 3 —4, p. 242, 257 ; A. A. Bolşacov-Ghimpu, Episcopi
ortodocşi din Ţările Române în secolul al XlII-lea, în «Glasul Bisericii», an. XXX,
1971, V—2, p. 118— 129; Şt. Ştefănescu, Les prem ieres îormations etatiques de la
R ou m an ief în «Dacorcmania», Munchen, 1, 1973, p. 101— 113.
45. N icolae Constantinescu, Curtea de A r g e ş . 1200— 1400. A supra în c e p u tu ri
lor Ţării Româneşti, Bucureşti, 1984.
46. Şerban Papacostea, De V icin a â K i l i a p. 77.
47. V. Laurent, L'assaut avorte de la Horde d ’Or contre 1‘Empire byzantin, în
«Revue des Etudes Byzantinnes», XVIII, 1960, p. 145— 162; Idem, Le metropolite
de V icina et la prise de la viile par les Tatares, în «Revue Historique de Sud-Est
Europeen>s Bucarest, XXIII, 194‘6, p. 224— 232; Şerban Papacostea, op. cit., p. 67.
48. Şerban Papacostea, op. cit., p. 66—67.
49. Ibidem, p. 70.
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şi 1351* 50. Cum am arătat, conflictul dintre genovezi şi bizantini, sus
ţinuţi 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 Dunării. In aceste condiţii, rolul
Vicinei începea să apună, iar m itropolitul ei nu-şi mai putea avea rolul
politic şi ierarhic de odinioară şi nici nu mai putea fi agreat de noii
stăpânitori. în aceste condiţii, m itropolitul Vicinei îşi va găsi adăpost
şi sprijin la voievozii Ţării Rom âneşti ca, în 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 ecumenică din Constantinopol în mai 1359, unde m itropolitul
Iachint se1afla deja de m ai înainte, de «câtva timp».
P en tru Ţara Românească, Vicina era centrul vital comercial în
relaţiile cu Bizanţul şi cu O rientul. In noile condiţii create, interesele
Ţării Rom âneşti şi ale B izanţului corespundeau reciproc. Pe de o parte,
interesele comerciale, pe de alta, propaganda catolică în Ţ ara Rom ânească
şi extinderea hegemoniei ungare, în sudul D unării, şi pericolul turcesc
au făcut să apropie Ţara Rom ânească de Constantinopol, iar rolul de
m ediator în acest act politic im portant l-a jucat m itropolitul Iachint,
pen tru care dom nul «în chip neclintit ţine la străm utarea m itropolitului
Vicinei şi deocam dată nu pentru vreun altul, ci pentru acesta cere cu
m are rugăm inte această cârm uire arhierească» 51.
U rm are a consolidării Ţării Rom âneşti ca stat suveran şi indepen
dent, în 1359 şi Biserica Ţării Rom âneşti ajunge la o organizare supe
rioară ierarhică prin «străm utarea» m itropolitului Iachint de la Vicina,
ca m itropolit a toată U ngrovlahia, care este «o dovadă în plus şi a con
solidării dom niei în Ţara Românească» 5‘2, recunoscută acum oficial şi
de P atriarh ia din Constantinopol şi de îm păratul bizantin, în îm pre
ju rările arătate.
întem eierea M itropoliei Ungrovlahiei în m ai 1359 şi a M oldovei53,
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 lum inile culturii acelui «Bizanţ după Bizanţ» în istorie.
Cu acestea, considerăm conturate Circum stanţele istorico-politice cile
întem eierii M itropoliei Ţării Rom âneşti în 1359 la Curtea de Argeş.
50. M ichel Balard, I e s Genois dans î'Ouest de Ia M e t N o r e , au X l V - e sie cle,
în «A ctes du X lV -e. Congres internaţional des Etudes Byzantines», Bucarest,
6 —12 septembrie, 1971 \ Bucureşti, 1975, p. 26.
51. Hurmuzaki, D oc um en te , XIV, p. 3, 1*4.
32. Istoria României, II, p. 1'56.
53. A se vedea şi art. nostru : «Localizarea Chiliei bizantine şi îm prejurările
în care s-a înfiintat Mitropolia Ţării R o m â n eşti, în «Glasul Bisericii», an. XXXVII,
1078, 9'— 12, p. 1055— 1071.
54. V. Laurent, C ont/ib ution s ă l ’histoire des reiations de YEgllse b yza n tin e
a vec TEglise roum aine a-j debut du X V siecle, în «Bulletin historiquo de TAcademie
roumaine», tom. XXVI, 1943, p. 165; A lexandru Elian, M old ov a şi Bizanţul în secolul
ai X V - l e a , în «Cultura m oldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare», în «Culegere
de studii îngrijite de M. Berza», Bucureşti, 1964, p. 97— 179,
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VECHIMEA EPISCOPATULUI LA ROMÂNI
Pr. prof. I. IONESCU

în istoriografia regim ului trecut, în tra ta tu l de Istoria Rom âniei
(1960, voi. 1, p. 633) se afirm ă despre creştinism ul rom ânesc că a fost
lipsit de organizare ecleziastică superioară, pe care o va prim i m ult m ai
târziu, p rin filiera slavo-bizantină ; creştinism ul prim itiv al daco
rom ânilor se reduce la însuşirea elem entelor de bază ale noii credinţe
şi la practica sim plă a cultului, în m ijlocul unor com unităţi mici, pro
babil fără legături între ele şi nesupuse vreunei anum ite jurisdicţii
bisericeşti.
Istoricul P. P. Panaitescu, la rân d u l său, afirm a despre cuvântul
latin episcopus «că n-a dat nici un derivat în lim ba rom ână, pen tru că
în genere poporul nostru a tră it un creştinism prim itiv, fără episcopat,
într-o ţară unde nu erau oraşe şi deci nu puteau fi episcopi» (Intro
ducere la istoria culturii rom âneşti, Bucureşti, 1969, p. 104).
G ratu itatea afirm aţiei despre un creştinism rom ânesc «primitiv» este
infirm ată de descoperirile arheologice a peste 35 de bazilici în Dobrogea,
din secolele IV—VII, care rivalizau în epocă cu cele mai cunoscute ba
zilici din Im periul rom an (cf. M onum ente istorice si izvoare creştine,
Galaţi, 1987, p. 9— 77).
în Dobrogea, la Tomis, sunt m enţionaţi episcopi încă din secolul
al III-lea, cum a fost episcopul Evanghelicus, am intit în A ctul m artiric
al Sfinţilor Epictet şi Astion, din anul 290. A firm aţia despre cuvântul
episcopus, că n-a dat nici un derivat în lim ba rom ână, de unde s-a
tras concluzia că n-am p u tu t avea episcopi în perioada m igraţiilor po
poarelor barbare, care au distrus viaţa orăşenească pe teritoriul fostei
Dacii rom ane, şi deci n-am p u tu t avea o organizare ecleziastică supe
rioară, fiindcă n-am p u tu t avea oraşe, este infirm ată etimologic.
C uvântul latin episcopus, din grecescul episcopos (eicta*oiuoS = su p ra
veghetor, adm inistrator), în slava bisericească jepiskop, jepiskup, a dat
în lim ba rom ână doua derivate : piscup şi piscupie, cu apocopa lui
e-iniţial neaccentuat şi cu închiderea lui -o- neaccentuat în -u-, şi
cuvântul nu ne-a venit, cum se afirm ă, p rin m ijlocirea slavilor de la
miazăzi, din bizantină.
Cuvintele derivate : piscup şi piscupie le avem în lim ba rom ână
înainte de influenţa slavă, din secolele IX —X, din dacorom ană, din
secolele II—VI. Le păstrăm din această epocă în onom astică şi în topo
nim ie : Piscupeşti, Piscupescu, Piscupeasca etc. C uvintele respective se
întâlnesc în secolul al X V Il-ea în Cazania a Il-a a lui Coresi (1581) şi
în Palia de la Orăştie (1581— 1582). în Cronica lui Radu Greceanu se
consemnează : «Iar dom nul ( = C onstantin Brâncoveanu) m ergând la
Buzău, la ghenarie în 6 zile, au făcut Boboteaza acolo şi cu toată orânduiala ei făcând slujba în piscupie» (Cronicari m unteni, II, Bucureşti,
1961, p. 30—31).
Term enii episcopie, episcop, m itropolie, m itropolit întâlniţi în epoca
feudală în acte oficiale de cancelarie în lim bile slavă, greacă sau latină,
au caracter tehnic, oficial, şi nu au ap arţin u t lim bii vorbite. Term enii
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folosiţi în vorbire până în secolul al X V III-lea au fost : piscup şi piscupie,
iar term enii m oderni de episcop şi episcopie ne-au venit în lim ba rom ână
ca neologisme după C onstantin Brâncoveanu, o dată cu influenţa bizantino-fanariotă.
în Italia m eridională se întâlneşte form a piskopo, care se în tâ l
neşte şi în neogreacă, piscopos (rctaxoicos). în portugheză avem bispo.
Evoluţia în rom ână din latinul episcopus în piscup şi piscupie a avut
loc pe teren romanic, de vrem e ce în Italia m eridională avem piskopo
şi în portugheză bispo.
în tre sosirea slavilor şi încreştinarea oficială a bulgarilor şi a sâr
bilor au trecut aproape p atru secole* Bulgarii au prim it creştinism ul
în mod oficial în anul 865, sub ţaru l Boris-M ihail ; sârbii s-au creştinat
în anul 879, iar Rusia s-a convertit în anul 988, sub prinţul Vladim ir.
în acest răstim p, populaţia daco-rom ană, devenită rom ânească (strărom ână), începând cu secolul al V lII-lea, era creştină, cu biserici (lat.
basilica), cu preuţi (lat. presbiterum ) şi cu piscupi (lat. episcopus)9 care
sfinţeau bisericile şi pe preoţi, existând o organizare bisericească
autohtonă, care presupune şi o organizaţie social-politică autohtonă, cu
prinsă în obştile săteşti agrare, alcătuite în cnezate, în acele rom anii
autohtone, cum le num ea N. Iorga, şi care au form at voievodatele şi
ţările sau «câmpurile», ca Ţara Făgăraşului, Ţara Beiuşului, Ţ ara Mo
ţilor, Ţara M aram ureşului, C âm pulung Moldovenesc şi din Ţ ara Rom â
nească etc. în tot acest răstim p, Biserica O rtodoxă Rom ână se dovedeşte
istoric prezentă în istoria poporului rom ân, în spaţiul său carpatopontic-dunărean.

SFINŢI MARTIRI DACO-ROMANI
DIN SECOLUL IV
Pr. prof. I. IONESCU

în toam na anului 1971, în com. Niculiţel, jud. Tulcea, s-au desco
p erit în cripta subterană a unei foste bazilici paleo-creştine, datată din
sec. IV—V, scheletele a p atru m artiri creştini din sec. IV, decapitaţi şi
aşezaţi în coşciuge de lemn, astăzi com plet putrezite. Din inscripţia în
lim ba greacă din interiorul criptei cunoaştem num ele celor p atru m ar
tiri : Z otikos, A ttalos, K am asisf Philippos. P rin hotărârea Sfântului Si
nod al Bisericii Ortodoxe Române, din 20 iunie 1992, ei sunt sărbătoriţi
ca sfinţi m artiri la 4 iunie. Astăzi, m oaştele lor sunt aşezate, spre
cinstire, în biserica m ănăstirii Cocoş din apropiere, în jud. Tulcea.
Num ele celor trei m artiri : Zotikos, Attalos şi Philippos sunt tipic
greceşti. Pe Kam asis, spune Em ilian Popescu, nu l-am în tâln it decât în
unele inscripţii latine, sub form a Camasius, sau Camasus, în Italia (In
scripţiile din secolele IV — X III descoperite în Rom ânia, Bucureşti, 1976,
p. 278).
D escoperirea de Ia Niculiţel are o m are im portanţă pentru trecutul
creştinism ului rom ânesc, daco-rom an, fiindcă este p en tru prim a oară
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când se găsesc trupurile unor sfinţi m artiri pe păm ântul rom ânesc şi
le cunoaştem şi numele*
P e n tru trecu tu l creştinism ului românesc, o deosebită im portanţă
o reprezintă în special Sfântul Kamasis.
T. Şiadbei a a ră tat că «înainte de despărţirea definitivă a celor două
im perii romane» (începutul secolului al V-lea), unele cuvinte latine târzii,
cum este camisis ori duşii,-orum , ajung din vest în răsărit, păstrându-se
în latina din O rient sub form ele camesis şi dusi (în «Omagiu lui Iorgu
Iordan», B ucureşti, 1958, p. 838).
Cele două tim bre vocalice, e şi i, fuseseră confundate de fapt In
latina populară vorbită (AL Rosetti, Istoria lim bii rom âne, B ucureşti,
1986, p. 104). în rom âna comună veche, strărom âna, a neaccentuat, din
elem entele latine ale lim bii rom âne (afară de e iniţial), a trecu t la a,
iar e accentuat, prin diftongul ea a trecut la a, de unde avem cămeşă,
cămeaşă, cămaşă, (ar. câmeaşă, alb. kem ishe), din lat. camisia, it, camicia, fr. chemise. în rom ână, vocala ă este îm prum utată de latina popu
lară dunăreană din lim ba populaţiei autohtone, traco-dacă (Grigore B râncuş, Cercetări asupra fondului traco-dac al lim bii romane, Bucureşti,
1995, p. 73). Evoluţia dentalei s la ş este tot de provenienţă traco-dacă,
cum o avem în hidronim ele : A rgeş, Crişi M ureş, Someş, T im iş. Sunetul
ş este inexistent în greacă şi latină.
Prezentarea lingvistic-etim ologică duce la concluzia că ortografierea
K am asis, spre deosebire de ortografierea apuseană latină, din Italia
Camasiu^ sau Camasus, este ortografierea în lim ba greacă a unui antroponim daco-rom an, Cămaş, pe care-1 păstrăm până astăzi în lim ba
rom ână, în onom asticul Cămăşoiu, Cămeşoiu (Cămaş -f sui. -oiu), aşa
cum avem ortografiat şi pe Dasios, în lat. Dasius, de la autohtonul daş
(= m iel de un an), aflat şi în ar. şi mgl. (Pr. I. Ionescu, C uvântul daş,
în Lim ba Română, 6, 1987, p. 519—521). S fântul Dasius, sărbătorit la
20 noiem brie, ostaş rom an, de origine traco-dacă, a fost m artirizat prin
tăierea capului la 20 noiem brie 304, în cetatea Durostorum (Silistra, în
Bulgaria).
Un alt sfânt de origine traco-dacă este şi Dadas sau Dada, din satul
Ozovia, din sudul Dobrogei, unde i s-a tăiat capul la 28 aprilie 304, m ar
tirizat îm preună cu Sfinţii M axim şi Cvintilian, sărbătoriţi îm preună
la 28 aprilie. Num ele Dada provine de la apelativul autohton dadă, a tri
buit unei fem ei mai în vârstă, sau unei surori mai m ari, de origine
traco-dacă, şi nudin bg., ser., cum ni-1 prezintă DLR şi DEX.
Sfânt m artir autohton este şi S fântul Argeus, cu num ele de la a p e la 
tivul autohton traco-dac argea (I. I. Russu, Etnogeneza rom ânilor, B ucu
reşti, 1981, p. 251—252 ; Gr. Brâncuş, op. cit., p. 22), care a fost m artiri
zat la Tomis (Constanţa), în Dobrogea, în tim pul persecuţiei lui Licinius
(308-—321, m ort la 324), îm preună cu fraţii săi cu num e latinizate, Narcissus (Narcis) şi M arcellinus (M arcelin — Marcel), sărbătoriţi la 2 ia
nuarie, şi ei de origine autohtonă, daco-romani.
Sfânt m artir autohton este şi Quindeus — Chindeus, Cindeus, al
cărui num e, îm preună cu al sfinţilor m artiri Chirillus şi Tasius (-Dasius),
s-a afiat înscris în lim ba greacă pe o placă de calcar gălbui, descoperită
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de arheologul Ion B arnea în ruinele basilicii cim itiriale din Axiopolis
(Hinog, Cernavodă), cetatea de nord, cu ocazia unor lucrări şi adusă prin
anul 1947 — la MNA, unde se păstrează, datată de la sfârşitul secolului
al III-lea şi începutul secolului al IV-lea, din tim pul persecuţiei lui Diocleţian, (284— 305, m ort 316).
Se afirm ă că originea num elui nu este clară (Emilian Popescu) şi
este pus în legătură cu Quintus (Ion Barnea). P. Şt. N ăsturel consideră
că num ele rom ânesc Gândea derivă de la Quindeas. De la Candid, Chindeu îl derivă şi N. A. Constantinescu (Dicţionar onomastic rom ânf Bucu
reşti, 1963, p. 27—30).
Se im pune o precizare etimologică, Num ele grecesc Quindeas, în
latineşte este transcris Q uindeus-C hindeus-C indeus, ca şi Kirilos, în la
tineşte Q uirillus — ChiriUus —- Cirillus. P rin închiderea lui i neaccen
tu at înaintea unei nazale în d din epoca daco-rom ană (sec. II—VI) şi cu e
neaccentuat devenit diftongul ea, avem rom ânescul Gândea, care a fost
m artirizat, autohton daco-rom an, sărbătorit la 26 aprilie. Grecescul
Quindeas nu a reprodus în transcrierea greacă decât autohtonul dacorom an Gândea, pe care-1 păstrăm în lim ba rom ână până astăzi ca num e
de botez şi în onomastică.
C instirea celor şapte Sfinţi m artiri daco-rom ani ne vorbeşte despre
o Biserică daco-rom ană m artiră din secolul al IV-lea, la D unărea de
Jos, înainte de libertatea religioasă acordată de Sfântul Constantin cel
Mare, p rin edictul de la Milan din 313.

VECHIMEA VIEŢII M ĂNĂSTIREŞTI LA ROM ÂNI
Pr. prof. I. IONESCU

Se afirm ă, în general, că existenţa şi organizarea vieţii m ănăsti
reşti la poporul rom ân este târzie şi ea n e-ar fi venit prin interm ediul
slavo-bizantin. R ealitatea lucrurilor însă este cu totul alta, nereţinută
până în prezent de istoriografia rom ânească.
în Transilvania, M aram ureş şi B anat avem un num ăr însem nat de
toponim e, unele R âm eţ sau R im eţ şi altele R em etea, Rim etea, Rem eţ.
Din prim ul grup fac parte : R âm eţ, Râm eţ-Brădeşti, transcris în m a 
ghiară R em ete-B redesty, Râm eţ-Cheia, R âm eţ-O lteni, Râm eţ-Poieni,
Râm eţ-Valea In zelu lu i, R âm eţ-Valea M ănăstirii, Râm eţ-Valea Uzei
(toate în judeţul Alba), R âm eţ-Sat sau Pleaşa, Cheia R âm eţului şi Râpa
R âm eţului sau Mănăstirea (tot în jud. Alba). Din al doilea grup : R e
m etea (în jud. Alba, Bihor, H arghita-M ureş), Rem etea Chioarului (Ma
ram ureş), Rem etea Lungă (Timiş), Rem etea Mare (Timiş), R em etea Mică
(Timiş), Rem etea Oaşului (Satu Mare), R em etea Pogănici (Caraş-Severin). Pe Rim etea sau Gura Râm eţii (Bistriţa Năsăud), R em eţi (Bihor,
M aram ureş), R em eţi pe Som eş (Maramureş). Se susţine că toponim ele
respective au la bază m aghiarul rem ete ( = pustnic, sihastru, călugăr)
(Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, II,
B ucureşti, 1967, p. 80 ; Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti,
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1963, p. 245 ; idem, Dicţionar al num elor de fam ilie rom âneşti, B ucu
reşti, 1983, p. 392 ; N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic rom ânesc,
Bucureşti, 1963, p. 139). Acelaşi lucru se susţine şi în Dicţionarul lim bii
române (DLR). Se im pune o precizare etimologică.
Mai întâi reţinem toponim ele asociate : Râm eţ-Valea M ănăstirii,
Râpa Râm eţului sau M ănăstirea, care ne indică vechi aşezări m onahale,
anterioare, răm ase în trad iţia orală a poporului din aceste locuri.
In lim ba rom ână, cuvântul râm eţ (s. m.), pl. răm eţi3 vine din latinul
erem itus, din erem ităt-ae, provenit din lim ba greacă erem itis (singu
l a r — erem it), din erem ia fspT^ta = loc solitar, deşert). P rin afereza iui
e- iniţial neaccentuat, cu trecerea urm ătorului -e- din eta (—
—) în
-â-, înaintea unei consoane nazale, provocată de -r- precedent, cu desch i
derea lui -i- neaccentuat în -e- şi cu asibilarea lui -t- latin + e, i în
-ţ(i), cuvântul ne vine în lim ba rom ână din epoca dacorom ană, sec.
II—VI. în italiană avem rom ito din erem ita. C uvântul rom ânesc răm eţ
a fost îm prum utat şi în m aghiară, rem ete, ca şi zem bete, din rom ânescul
sâm băta, din lat. sem batha (Al. Rosetti, Istoria lim bii rom âne, Bucu
reşti, 1986, p. 386). Procesul a fost deci invers : rem ete provine din
râm eţ, şi nu râm eţ din rem ete. De aici rezultă concluzia că toate topo
nim ele m enţionate : R em etea, R em eţi, Rim etea, la început s-au num it
şi ele Râmeţ(i) şi, cu tim pul, au fost m aghiarizate. Se cunoaşte că în
T ransilvania avem un proces intens de m aghiarizare a m ultor num e de
fam ilie şi de toponim e rom âneşti.
Episcopul Teotim al Tom isului, pe Ia sfârşitul secolului al IV-lea şi
începutul secolului al V-lea, a elaborat o scrisoare specială adresată erem iţilor (singuraticilor) şi cenobiţilor (cei care tră iau viaţa m onahală în
com un în m ânăstiri) din Scythia M inor (Dobrogea) (I. G. Coman, Scrii
tori bisericeşti din epoca străromână, B ucureşti, 1979, p. 193— 194).
Avem dovada existenţei erem iţilor pe teritoriul ţării noastre înain
tea folosirii term enilor de m onah3 călugăr sau m ănăstire. Cuvintele p a
leocreştine dacorom ane : râmeţ(i)f râmeţie au fost acoperite şi înlocuite
cu tim pul de cuvintele venite prin filiera slavo-bizantină : călugăr (xaXoŢ^po^), sl. kalugeru, şi mănăstire (^ovaax^ptov), sl. m onastyri. Tot prin
filiera slavo-bizantină, după secolele IX—X, ne-au venit în lim ba ro 
m ână şi schit (<;x7jT7j<;,
axTjtos), sl. skith (= m ănăstire şi singu
ratică), şi schim nic, sihastru şi sihastră, din isihastis
“ că
lugăr, solitar) şi isihastra (vjoixaaxpa = călugăriţă singuratică), şi locu
inţa lor num ită sihăstrie (din
txaa'cp'^-piov = isihastirion), 7}atxaax^pta
= isihastiria.
în vechile noastre râm eţii dacorom ane, ridicate p rin păduri şi prin
m unţi pentru a fi ferite din calea năvălitorilor, au rezidat şi piscupii
dacorom ani, iar în unele râm eţii au fost şi sedii episcopale, piscupii,
cum o dovedeşte până astăzi m ănăstirea Râm eţi, din jud. Alba, aşezată
în tr-u n loc retras şi pitoresc pe valea Geoagiului, unde, în 1978, pe
stra tu l al doilea de pictură din biserică, ce datează din prim a jum ătate
a secolului al X lV -lea, a fost identificat num ele arhiepiscopului G he
lasie, anul 1376 şi num ele m eşterului zugrav, M ihul de la Crişul Alb
(M. M anolache, M ănăstirea R ăm eţ, B ucureşti, 1975 ; C. Boambeş, în
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RMI, 1990, I, p. 80—90). A rhiepiscopul Ghelasie a fost tră ito r
în Râm eţi, prin care se înţelege atât locaşul m onahal, cât şi trăitorii lui, în
sec. X lV -lea devenit sediu arhiepiscopal p en tru rom ânii ortodocşi din
Transilvania şicare va fi avut în jurisdicţia sa şi alţi ierarhi, cu se
diile episcopale
în râm eţii, care nu ne mai sunt cunoscute în prezent.
Vechile R âm eţii rom âneşti au fost şi centre de rezistenţă rom â
nească şi în ele s-au scris şi s-au copiat num eroase m anuscrise, care
erau puse la îndem âna preoţilor de prin satele rom âneşti, ca şi la în
dem âna ţăranilor, p en tru învăţarea scrisului şi cititului rom ânesc. Cu
noaştem o asem enea R âm eţie în tre Feldru şi Ilva Mică, Jud. B istriţaNăsăud, aproape de Gura Râm eţii, în care, în secolele XVII şi XVIII
s-au scris şi s-au copiat num eroase m anuscrise, care au dăinuit până la
24 ianuarie 1768, când locuitorii din Feldru, adunaţi la porunca vicecolonelului Enzenberg au h o tărât m utarea ei în sat, deoarece, ca toate
m ănăstirile din păduri, se spunea că ajunseseră cuiburi de hoţi, adică
cuiburi de rezistenţă rom ânească (Z. Pâclişeanu, în Cultura creştină,
X III, 1919, nr. 7— 8, p. 158).
Ceea ce au reprezentat pen tru istoria poporului rom ân din T ran
silvania râm eţiile lui, contam inate m ănăstiri, ca şi Biserica rom ânească,
a evidenţiat-o clar P. P. Panaitescu : «Nu treb u ie însă să trecem cu ve
derea faptul istoric de prim ă im portanţă că Biserica şi m ănăstirile «au
ţinut» neam ul rom ânesc în faţa încercărilor de destrăm are ale stăpânirii
catolice străine în Transilvania. Biserica Ortodoxă Rom ână din T ransil
vania, cea populară, şi cea cnezială, au p ă stra t coeziunea rom ânilor faţă
de străini» (P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii rom âneşti,
Bucureşti, 1969, p. 332).

♦ P î\ R T e

O FIC I & L

♦

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru
din 13— 14 februarie 1996

La convocarea Prea F ericitului P ărinte Teoctist, P a tria rh u l Bisericii
Ortodoxe Române, în zilele de 13 şi 14 februarie 1996, s-au desfăşurat,
la reşedinţa patriarh ală din Bucureşti, lucrările şedinţei de lucru a S fân
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne care au m arcat şi deschiderea
sesiunii sinodale pe anul 1996.
M arţi, 13 februarie 1996, la orele 8,00 a fost săvârşită Sfânta L itu r
ghie in catedrala p atriarhală de către P.S. A rhiereu-V icar Iustin Sigheteanul, îm preună cu un sobor de preoţi şi diaconi, după care, la ora 9,30,
s-a oficiat slujba T e-D eum -ului în prezenţa Prea Fericitului P ărinte
P a tria rh Teoctist şi a m em brilor S fântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
La ora 10,00, Prea Fericitul P ărinte P a tria rh T eoctist, însoţit de
m itropoliţi, intră în sala sinodală.
După citirea apelului nom inal de către P.S. Episcop-Vicar p atriarhal
Teofan Sinaitul, secretarul Sfântului Sinod, constatându-se prezenţa sta 
tu tară, Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist declară deschisă prim a
şedinţă de lucru a sesiunii sinodale pe anul 1996.
în cuvântul de deschidere rostit la începerea lucrărilor, P rea F eri
citul P ărinte P a tria rh Teoctist se adresează m em brilor S fântului Sinod
im plorând darurile Sfântului Duh, ca şi anul 1996 să fie un an rodnic
p en tru Sfânta Ortodoxie, p en tru clerul, credincioşii şi toţi fiii neam u
lui românesc. A preciind că prezenţa m em brilor S fântului Sinod la această
şedinţă constituie o chezăşie pentru hotărârile ce urm ează a fi adoptate,
Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist roagă pe Bunul şi A totputerni
cul Dum nezeu să binecuvinteze lucrările acestui for central bisericesc
in anul 1996.
în continuare, Prea Fericitul P ărinte P a triarh Teoctist dispune să
se dea citire Comisiilor Sinodale de lucru p en tru sesiunea din anul 1996
a căror com ponenţă este aprobată, după cum urm ează :
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Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă şi mănăstiri
I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului — preşedinte.
I.P.S. M itropolit Petru al Basarabiei — m em bru.
Î.P.S. Arhiepiscop Pim en al Sucevei şi R ădăuţilor — m em bru.
P.S. Episcop E ftim ie al Rom anului şi H uşilor — m em bru.
P.S. Episcop A ndrei al Alba luliei — raportor.
P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi H arghitei — m em bru.
P.S. Episcop-vicar Gherasim Putneanul — m em bru.
P.S. A rhiereu-V icar Ioachim Vasluianul — m em bru
P.S. A rhiereu-V icar Justin Sigheteanul — m em bru.
Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină
i P.S M itropolit Nestor al Olteniei — preşedinte.
I.P.S. Arhiepiscop Lucian al Tonusului — m em nru.
P S. Episcop Gherasim al Râm nicului — m em bru.
P S. Episcop Epifanie al B uzăului — m em bru.
P.S. Episcop Calinic al A rgeşului — raportor.
P.S. Episcop Em ilian al Caransebeşului — m em bru.
P.S. Episcop Justinian al M aram ureşului şi S ătm arului — m em bru.
P.S. Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul — m em bru.
Comîsia învăţământului pentru pregătirea
personalului bisericesc
I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei — preşedinte.
I.P.S. A rhiepiscop Vasile al Târgoviştei — m em bru.
I.P.S. A rhiepiscop Bartolom eu al C lujului — m em bru.
P.S. Episcop Casian al D unării de Jos — raportor.
P.S. Episcop Ioan al Oradei — mem bru.
P.S. Episcop-Vicar Teodosie Snagoveanul — m em bru.
P.S. Episcop-Vicar Damaschin Severineanul — m em bru.
P.S. Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul — m em bru.
Comisia relaţiilor externe bisericeşti
I.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului — preşedinte.
I.P.S. M itropolit Serafim al Germ aniei şi Europei C entrale —
m em bru.
I.P.S. A rhiepiscop Victorin al Arhiepiscopiei O rtodoxe Române
în Am erica şi Canada — m em bru.
P.S. Episcop Tim otei al A radului — mem bru.
P.S. Episcop N ifon al Sloboziei şi Călăraşilor —- raportor.
P.S. Episcop-Vicar P a tria rh a l Teofan Sinaitul —■ m em bru.
P.S. Episcop-Vicar P a tria rh a l V incenţiu Ploieşteanul — m em bru.
P.S. A rhiereu-V icar Irineu Slătineanul — m em bru.
P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist invită pe P.S. Teofan Si
m itu l, S ecretarul S fântului Sinod să dea citire Ordinii de zi care, după
B. O. R. — 22
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ce este com pletată corespunzător, la solicitarea unor m em bri ai Sfân
tului Sinod, este aprobată iar lucrările sunt repartizate pe Comisii Si
nodale, după profilul lor, pentru studierea şi întocm irea referatelor.
în ain te de suspendarea şedinţei spre a se trece la studierea lucrări*
lor în Comisiile Sinodale, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist p ro 
pune plenului să exam ineze :
Tem ei n r. 8355/1996 —■ Proiectul Pastoralei S fântului Sinod privind
colecta pentru Fondul C entral M isionar din Dum inica Ortodoxiei pe
anul 1996,
Subliniind că m ai este foarte puţină vrem e până la Dum inica O rto
doxiei din acest an, P rea Fericitul P ărinte P a tria rh propune ca S fântul
Sinod să exam ineze şi să definitiveze proiectul Pastoralei S fântului Si
nod p en tru colecta Fondului C entral M isionar care a in tra t în trad iţia
Bisericii noastre a se organiza în Dum inica Ortodoxiei a fiecărui an, în
care scop arată că I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, în
dorinţa de a veni în sprijinul lucrărilor sinodale a elaborat un proiect
de Pastorală supus dezbaterii.
Procedându-se la lecturarea tex tu lu i şi după ce su n t aduse unele
mici am endam ente, plenul S fântului Sinod hotărăşte :
Aprobă tex tu l Pastoralei S fâ n tu lu i Sinod p entru colecta Fon
dului Central Misionar din D um inica Ortodoxiei pe anul 1996.
A duce m ulţum iri I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi B u 
covinei p entru alcătuirea proiectului Pastoralei.
T extu l Pastoralei aprobat de S fâ n tu l Sinod, îm preună cu in
strucţiunile aferente, se vor tipări prin grija Sectorului II al A d 
m inistraţiei Patriarhale, punându-se la dispoziţia Chiriarhilor,
p o trivit num ărului necesar fiecărei eparhii, pentru a fi transm is
tuturor unităţilor de cult bisericesc, în tim p u til.
P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist suspendă apoi şedinţa în
vederea studierii şi întocm irii referatelor, de către Comisiile Sinodale,
asupra lucrărilor repartizate.
La reluarea lucrărilor în plen, în aceeaşi zi, la orele 17,00 P rea
F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist invită pe P.S. Episcop Casian al D u
nării de Jos, raportorul Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea per
sonalului bisericesc să prezinte referatele acestei Comisii asupra u rm ă
toarelor problem e studiate :
Tem ei nr. 668/1996 — A dresa Facultăţii de Teologie din B ucureşti
nr. 40/1996 în legătură cu organizarea în R om ânia a celui de al IV-lea
Congres al F acultăţilor de Teologie Ortodoxe, în perioada 12— 17 au
gust 1996.
Având în vedere că din docum entaţia transm isă de Facultatea de
Teologie din Bucureşti rezultă ; cadrul de desfăşurare a lucrărilor Con
gresului, tem a generală şi m aniera de abordare a acesteia prin referate
principale expuse în plen şi coreferate ce vor fi prezentate în cele trei
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secţii (dogmatică, liturgică şi m isionară), m odalităţile prin care se pro
pune sprijinirea şi im plicarea P atriarhiei Rom âne în organizarea şi
desfăşurarea Congresului,
Ţinând seama că în aceeaşi docum entaţie se propune şi lista m ini
m ală de participanţi din ţară şi de peste hotare, precum şi o serie de
m odalităţi şi surse de sprijin financiar şi m aterial p e n tru b una organi
zare şi desfăşurare a lucrărilor Congresului,
C onstatând că este necesar ca C entrele eparhiale să-şi aducă apor
tu l la susţinerea financiară a lucrărilor Congresului prin alocarea con
trib u ţiei financiare stabilită p rin hotărârea S fântului Sinod n r1. 96/1995,
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pen tru pregătirea perso
nalului bisericesc şi în urm a discuţiilor care au avut loc în plen, Sfân
tu l Sinod hotărăşte :
Ia act de proiectul-cadru propus de Facultatea de Teologie din
Bucureşti privind organizarea şi desfăşurarea celui de al IV-lea
Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, la Bucureşti, în peri
oada 12— 17 august 1996.
Facultatea de Teologie din Bucureşti, prin C om itetul de or
ganizare, va prezenta programul detaliat al fiecărei zile a lucrări
lor Congresului.
Facultatea de Teologie din B ucureşti va preciza care este im plicarea m em brilor Sfâ n tu lu i Sinod invitaţi la lucrările Congresu
lui.
Centrele eparhiale care, încă nu şi-au vărsat contribuţia fin a n 
ciară pentru sprijinirea lucrărilor Congresului, potrivit hotărârii
S fâ n tu lu i Sinod nr. 96/1995, sunt rugate să găsească m odalităţile
de aducere la îndepliniref în scopul unei m inim e evaluări a su
portului financiar bisericesc al acestora.
C om itetul de organizare va prezenta proiectul de buget pentru
organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Congresului, cu arătarea sur
selor, în scopul identificării şi altor posibilităţi de finanţare„
Tem ei nr. 8371/1995 — R eferatul Sectorului de în v ăţăm ân t privind
stabilirea cifrelor de şcolarizare la instituţiile de învăţăm ânt teologic
din cuprinsul P atriarh iei Rom âne pentru anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
A vându-se în vedere că la stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru
adm iterea în anul I, la in stituţiile de învăţăm ânt teologic din P atriarh ia
Rom ână în anul de învăţăm ânt 1996— 1997 s-a ţin u t seam a de pre
vederile Legii Învăţăm ântului, de propunerile C entrelor E parhiale şi ale
instituţiilor de învăţăm ânt care asigură pregătirea personalului potrivit
cerinţelor vieţii bisericeşti şi din alte dom enii specifice.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pen tru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
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Aprobă cifrele de şcolarizare propuse pentru adm iterea în
anul I la instituţiile de învăţăm ânt teologic din Patriarhia Rom ână.
în anul de învăţăm ânt 1996—1997, după cum urm ează :
a. La Sem inariile teologice liceale — 1 045 locuri.
b. La Şcolile de cântăreţi bisericeşti — 365 locuri.
c. La şcolile postliceale teologico-sanitare — 370 locuri.
d. La Facultăţile de Teologie Ortodoxă (specializările Teolo
gie-Pastorală, Teologie-Litere, Teologie-Asistenţă socială, TeologieP atrim oniu, Teologie-îstorie şi Teologie-Pictură şi artă re li
gioasă) — 1 670 locuri.
e. La ciclul de studii aprofundate-m aşter (la B ucureşti, S ib iu t
Cluj-Napoca) — 90 locuri.
A probă, pentru viitor, reducerea la m inim ul necesar a cifre
lor de şcolarizare ce se vor propune la instituţiile de învăţăm ânt
teologic din Patriarhia Rom ână, datorită lipsei locurilor vacante
de preoţi şi pentru evitarea creării surplusului de personal.
Tem ei nr. 8365/1995— R eferatul Sectorului de în v ăţăm ân t privind
introducerea în planul de învăţăm ânt al Sem inariilor teologice liceale şi
al Şcolilor de cântăreţi bisericeşti a orei de dirigenţie, a adaptării pro
gram elor analitice la num ărul de 34 săptăm âni de şcolarizare pe an şi
p en tru introducerea orei de Form are Spirituală şi Duhovnicească în pla
nul de învăţăm ânt al Şcolilor de cântăreţi bisericeşti.
C onstatând că planul de învăţăm ânt al Şcolilor de cântăreţi bise
riceşti elaborat în anul 1994 nu cuprinde ore de D irigenţie şi de F or
m are S pirituală şi Duhovnicească iar program ele analitice au fost elabo
rate pe 25 săptăm âni de şcolarizare, că la Sem inariile teologice liceale,
planul de învăţăm ânt nu cuprinde ora de D irigenţie iar unele program e
analitice au fost alcătuite tot p e n tru 25 de săptăm âni de şcolarizare,
deşi, potrivit norm elor M inisterului în văţăm ântului anul de învăţăm ânt
cuprinde 34 săptăm âni de şcolarizare.
A vând în vedere im portanţa orelor de D irigenţie şi de Form are
S pirituală şi Duhovnicească p e n tru dezvoltarea şi cultivarea ataşam entu
lui faţă de valorile spirituale ale Ortodoxiei în instituţiile de învăţăm ânt
p reu n iv ersitar teologic, precum şi necesitatea extinderii planului de în
văţăm ânt la 34 de săptăm âni de şcolarizare spre a nu se crea dificultăţi
la norm area posturilor didactice şi la salarizarea personalului didactic.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p e n tru pregătirea perso
nalului bisericesc, S fântul Sinod h o tărăşte :
Aprobă introducerea orei de Dirigenţie în planurile de învăţă
m â n t ale Sem inariilor teologice-liceale şi ale Şcolilor de cântăreţi
bisericeşti, începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Aprobă introducerea orei de Formare Spirituală şi D uhovni
cească în planul de învăţăm ânt al Şcolilor de cântăreţi bisericeşti.
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Aprobă adaptarea programelor analitice de la Sem inariile teologice-liceale şi de la Şcolile de cântăreţi bisericeşti la 34 de săp
tămâni de şcolarizare pe an, prin afectarea de ore suplim entare
unor tem e din programe, până la o reform ulare adecvată a aces
tora.
Se va interveni la M inisterul învăţăm ăntidiu, aducându-se la
cunoştinţă am endam entele aprobate de Sfâ n tu l Sinod, în vederea
punerii lor în aplicare.
Tem ei nr. 8366/1996 — R eferat privind echivalarea cursurilor de
definitivare şi prom ovare a clerului cu definitivatul şi gradul didactic II
din învăţăm ântul preuniversitar de stat p en tru preoţii care nu au norm a
didactică de bază în învăţăm ânt şi pentru preoţii absolvenţi de Sem inar
teologic-liceal.
C onstatându-se că problem a echivalării cursurilor de definitivare
şi prom ovare ale clerului cu definitivatul şi gradul II didactic, a fost re 
glem entată de M inisterul Învăţăm ântului doar pen tru «cadrele clericale
care au norm a de bază în învăţăm ânt» şi că, în continuare, personalul
clerical care nu are norm a de bază în învăţăm ânt sau su n t absolvenţi de
Sem inar teologic liceal nu beneficiază de această înlesnire.
A preciindu-se ca şi cursurile de definitivare şi prom ovare ale cleru
lui care au caracter postuniversitar şi de perfecţionare şi sunt finalizate
p rin exam ene speciale, pot fi asim ilate cu gradele didactice obţinute în
învăţăm ânt.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pen tru pregătirea perso
nalului bisericesc şi ca urm are a discuţiilor care au avut loc în plen,
Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă echivalentul exam enelor de definitivare şi promovare
ale clerului cu definitivatul şi gradele didactice şi pentru preoţii
care predau fără norm a de bază în învăţăm ânt sau cu m ai puţin
de o norm ă.
Aprobă ca această echivalare să se facă şi pentru preoţii ab
solvenţi de Sem inar teologic-liceal care activează în învăţăm ânt.
Aprobă iniţierea dem ersurilor necesare la M inisterul în văţă
m ântului şi la Comisia pentru învăţăm ânt şi Ştiinţă a Camerei
D eputaţilor în vederea recunoaşterii acestor echivalări şi pentru
includerea lor în Sta tu tu l Cadrelor Didactice.
Tem ei nr. 8367/1995 — R eferat privind m odalităţile de obţinere a
gradelor didactice de către personalul didactic din învăţăm ântul preuni
versitar teologic şi p e n tru cei care predau Religia în învăţăm ântul p re
u niversitar de stat.
Constatând că, în prezent, gradele didactice în învăţăm ântul p re
universitar teologic şi p en tru cei care predau Religia în şcolile de stat se
obţin pe baza exam enelor susţinute la -cele p atru F acultăţi de Teologie
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O rtodoxă abilitate de M inisterul în văţăm ântului (Bucureşti, Iaşi, Sibiu
şi Cluj-Napoca), dar că se im pune am endarea actualelor reglem entări
şi adaptarea corespunzătoare a tem aticilor acestor exam ene, cu preci
zarea că aceste exam ene se dau la specialitatea Religie.
Ţ inând seam a că Metodologia de desfăşurare a acestor exam ene este
cea în vigoare la M inisterul învăţăm ântului, specifice fiind doar te m aticile pentru Teologia Dogmatică — Religie şi p en tru M etodica p re
dării Religiei, elaborate de Facultatea de Teologie din B ucureşti cu sp ri
jinul P atriarhiei Române.
Ca urm are a discuţiilor p u rta te în plen, a precizărilor aduse şi
la propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea personalului
bisericesc, Sfântul Sinod h o tărăşte :
Aprobă ca> în viito r, exam enele pentru obţinerea gradelor d i
dactice să $e facă în specialitatea R eligie.
Aprobă tem atica exam enelor de grad didactic la specialitatea
Religie, care cuprinde subiecte din secţiile de teologie istorică şi
sistem atică, respectiv : Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Istoria
bisericească universală şi tem atica pentru Metodica predării R e
ligiei.
P entru exam enul la Pedagogie se va respecta tem atica elabo
rată de M inisterul învăţăm ântului publicată în revistele de spe
cialitate destinate cadrelor didactice.
Aprobă desem narea de către Centrele Eparhiale a unor cadre
didactice de specialitate teologică de la Sem inariile teologice-liceale
sau cadre de stat şi care îndeplinesc condiţiile necesare, pentru
efectuarea inspecţiilor de grad didactic, cu delegaţie din partea
Inspectoratelor Şcolare Judeţene.
Aprobă să se facă dem ersurile necesare la M inisterul în v ă 
ţăm ântului pentru punerea în aplicare a acestor reglem entări.
Aprobă să se transm ită Centrelor Eparhiale şi instituţiilor de
învăţăm ânt preuniversitar teologic instrucţiunile necesare în scopul
punerii în aplicare.
Tem ei nr. 213/1996 — R eferatul Sectorului de înv ăţăm ân t în legă
tu ră cu aprobarea M etodologiei exam enului de absolvire a Şcolilor de
cântăreţi bisericeşti.
C onstatând că pe lângă metodologia cadru, aprobată de M inisterul
în văţăm ântului este necesar a se face unele precizări specifice Şcolilor
de cântăreţi bisericeşti in scopul stabilirii disciplinelor exam enului de
absolvire la acest tip de şcoli care să se desfăşoare în prezenţa delegatu
lui C entrului eparhial.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p e n tru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod h otărăşte :
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Aprobă ca exam enul de absolvire al Şcolilor de cântăreţi bi
sericeşti să se susţină la următoarele discipline de specialitate :
— Teologie Dogmatică (scris)
— Tipic Bisericesc (oral)
— Muzică Bisericească (oral)
Candidaţii vor prezenta şi u n proiect (lucrare practică) cu
conţinut de Tipic Bisericesc sau M uzică Psaltică (rănduiala unei
slujbe cu particularităţi deosebite sau o cântare de referinţă pe
notaţie psaltică).
Aprobă participarea în cadrul Comisiei de exam en pentru ab
solvirea Şcolii de cântăreţi bisericeşti a unui reprezentant al Cen
trului Eparhial.
Tem ei n r . 452/1996 ■
— A dresa Episcopiei Alba Iuliei nr. 7 8 71996
cu propunerea de înfiinţare a Şcolii de C ântăreţi Bisericeşti din M uni
cipiul Alba Iulia, începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Constatând din propunerea Episcopiei Alba Iuliei că sunt create
condiţiile necesare p e n tru înfiinţarea unei astfel de şcoli cu o deosebită
im portanţă m isionară în zona respectivă şi p e n tru asigurarea de cântă
reţi bisericeşti,
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p en tru pregătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti în M unicipiul
A lba Iulia, pe lângă Sem inarul teologic-liceal, începând cu anul de
învăţăm ânt 1996—1997, cu un num ăr de 25 locuri în anul I de
stu d iu .
Se vor face dem ersuri la M inisterul învăţăm ântului pentru în 
scrierea acestei şcoli în reţeaua învăţăm ântului preuniversitar.
Tem ei n r . 453/1996 — A dresa Episcopiei Alba Iuliei nr. 66/1996, cu
propunerea de înfiinţare a specializării Teologie-Litere în cadrul F acul
tăţii de Teologie a U niversităţii «1 Decem brie 1918» din Alba Iulia, în 
cepând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Având în vedere că p rin această propunere Episcopia Alba Iuliei
doreşte să soluţioneze num ărul m are de solicitări venite din partea ti
nerilor, cât şi satisfacerea cerinţelor locale de personal didactic p en tru
predarea Religiei, în care scop prezintă acordul Senatului U niversităţii
şi al autorităţilor adm inistraţiei locale, fiind îndeplinite condiţiile p re
văzute de Legea învăţăm ântului,
Ca urm are a lăm uririlor aduse în plen de P.S. Episcop A ndrei al
Alba Iuliei şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului pen tru pregătirea
personalului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea specializării Teologie-Litere în cadrul Fa
cultăţii de Teologie Ortodoxă a U niversităţii «1 Decembrie 1918»
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din Alba lulia, începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997, cu un
num ăr de 25 locuri în anul I de stu d iu .
Aprobă ca Facultatea de Teologie din A lba îulîa să întoc
mească şi să prezinte dosaiml de autoevaluare Consiliului Naţional
de Evaluare şi Acreditare Academică şi M inisterului învăţăm ân
tu lu i.
Tem ei nr. 573/1996 — A dresa Arhiepiscopiei Tom isului nr. 45/1996
cu propunerea de înfiinţare a specializării Teologie Pastorală în cadrul
Facultăţii de Teologie a U niversităţii «Ovidius» din Constanţa, începând
cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Luând act de tem einicia m otivaţiei aduse de A rhiepiscopia Tom isu
lui, în sprijinul propunerii făcute în care scop se arată că sunt asigurate
condiţiile necesare de şcolarizare, cazare, că există cadrele didactice ne
cesare şi prezintă acordul Senatului U niversităţii din Constanţa, fiind
îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea învăţăm ântului,
Ca urm are a lăm uririlor aduse în plen de Î.P.S. Arhiepiscop Lucian
al Tom isului şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului pen tru pregătirea
personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea specializării Teologie Pastorală în cadrul
Facultăţii de Teologie a U niversităţii «O vidius» din Constanţa, în 
cepând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997, cu un num ăr de 25
locuri în anul I de stu d iu .
Aprobă ca Facultatea de Teologie din Constanţa să în to c
mească şi să prezinte dosarul de autoevaluare Consiliului Naţional
de Evaluare şi Acreditare Academică şi M inisterului învăţăm ântu
lui.
Tem ei nr. 590a/1996 — A dresa Arhiepiscopiei B ucureştilor nr. 273/
1996, cu propunerea de înfiinţare a Şcolii postliceale teologico-sanitare
în M unicipul B ucureşti, începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Luând act de dorinţa Arhiepiscopiei B ucureştilor de a completa, prin
înfiinţarea acestei şcoli, pregătirea de specialitate a personalului m ediu
sanitar cu o pregătire teologică, ceea ce ar stim ula o nouă viziune asupra
actului m edical şi al asistenţei de specialitate în spitale.
A vând în vedere că Inspectoratul Şcolar al M unicipiului Bucureşti
şi-a exprim at acordul cu solicitarea A rhiepiscopiei Bucureştilor, avizând
înfiinţarea în cadrul acestei şcoli a unor clase de asistenţi generalişti,
tehnicieni dentari şi asitenţi de sănătate publică,
Ca urm are a precizărilor aduse în plen de Prea Fericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru p re
gătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea Şcolii postliceale te olog ico-sanitară în ca
drul Spitalului Fundeni din M un. Bucureşti, cu specializările:
asistent generalist, tehnician dentar şi asistent de sănătate publică,
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începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997, cu un num ăr de 75 de
locuri pentru anul I de studiu (câte 25 locuri la fiecare speciali
zare).
Se vor iniţia dem ersurile necesare la M inisterul în vă ţă m â n tu 
lui pentru înscrierea acestei şcoli în reţeaua învăţăm ântului preu niver sitar.
Tem ei nr. 590b/1996 — A dresa Arhiepiscopiei B ucureştilor nr. 273/
1996, cu propunerea de înfiinţare a Sem inarului teologic liceal în M uni
cipiul Giurgiu, începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Constatând, din docum entaţia prezentată de Arhiepiscopia B ucureşti
lor, tem einicia propunerii şi faptul că aceasta, este sprijinită de avizul
favorabil al Inspectoratului Şcolar judeţean G iurgiu şi de Liceul «I. Maiorescu», în cadrul căruia su n t create condiţii de şcolarizare şi cazare,
precum şi personal didactic p en tru disciplinele de cultură generală.
Ca urm are a lăm uririlor aduse în plen de Prea Fericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului p e n tru p re 
gătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea Sem inarului teologic liceal în m unicipiul
G iurgiu, începând cu anul de învăţăm ânt 1996—1997, cu un num ăr
de 25 locuri în clasa a IX-a.
Se vor iniţia dem ersurile necesare la M inisterul învă ţă m â n 
tului pentru înscrierea acestei şcoli în reţeaua învăţăm ântului
preuniver sitar.
Tem ei nr. 968/1996— Adresa Arhiepiscopiei Tim işoarei nr. 2321/1996,
cu propunerea de înfiinţare a specializării Teologie-Istorie în cadrul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă a U niversităţii de Vest din Tim işoara,
începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Luând act că A rhiepiscopia Tim işoarei a prezentat în sp rijinul solu
ţionării acestei propuneri o întem eiată m otivaţie, precum şi aprobarea
Senatului U niversităţii de Vest din Tim işoara, şi raportul de autoeva
luare îm preună cu planul de învăţăm ânt al acestei specializări.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p e n tru pregătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea specializării Teologie-Istorie în cadrul Fa
cultăţii de Teologie Ortodoxă a U niversităţii de V est din Timişoara,
începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997, cu un num ăr de
25 de locuri pentru anul I de studiu.
Se vor face dem ersurile necesare la Consiliul Naţional de
Evaluare şi Acreditare Academică şi la M inisterul învăţăm ântului
prin înaintarea dosarului de autoevaluare.
Tem ei nr. 30/1996 — Problem a înfiinţării Academiei de Pictură
Religioasă, ca secţie a Facultăţii de Teologie din B ucureşti, începând cu
anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
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Luând act de iniţiativa P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist
privind înfiinţarea unei Academii de P ictură Religioasă la M ănăstirea
P lum buita din Bucureşti, acţiune deosebit de im portantă şi de strictă
necesitate şi actualitate, prim ită cu apreciat interes în cercurile specia
liştilor.
Având în vedere că în cadrul discuţiilor p u rta te s-a sem nalat ne
cesitatea alcătuirii unui plan de în văţăm ânt adecvat care să cuprindă
disciplinele ce se vor preda, apelându-se în acest scop la concursul
specialiştilor.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pen tru pregătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
A probă înfiinţarea Academ ei de Pictură Bisericească la M ănăsti
rea P lum buita, ca secţie de Teologie-Pictură Religioasă în cadrul
Facultăţii de Teologie din B ucureşti, începând cu anul de învăţă
m ânt 1996— 1997, cu u n num ăr de 25 de locuri în anul I de stu 
diu, urm ând ca planul de învăţăm ânt să fie alcătuit prin grija
Facultăţii de Teologie şi a Sectorului de în vă ţă m â n t.
Se vor iniţia dem ersurile necesare la Consiliul Naţional de
Evaluare şi Acreditare Academică şi la M inisterul în vă ţă m ântului,
prin înaintarea dosarului de autoevaluare.
Tem ei nr. 899/1996 — A dresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 822/1996,
cu propunerea de înfiin ţare a S em inarului teologic liceal în M unicipiul
P iatra Neamţ, începând cu anul de învăţăm ânt 1996—1997.
C onstatând că p e n tru sp rijin irea soluţionării acestei propuneri,
Arhiepiscopia Iaşilor prezintă întem eiate m otivaţii, precum şi acordul
Inspectoratului Şcolar Ju deţean Neam ţ, acceptul Şcolii nr. 9 în cadrul
căreia se asigurau spaţii de şcolarizare şi cazare şi personal didactic pen
tru disciplinele de cu ltu ră generală, făcându-se precizarea că, din punct
de vedere pastoral-m isionar, Paraclisul şcolii va servi şi ca Biserică
Parohială p e n tru un cartier al M unicipiului.
în urm a discuţiilor care au avut loc, a precizărilor aduse în plen
de I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei şi la propunerea
Comisiei învăţăm ântului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea Sem inarului teologic liceal în M unicipiul
Piatra N eam ţ, începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997, cu u n
num ăr de 25 locuri în clasa a IX -a s urm ând ca Biserica-paraclis a
şcolii să servească drept Biserică Parohială în cartierul în care
funcţionează Sem inarul.
Se vor face dem ersuri la M inisterul învăţăm ântului pentru
înscrierea acestei şcoli în reţeaua învăţăm ântului preuniversitar.
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Tem ei nr. 1000/1996 — A dresa Episcopiei D unării de Jos nr. 310/
1996 cu propunerea de reînfiinţare a Şcolii de cântăreţi bisericeşti din
oraşul Tecuci, începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Având în vedere că această şcoală a m ai funcţionat până în anul
1948, când a fost desfiinţată abuziv şi că Inspectoratul Şcolar Ju d eţean
Galaţi şi-a exprim at acordul cu reînfiinţarea acestei şcoli care să funcţio
neze în cadrul G rupului Şcolar Agricol Tecuci, unde su n t oferite con
diţii de şcolarizare şi cazare şi că există cadrele didactice necesare p e n 
tru a răspunde astfel cerinţei de pregătire a cântăreţilor bisericeşti de
care se duce lipsă în zonă.
La propunerea Comisiei în v ăţăm ântului p e n tru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă reînfiinţarea Şcolii de cântăreţi bisericeşti în oraşul
Tecuci, începând cu anul de învăţăm ânt 1996—1997, cu u n num ăr
de 30 de locuri în anul I de studiu.
Se vor face dem ersurile necesare la M inisterul învăţăm ântului
pentru înscrierea acestei şcoli în reţeaua învăţăm ântului preuniversitar.
Tem ei nr. 959f 864, 875, 705, 1180, 1089/1996 — P ropunerile de
validare a alegerii personalului de conducere la unele F acultăţi de Teo
logie.
Având în vedere că, p otrivit instrucţiunilor M inisterului în v ăţă 
m ântului şi norm elor metodologice specifice, la instituţiile de în v ăţă
m ânt universitar care includ şi Facultăţile de Teologie, a av u t loc
alegerea personalului de conducere p en tru un nou m andat de p a tru ani
do zile.
C onstatându-se faptul că unele cadre didactice de la Facultăţile de
Teologie din diferite centre universitare predau şi în cadrul altor Facul
tăţi de Teologie din ţară, fie prin transfer, fie ca asociaţi, fără acordul
prealabil al C hiriarhilor şi al in stituţiilor de în v ăţăm ân t la care funcţio
nează ca titulari.
A preciindu-se că este necesar ca, în viitor, orice cadru didactic
titu la r la o F acultate de Teologie, când pleacă prin tran sfer sau ca pro
fesor asociat în alt centru un iv ersitar din ţară sau candidează la o
funcţie de conducere în F acultatea la care este titular, trebuie să ceară
acordul C hiriarhului său, potrivit prevederilor canonice.
Pe tem eiul prevederilor art. 121 din R egulam entul învăţăm ântului
Teologic, ca urm are a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comi
siei în v ăţăm ântului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul
Sinod hotărăşte :
Validează rezultatul alegerii p entru posturile de conducere de
la următoarele Facultăţi de Teologie Ortodoxă :
Facultatea de Teologie O rtodoxă din Iaşi
Pr. Conf. Univ. Petre S em en — decan
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Pr. Lect. Gheorghe Popa — prodecan
Pr. Lect. Nicolae Chifar — cancelar
Pr. L ect. Mihai M ihai — şef de catedră
F acultatea de Teologie O rtodoxă din Sibiu
Pr. Prof. Univ. Mircea Păcurariu — decan
Pr. Prof. Univ. L iviu Streza — cancelar
Pr. P rof. Univ. Vasile Mihoc — şef de catedră
F acultatea de Teologie O rtodoxă din Cluj-N apoca
Pr. Prof. Univ. Ică Ioan — decan
Pr. Lect. Tofan Stelian — cancelar
F acultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova
P.S. Episcop-Vicar Damaschin Severineanul — decan
F acultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea
Pr. Prof. Univ. D um itru A brudan — decan
P.S. Episcop Ioan al Oradiei — cancelar
Aprobă ca, în cazurile de transfer la o altă facultate de teo
logie sau pentru a preda ca profesor asociat, fie la o altă facultate,
fie la un sem inar, fiecare cadru didactic are obligaţia de a res
pecta prevederile statutare şi a solicita acordul Chiriarhului său.
Aprobă, ca principiu obligatoriu pentru toate eparhiile şi în
toate situaţiile sim ilare, atât pentru facultăţi cât şi pentru sem inarii ca, pe viitor, alegerile sau num irile personalului de conducere
(decan, prodecan, cancelar, şef de catedră, directory director
adjunct) să fie aduse la cunoştinţa Cancelariei Sf. Sinod} prin Cen
trele Eparhiale care să-şi fi dat, în prealabil, acordul.
Tem ei nr. 7473/1995 — R eferatul Sectorului de învăţăm ânt, c u p rin 
zând propuneri în legătură cu îm bunătăţirea condiţiilor de adm itere şi
a altor activităţi în Facultăţile de Teologie Ortodoxă.
A vând în vedere propunerile înaintate de Facultatea de Teologie
O rtodoxă din Cluj-N apoca cu privire la m odificarea unor probe ale exa
m enului de adm itere la specializarea Teologie-Pastorală de la F acultă
ţile de Teologie, îm bunătăţirea altor activităţi cu caracter didactic şi
metodic a studenţilor cât şi posibilitatea elaborării unui Regulam ent
pentru învăţăm ântul superior teologic ortodox.
Luând act că asupra acestor propuneri au fost aduse lăm uririle
necesare, în plenul şedinţei, de către Î.P.S. Arhiepiscop Bartolom eu al
Clujului.
Ca u rm are a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei în v ăţă
m ântului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotă
răşte :
Aprobă înlocuirea probei de Literatură Rom ână cu proba de
Lim ba Română la exam enul de adm itere în Facultăţile de Teologie
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Ortodoxă — specializarea Teologie Pastorală, începând cn anul de
învăţăm ânt 1996— 1997.
Aprobă normarea ca luci'ări practice a activităţilor desfăşurate
în cadrul orelor de sem inar de la disciplinele Liturgică şi O m ile
tică de la Facultăţile de Teologie, urm ând ca acestea să se desfă
şoare pe grupe m ici (10 studenţi).
Aprobă normarea distinctă a posturilor de duhovnic de la
Facultăţile de Teologie ţinându-se seama de programul religios
structurat pe grupe de studenţi şi individual, în afara num ărului
m a xim de ore prevăzut de planul de învăţăm ânt.
Aprobă elaborarea unui R egulam ent cadru p entru învăţăm ân
tul superior teologic ortodox care să prevadă relaţia organică de
subordonare a acestuia autorităţii bisericeşti.
Aprobă reanalizarea planurilor de învăţăm ânt, a programelor
analitice şi a statelor de fu n cţii din învăţăm ântul superior teologic
ortodox potrivit celor m ai sus stabilite.
Tem ei nr. 8072/1995 — R eferatul Sectorului de Învăţăm ânt privind
m odalitatea susţinerii exam enului de licenţă la Facultăţile de Teologie
Ortodoxă — specializarea Teologie Pastorală.
Luând act de solicitarea Facultăţii de Teologie din Craiova în legă
tu ră cu disciplinele exam enului de licenţă la specializarea Teologie
P astorală şi corelarea cu norm ele M inisterului învăţăm ântului care
prevăd ca exam enul de licenţă să se constituie din susţinerea lucrării de
licenţă şi exam ene la o disciplină fundam entală şi la alte două disci
pline la alegere.
A vând în vedere că şi Comisia specială pentru învăţăm ântul teolo
gic a opinat p e n tru aplicarea în cadrul Facultăţilor de Teologie a n o r
m elor M inisterului învăţăm ân tu lu i în legătură cu susţinerea exam enului
de licenţă.
In urm a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comisiei în v ă
ţăm ântului p en tru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Aprobă ca, în acord cu prevederile în vigoare ale M inisterului
învăţăm ântului, la specializarea Teologie-Pastorală de la Facultă
ţile de Teologie Ortodoxă, pe lângă prezentarea şi susţinerea tezei
de licenţă, exam enul de licenţă să se susţină la disciplina fu nda
m entală — Teologia Dogmatică şi la alte două discipline (la libera
alegere a studentului).
Tem ei nr. 225/1996 — R eferatul Sectorului de în văţăm ânt privind
m odalitatea de redactare, tipărire şi difuzare a m anualelor p en tru Sem inariile teologice liceale şi a m anualelor de Religie utilizate în şcolile
publice.
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C onstatând din referatu l Sectorului de în v ăţăm ân t că m anualele
p en tru disciplinele de studiu de la Sem inariile teologice liceale sunt
epuizate, că m anualele pentru Religie de la clasele I—IV trebuie reedi
tate şi că m anualele de Religie p e n tru clasele I—VIII ce se vor elabora
şi edita în viitor trebuie să fie incluse în planul editorial al M inisterului
învăţăm ântului, urm ând a fi distribuite g ratu it elevilor ;
Luând act că în prezent, potrivit norm elor M inisterului în v ăţăm ân 
tului, pen tru elaborarea şi tip ărirea m anualelor şcolare se lansează
concurs, putând fi folosite în procesul de instruire şi m anuale alternative ;
în urm a opiniilor exprim ate de Comisia specială pen tru în v ăţă
m ântul teologic, a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comisiei
învăţăm ântului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Aprobă constituirea de Comisii pe specialităţi, foi'mate din pro
fesori cu experienţă de la Sem inariile teologice liceale sau din
învăţăm ântul de stat care, pe baza programelor analitice revizuite
şi îm bunătăţite, să propună com itete pentru elaborarea şi redac
tarea manualelor unice pentru fiecare disciplină, urm ând ca acestea
să fie supuse spre analiza Comisiei Sinodale a în vă ţă m â n tu lu i,
înaintate spre aprobare S fâ n tu lu i Sinod şi apoi trim ise M inistem dui învăţăm ântului spre tipărire.
Aprobă posibilitatea elaborării unor manuale de către u n sin 
gur autor iar în cazul că sunt găsite corespunzătoare să fie supuse
aprobării S fâ n tu lu i Sinod p en tru tipărire şi folosire alternativă.
Aprobă ca finalizarea acestei acţiuni să se facă prin Sectorul
de învăţăm ânt teologic şi Educaţie Religioasă al A dm inistraţiei
Patriarhale care va apela p en tru considtări în problem ele tehnice
la Editura şi Tipografia In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bise
ricii Ortodoxe Române.
Tem ei nr. 1105/1996 — R eferatul Sectorului de înv ăţăm ân t privind
sta tu tu l orei de Religie în învăţăm ântul preu n iv ersitar de stat.
Constatând din referatu l Sectorului de în v ăţăm ân t că unele p re 
cizări ale M inisterului învăţăm ân tu lu i şi Secretariatului de Stat p en tru
Culte privind sta tu tu l orei de Religie în învăţăm ântul p reuniversitar de
stat, se m enţin în lim itele prevederilor art. 9, al. 1 şi 2 din Legea în v ă
ţăm ântului (nr. 84/1995) şi ale Deciziei C urţii C onstituţionale nr. 72/
1995, dând naştere la unele in te rp re tă ri ce m erg de la neclarităţi până
la a dim inua sau a ignora dreptul elevului de a frecventa ora de Religie.
A vând în vedere că în această situaţie este necesar să se intervină
la forurile legiuitoare pen tru m odificarea art. 9 din Legea în v ăţăm ân 
tului şi să se solicite ca precizările elaborate de M inisterul învăţăm ân
tului şi Secretariatul de S tat p e n tru Culte să nu fie puse în aplicare.
Ţinându-se seama de propunerea ca această problem ă fundam entală
p en tru procesul de in stru ire şi educare a tin eretu lu i să fie reanalizată
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de forurile legiuitoare în sensul ca Religiei, ca obiect de studiu, să i se
restituie statu tu l de absolută egalitate cu celelalte discipline m ajore din
învăţăm ântul de stat iar calificativele de «opţional» şi «facultativ» să
nu mai fie folosite în Legea învăţăm ântului.
în urm a am plelor discuţii p u rta te în plen şi la propunerea Comi
siei în v ăţăm ântului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, S fântul
Sinod hotărăşte :
Aprobă ca problem a statutului orei de Religie în învăţăm ântul
preuniversitar de stat să fie transpusă spre analiză şi studiu A d u 
nării Naţionale Bisericeşti cu recomandarea de a se declanşa proce
dura legală, prin strângerea de sem nături, pentru introducerea
unei iniţiative legislativef m enită să m odifice art. 9 din Legea în v ă 
ţăm ântului spre a se elimina din Lege calificativele de «opţional» şi
«fa cu lta tiv» şi p entru statutul egal al disciplinei Religiei cu cele
lalte discipline din învăţăm ântul preuniver sitar.
La orele 21,30, Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist suspendă
şedinţa de lucru a S fântului Sinod care, se reia în plen, în ziua de 14 fe
bruarie 1996, la orele 9,00, sub preşedinţia Prea F ericitului P ărin te
P a tria rh Teoctist, p rin rostirea rugăciunii «îm părate ceresc».
în continuare, P rea F ericitul P ărin te P reşedinte, invită pe P.S.
Episcop A ndrei al Alba Iuliei, rapo rto ru l Comisiei pentru doctrină, viaţă
religioasă şi pentru m ănăstiri să prezinte referatele asupra urm ătoarelor
problem e :
Tem ei nr. 8400/1995 — R eferat privind itin erariu l pastoral al Prea
Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, itinerariile pastorale ale m em brilor
Sfântului Sinod şi D ările de seam ă privind activitatea de teren pastoralm isionară desfăşurată în anul 1995.
în urm a exam inării am plei şi diversificatei activităţii desfăşurate de
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist la C entrul P atriarhal, ca în tâistătător al Bisericii O rtodoxe Rom âne, ca M itropolit al M unteniei şi
Dobrogei şi ca Arhiepiscop al B ucureştilor, precum şi a activităţilor des
făşurate de ceilalţi m em bri ai S fântului Sinod, în cuprinsul eparhiilor
şi în cadrul organelor bisericeşti locale şi centrale, sub aspect sacra
m ental, învăţătoresc, m isionar-pastoral, caritativ-social şi adm inistrativbisericesc pe m ultiple p lan u ri şi a rezultatelor obţinute în cadrul acestor
lu crări ;
Ca urm are a discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei p e n tru
doctrină, viaţă religioasă şi p e n tru m ănăstiri, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă actualizarea P lanului de m ăsuri misionare aprobat de
S fâ ntul Sinod în 1987 la condiţiile misionare şi pastorale actuale,
în care scop Planul va fi trim is C entrelor eparhiale p en tru stu 
diere, întocm ire de observaţii şi propuneri ce vor fi apoi supuse
exam inării S fâ n tu lu i Sinod.
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Aprobă ca Centrele eparhiale să ia m ăsurile necesare pentru
dinamizarea activităţii Consiliilor şi Com itetelor parohiale.
Aprobă ca, prin m ăsuri adecvate, Centrele eparhiale să v e 
gheze la reînviorarea program ului de catehizare, întem eiat pe
Sfânta Scriptură şi pe C atehism , pentru a-i înarm a pe credincioşi cu
cunoştinţele necesare de învăţătură de credinţă ortodoxă şi din S f.
Scriptură. în acest sens, se va urm ări generalizarea oficierii vecer
niei dum inica după amiază şi în sărbători, tim p în care credincioşii
su n t liberi iar celelalte culte au pi'ograme de servicii religioase. Cu
această ocazie, preoţii vor fi îndrum aţi să susţină m editaţii şi cate
heze cu conţinut doctrinar şi moral şi îi vor iniţia pe credincioşi
în cântarea bisericească. în acest scop, eparhiile se vor aproviziona
cu catehisme p en tru toate vârstele.
Eparhiile vor face eforturi pentru a reglem enta problem a navetism u lu i preoţilor şi pentru stabilirea lor în parohiif în funcţie
de situaţiile din teren.
Se vor lua m ăsuri pentru rearondarea parohiilor mari şi p e n 
tru înfiinţarea de noi parohii în zonele contam inate de sectari sau
de alte cu ltem
Preoţii vor fi îndrum aţi să facă pastoraţie individuală, mai
ales în cazurile fam iliilor cu problem e şi a celor ce nu cercetează
Biserica.
Se vor lua m ăsuri pentru atragerea şi implicarea şcolilor de
învăţăm ânt teologic în viaţa bisericească şi în lucrarea m isionarpastorală.
în bugetele parohiilor vor fi prevăzute fonduri pentru biblio
tecile parohiale, care să se aprovizioneze cu cărţi de la toate
eparhiile spre a fi puse la dispoziţia credincioşilor.
Aprobă ca referatul Cancelariei Sf. Sinod nr. 8400/1995 pri
vind itineranile pastorale ale m e m b n lo r Sfâ n tu lu i Sinod şi Dările
de seamă privind activitatea de teren pastoral-m isionară pe anul
1995 să fie trim is tuturor m em brilor S fâ n tu lu i Sinod ca docum ent
inform ativ şi de studiu, în sprijinul propunerilor ce se vor face
privind actualizarea Planului de m ăsuri misionare din anul 1981.
M em brii Sfâ n tu lu i Sinod sunt rugaţi să vegheze cu atenţie la
întocm irea, în viitor, a Dărilor de seamă ale Centrelor eparhiale
privind activitatea de teren pastoral-m isionară ce se desfăşoară în
cuprinsul acestora, întrucât datele pe care le conţin constituie
material docum entar pentru lucrările S fâ n tu lu i Sinod şi sunt desti
nate publicării în presa bisericească.
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Temei n r. 512/1996 — R eferatul Cancelariei Sf. Sinod privind nece
sitatea pregătirii şi sfinţirii M arelui M ir la P atriarh ia Rom ână, în Sfânta
şi M area Joi din Săptăm âna Patim ilor — 11 aprilie 1996.
A vând în vedere că Sfântul şi M arele Mir sfin ţit la P a triarh ia
Rom ână în anul 1993 s-a îm puţinat, fiind necesară prepararea şi sfin
ţirea unei noi cantităţi de S fânt şi M are Mir, act sacram ental deosebit
de im portant pentru viaţa religioasă a credincioşilor şi pen tru cerinţele
Bisericii.
Pe tem eiul prevederilor art. 10, lit. «p» din S tatu tu l p e n tru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ale art. 48, lit. «b»
din R egulam entul Organelor C entrale din P a tria rh ia Rom ână şi la propu
nerea Comisiei p en tru doctrină, viaţă religioasă şi pen tru m ănăstiri,
S fântul Sinod hotărăşte :
Adresează I.P.S. M itropolit Nestor al Olteniei rugămintea ca,
împreună cu PP.SS. Episcopi-Vicari Teodosie Snagoveanul al A rhi
episcopiei Bucureştilor şi Gherasim Putneanul al Arhiepiscopiei
Sucevei şi Rădăuţilor, să se îngrijească de rânduielile bisericeşti
privind prepararea, fierberea şi sfinţirea Marelui Mir.
Aprobă ca pregătirea Marelui Mir să se facă în cadrul M ănăsti
rii A n tim , la «Capela Pompilian», amenajată în acest scop, iar
sfinţirea Marelui Mir să se oficieze în Joia Sfintelor Patim i —
11 aprilie 1996, într-o cantitate de 300 (trei sute) litri.
Adresează I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei
rugămintea să întocmească şi să rostească predica zilei la slujba
sfinţirii Marelui Mir.
Aprobă ca evenim entul să fie consemnat în mod corespunzător
în Condica Sfântului Sinod.
Temei nr. 8370/1995 — R eferatul Pr. C onstantin Pârvu, vicar adm i
nistrativ, privind data serbării Sfintelor P aşti în anul 1997 şi necesita
tea întocm irii C alendarului bisericesc u n ita r pe anul respectiv.
Luând act din conţinutul referatului că, potrivit calculelor pascale
ortodoxe, în anul comun 1997, data serbării Sfintelor P aşti se va face
în ziua de dum inică, 27 aprilie, fiind m arcate şi celelalte date în legă
tu ră cu ciclul pascal, necesare întocm irii C alendarului bisericesc.
Având în vedere că este necesar ca, p rin m ăsurile ce se vor lua, să
se respecte d rep tu l exclusiv al Bisericii asupra im prim ării şi difuzării
C alendarului bisericesc, p otrivit prevederilor Legii nr. 103/1992 şi
hotărârii Sfântului Sinod nr. 8250/1994.
La propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă religioasă şi pen tru
m ănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act că în anul comun 1997, Sfintele Paşti se vor sărbători
duminică, 27 aprilie.
B. O. R. — 23
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întocmirea Calendarului bisericesc unitar pentru întreaga
Patriarhie se încredinţează P.C. Pr. Constantin Pârvu, vicar adm i
nistrativ.
In acord cu hotărârea Sfântului Sinod n r. 8250/ 1994, Centrele
eparhiale vor lua masurile necesare pentru imprimarea Calendaru
lui bisericesc pe anul 1997, pe cât posibil, numai în tipografiile
eparhiale, pentru a se proteja interesele Bisericii şi dreptul de
copy-right.
Temei nr. 7987/1995 — R eferatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu stabilirea subiectelor p e n tru C onferinţele preoţeşti sem estriale din
anul 1996.
L uând act de prevederile sta tu ta re şi regulam entare bisericeşti p ri
vind organizarea şi desfăşurarea conferinţelor clerului în Biserica O rto
doxă Română, care p rin tem atica lor tratează problem e actuale şi de
interes general p e n tru cler, având caracter u n ita r p en tru toate eparhiile.
Ţ inând seam a că, planul şi bibliografia necesare p e n tru dezvoltarea
acestor tem e urm ează a fi elaborate p rin g rija eparhiilor, p e n tru a se
da posibilitatea ca în tra ta re să se releve şi aspecte cu caracter local
care interesează clerul fiecărei eparhii.
Pe tem eiul prevederilor a rt. 138 din S tatu tu l pen tru organizarea şi
funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne şi art. 48, lit. «k» din Regula
m entul O rganelor C entrale din P atriarh ia Rom ână şi la propunerea Co
misiei pen tru doctrină, viaţă religioasă şi p e n tru m ânsătiri, S fântul
Sinod hotărăşte :
Aprobă ca în Conferinţele clerului ce se vor desfăşura în
cursul anului 1996, să se trateze următoarele teme :
P en tru luna iunie : «Preotul în Biserică, în lume şi acasă».
P e n tru luna noiem brie : «Atitudinea Bisericii şi a preotului faţă
de noile acte şi mişcări religioase moderne :
a. New Age, mişcările orientaliste, M artorii lui Iehova, m or
monii, mişcările satanice etc.
b. O atitudine faţă de influenţa ce o au aceste curente precum
şi drogurile asupra tinerilor».
Aprobă m enţinerea în vigoare a măsurilor privind îmbunătăţi
rea m etodologiei conferinţelor clerului, stabilite prin hotărârea
Sfântului Sinod nr. 7050/1994.
Temei nr. 8369/1995 — R eferatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu organizarea, în anul 1996, a seriei a 81-a a C ursurilor pastorale şi de
metodologie didactică.
Având în vedere că, din datele transm ise de C entrele eparhiale re 
zultă că, p e n tru seria a 81-a ce se va organiza în anul 1996, întrunesc
condiţiile de participare un num ăr total de 1933 preoţi şi diaconi din

PARTEA

OFI CI AL Ă

355

cuprinsul P atriarh iei Rom âne, din care, 1023 p en tru definitivare iar 910
pen tru prom ovare şi ca, dintre aceştia vor putea fi program aţi să frec
venteze cursurile, în cele 9 centre de perfecţionare, doar 875 preoţi.
Ţ inând seam a că p e n tru buna desfăşurare a cursurilor pastorale şi
de metodologie didactică este necesar să se m enţină în vigoare m etodo
logia de exam inare şi corectare a lucrărilor, de calcul a m ediei, şi de
constituire a comisiilor de exam en aprobată prin hotărârea Sfântului
Sinod nr. 7284/1991, precum şi tem atica acestor cursuri aprobată prin
hotărârea S fântului Sinod nr. 8700/1994.
La propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă religioasă şi p en tru
m ănăstiri, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă organizarea în anul 1996 a seriei a 81-a a cursurilor
pastorale şi de metodologie didactică în 9 centre de învăţăm ânt
teologic, cu un efectiv total de 875 preoţi şi diaconi repartizaţi
după cum urmează :
Facultatea de Teologie din Bucureşti — 100 cursanţi din
Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia Târgoviştei şi Episcopia
Sloboziei şi Călăraşilor;
Facultatea de Teologie Iaşi — 100 cursanţi din Arhiepiscopia
Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi Episcopia Romanu
lui şi H uşilor;
Facultatea de Teologie Sibiu — 100 cursanţi din Arhiepiscopia
Sibiului, Episcopia Alba Iuliei şi Episcopia Covasnei şi H argh itei;
Facultatea de Teologie Cluj-Napoca — 100 cursanţi din A rhie
piscopia Clujului şi Episcopia Maramureşului şi S ătm arului;
Facultatea de Teologie Craiova — 90 cursanţi din A rhie
piscopia Craiovei şi Episcopia R âm nicului;
Facultatea de Teologie P iteşti — 100 cursanţi din Episcopia
Argeşului ;
Facultatea de Teologie Oradea — 85 cursanţi din Episcopia
O radiei;
Seminarul Teologic Liceal Caransebeş — 100 cursanţi din
Arhiepiscopia Timişoareit Episcopia Aradului şi Episcopia Caran
sebeşului ;
Seminarul Teologic Liceal Galaţi — 100 cursanţi din Arhie
piscopia Tomisului, Episcopia Buzăului şi Episcopia Dunării de
Jo s;
Aprobă şi pentru seria a 81-a, aplicarea aceluiaşi mecanism de
repartizare a cadrelor didactice de la Facultăţile de Teologie din
Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Piteşti, Oradea, la
care vor fi angrenate şi celelalte cadre didactice de la Facultăţile
de Teologie din Timişoara, Târgovişte, Arad, Alba Iulia, Constanţa
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şi Baia Mare care, vor fi programate la cele 9 centre organizatoare
pentru prezentarea de prelegeri, seminarii şi participarea în co
misiile de examinare.
Aprobă utilizarea aceloraşi teme din programa analitică a
anului 1995, grupate pe cele trei mari problem e, aşa cum a fost
aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 8700/1994.
Aprobă m enţinerea în vigoare a m etodologiei de constituire
a comisiilor de examinare, de desfăşurare a examenului, de corec
tare a lucrărilor şi de calculare a m ediei, aşa cum s-a aprobat
prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 7284/1991.
Aprobă ca perioada de desfăşurare a seriei a 81-a a cursurilor
pastorale şi de metodologie didactică să fie 8—23 iulie 1996, cu
predare de cursuri şi sâmbăta, zilele de 22—23 iulie urmând a fi
zile de exam en.
Aprobă ca Centrele eparhiale să ia măsurile necesare pentru a
urmări ca preoţii şi diaconii programaţi să se prezinte la cursuri,
urmând ca cei ce nu vor da curs programării să suporte rigorile
prevederilor regulamentare (art. 43 din Regulamentul pentru nu
m iri şi transferăm).
Facultăţile de Teologie vor m anifesta o mai mare exigenţă la
notarea examenelor de la cursuri dar şi în ce priveşte participarea
efectivă a preoţilor la programul stabilit prin orarul zilnic, inclusiv
sâmbătă şi duminică.
Temei nr. 7936/1995 — Darea de seamă a Asociaţiei Studenţilor
Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), privind activitatea desfăşurată
în cursul anilor 1994— 1995.
Constatând că activitatea desfăşurată în anii 1994— 1995 de către
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România este conformă cu
prevederile incluse în propriul statut de organizare şi că aceasta s-a axat
pe promovarea spiritualităţii ortodoxe, a cunoaşterii valorilor Ortodoxiei
româneşti, a moralei creştine în rândul tineretului, a unor acţiuni de
asistenţă sodală şi filantropică şi s^a concretizat prin organizarea de
conferinţe, simpozioane, pelerinaje, o campanie de strângere de sem 
nături şi organizarea de mitinguri împotriva legalizării homosexuali
tăţii ;
Având în vedere că din cuprinsul dării de seamă se desprind o
serie de propuneri menite a duce la îmbunătăţirea activităţii acestei
Asociaţii, şi la strângerea legăturilor acesteia cu Centrele eparhiale şi în
mod special cu Chiriarhul locului.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
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Ia act cu binecuvântare de activitatea desfăşurată de Asociaţia
Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR) în anii
1994— 1995.
Se recomandă ca, atunci când se procedează la înfiinţarea de
filiale locale, să fie consultat, în prealabil şi Chiriarhul locului,
pentru o cât mai apropiată colaborare.
Pe cât posibil, să se găsească modalitatea unor legături mai
apropiate cu celelalte asociaţii şi organizaţii de tineret şi cu
Centrele eparhiale, în scopul dezvoltării activităţii social-caritative
şi misionare.
Temei nr. 227/1996 — Referat privind activitatea desfăşurată în
cursul anului 1995 de Comitetul Naţional Român UNICEF.
Luând act că, în cursul anului 1995, printre manifestările mai im 
portante organizate de Comitetul Naţional Român UNICEF, se numără
gala «Jertfa Brâncovenilor», organizată în Bucureşti la 15 august şi
gala Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, organizată la Timişoara
în luna decembrie.
Ţinând seama că între acţiunile majore desfăşurate de Comitetul
Naţional Român UNICEF, anul 1995 a fost primul an dedicat, prin
«Apelul Umanitar General», copiilor orfani, abandonaţi şi nevoiaşi,
luptei împotriva agresivităţii, violenţei şi imoralităţii care face victime
în rândul copiilor şi tineretului şi pentru păstrarea curăţeniei sufleteşti
şi trupeşti a acestora.
Constatând că, promovarea moralităţii în rândul copiilor şi tinere
tului, a educaţiei tinerelor fete şi mame, promovarea sănătăţii spirituale
şi fizice a familiei constituie preocupări şi obiective fundamentale ale
Comietului Naţonal Român UNICEF.
Având în vedere că la realizarea acestor acţiuni şi a altora, un aport
deosebit şi-a adus Biserica Ortodoxă Română, personal Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist precum şi numeroşi membri ai Sfântului
Sinod ;
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de activitatea desfăşurată de către Consiliului Naţional
Român—UNICEF în cursul anului 1995 şi de m ulţum irile aduse
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi m em brilor Sfântului
Sinod pentru participarea şi sprijinul acordat în realizarea acestor
activităţi.
Apelurile Consiliului Naţional Român-UNICEF vor continua
să fie în atenţia Bisericii Ortodoxe Române.
Temei nr. 2985/1995 — Referat în legătură cu relaţiile dintre Socie
tatea Biblică Interconfesională din România şi Institutul Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
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Subliniindu-se, în cadrul discuţiilor care au avut loc cu participarea
tuturor celor prezenţi, sprijinul pe care Societăţile Biblice Unite l-au
acordat Bisericii noastre în perioada ateistă pentru tipărirea, în nume
roase ediţii, a Sfintei Scripturi, a Noului Testament şi a altor texte
biblice şi considerând că acest sprijin se va continua pe mai departe.
Apreciindu-se deschiderea spre dialog şi ecumenism a Bisericii
noastre şi ţinând seama că, în acelaşi timp, Sfântul Sinod îşi rezervă
dreptul de a autoriza ediţia oficială a Sfintei Scripturi şi că nu va
autoriza textul traducerii ecumenice a Bibliei în Limba română ca text
o fic ia l;
Ţinându-se seama că teologii şi cercetătorii biblişti români pot
să-şi aducă contribuţia lor la realizarea unui text ecumenic al Bibliei
dar că acesta nu va putea înlocui ediţia oficială a Sfântului Sinod.
In urma amplelor discuţii purtate, a opiniilor şi concluziilor formu
late, Sfântul Sinod a hotărât :
Exprimă recunoştinţa faţă de Societăţile Biblice Unite pentru
ajutorul acordat Bisericii Ortodoxe Române, mai ales în anii co
munismului, la tipărirea ediţiilor Sfintei Scripturi.
Recunoaşte libertatea unor teologi biblişti ortodocşi români de
a colabora la o traducere ecumenică naţională a Bibliei, dar această
traducere nu va înlocui €ipso facto» ediţia oficială a Bibliei apro
bată de Sfântul Sinod.
Temei nr. 233/1996 —■ Adresa Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
nr. 20/1996 în legătură cu restaurarea monumentelor istorice bisericeşti
şi propunerile eparhiei în sprijinul desfăşurării eficiente a lucrărilor de
restaurare a acestora.
Luând act de cele sesizate de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor,
în legătură cu situaţia restaurării monumentelor istorice bisericeşti şi
de propunerile făcute în sprijinul subvenţionării acestor lucrări.
Ţinând seama că, în plenul Sfântului Sinod au fost reliefate nenu
măratele demersuri ale Patriarhiei Române făcute în ultimii cinci ani
la Parlament, Preşedinţie, Guvern şi Ministerul Culturii, în legătură cu
proiectul Legii Monumentelor Istorice, cu proiectul Legii ocrotirii patri
moniului cultural mobil şi cu Ordonanţa Guvernului României nr. 58/
1994 privind protejarea patrimoniului cultural-naţional, în care să se
includă prevederi clare cu privire la monumentele istorice bisericeşti,
responsabilitatea comună a Statului şi a Bisericii pentru ele, sprijinul
Statului pentru întreţinerea, repararea şi restaurarea acestora şi inclu
derea unor personalităţi bisericeşti sau recomandate de către Biserică
în organismele de coordonare a acestor activităţi, lucru pe care Patriar
hia Română l-a şi făcut.
Considerând că intervenţia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor este
îndreptăţită, plenul Sfântului Sinod a purtat ample discuţii pe marginea
ei din care s-au desprins următoarele :
—
Dreptul Bisericii Ortodoxe Române de a fi recunoscută ca pro
prietar şi beneficiar al monumentelor istorice şi de artă bisericească ;
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— Dorinţa ca fondurile ce se alocă de către Stat, prin organele
specializate, să fie virate Bisericii (Eparhiilor), pentru ca ea să admi
nistreze cheltuirea fondurilor, ca cea direct interesată ;
— Să se găsească posibilitatea de reglementare a coresponsabilităţii
Bisericii şi a organelor de stat competente (Ministerul Culturii, Comisia
Monumentelor Istorice etc.) pentru lucrările de restaurare ;
— Să se găsească o modalitate ca Biserica să participe, prin repre
zentanţii ei la repartizarea cu prioritate a fondurilor pentru restaurări,
în cazul când sumele nu vor fi transmise direct Bisericii ;
— Statul să se implice, cu fondurile necesare, în problema restau
rării monumentelor istorice, de artă şi arhitectură religioasă, deoarece
acestea fac parte din patrimoniul cultural naţional.
Evidenţiindu-se, în cadrul discuţiilor purtate, necesitatea întoc
mirii unor demersuri juridice documentate, cu sprijinul specialiştilor,
în scopul emiterii, unui act normativ care să reglementeze modalitatea
transmiterii de către stat, către eparhii, a sumelor necesare restaurării
monumentelor istorice bisericeşti şi a reglementării coresponsabilităţii
Bisericii şi a celorlalţi factori de stat în problema restaurării monu
mentelor istorice bisericeşti ce fac parte din patrimoniul cultural-naţionai ;
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
Adresează l.P m
S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei şi
I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor rugămintea ca,
folosind sprijinul specialiştilor, să elaboreze proiectul documen
taţiei necesare pentru emiterea unui act norm ativ de către foru
rile competente care să reglem enteze m odalitatea transm iterii de
către stat, către eparhii, a sumelor de la bugetul de statf necesare
restaurării m onum entelor istorice bisericeşti sau a reglem entării
coresponsabilităţii Bisericii şi a factorilor de stat implicaţi în res
taurarea m onum entelor istorice bisericeşti care sunt bunuri apar
ţinând patrim oniului cultural-naţional.
Temei nr. 1048/1996 — Propunerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu
al Clujului privind diortosirea rugăciunilor la Te-Deum-ul de la Ziua
Naţională, la Te-Deum-ul de la deschiderea anului şcolar şi a formulei
pentru pomenirea eroilor.
Având în vedere că, din propunerea făcută de I.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu rezultă că, până la o nouă diortosire a cărţilor de cult, cu
îndreptarea erorilor de traducere şi cu aducerea la zi a limbii, este
necesară revizuirea prioritară a unor rugăciuni ce se citesc în împre
jurări publice solemne cum sunt : Ziua Naţională a României, deschi
derea anului de învăţământ, Ziua Eroilor sau alte sărbători legate de
istoria Patriei ;
Ţinând seama de experienţa acumulată în cadrul Arhiepiscopiei
Clujului prin folosirea în anumite împrejurări publice a acestor rugă
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ciuni diortosite de I.P.S. Arhiepiscop Bartolmeu al Clujului şi de consta
tarea că, astfel reformulate, rugăciunile au avut un efect mult mai
puternic asupra credincioşilor ;
în urma lecturării rugăciunilor respective în plen şi a acceptării
lor, în unanimitate, în forma în care au fost diortosite, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Aprobă textul rugăciunii la Te-Deum -ul de la Ziua Naţională,
al rugăciunii Te-Deum -ului de la deschiderea anului de învăţăm ânt
şi a formulei de pom enire a eroilor de la Sfânta Liturghie şi de la
Parastas, aşa cum au fost diortosite de către I.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului.
Textele rugăciunilor şi a form ulei de pomenire a eroilor vor
fi trim ise tuturor eparhiilor şi Editurii Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române pentru înscrierea lor în
cărţile de cult.
Temei nr. 1049/1996 — Propunerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu
al Clujului privind modalitatea rostirii în comun, în biserici, a Simbo
lului Credinţei (Crezul).
Pornind de la constatarea îmbucurătoare a participării efective a
credincioşilor la Sfânta Liturghie nu numai prin cântarea în comun ci
şi prin rostirea în comun, a Rugăciunii Domneşti şi a Simbolului Cre
dinţei ;
Luând act că în numeroase cazuri, rostirea Simbolului Credinţei
nu se face în mod uniform, ea variind în funcţie de modul în care fie
care conducător (preot, diacon, cântăreţ) înţelege să o practice ; recitare,
declamaţie, incantaţie, pauze respiratorii neregulate etc., ceea ce pro
duce derută şi confuzie în rândul credincioşilor.
Cunoscând că practica rostirii Simbolului Credinţei a devenit gene
rală şi că I.P.S. Arhiepiscop al Clujului a propus un mod uniform de
rostire a acestuia în biserici, prin recitare continuă, fără intonaţii şi
accente speciale, cu pauze respiratorii care ţin seama de claritatea cu
care trebuie rostit sau memorat textul, în care scop este supus analizei
plenului un text în care au fost intercalate bare ce indică fiecare pauză
respiratorie.
în urma discuţiilor care au avut loc, în cadrul cărora s-a apreciat ca
oportună şi justificată propunerea respectivă, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă
marcate în
Arhiepiscop
Textul
mis tuturor
al Bisericii

rostirea în comun a Crezului, cu pauzele respiratorii
textul oficial, aşa cum s-a propus de către I.P.S.
Bartolomeu al Clujului.
Simbolului Credinţei (Crezul) astfel marcat, va fi tri
eparhiilor şi Editurii Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxe Române pentru înscrierea în cărţile de cult

PARTEA OFICIALĂ

şi în cărţile de rugăciuni şi pentru
pauzele propuse.

361

generalizarea rostirii lui cu

Tem ei nr. 1132/ 1996 — P rezentarea de către m em brii S fântului
Sinod a m odului de realizare, la îndem nul şi apelul Prea Fericitului
P ărin te P a tria rh Teoctist, a colectelor în bani, îm brăcăm inte şi alim ente
destinate aju to rării celor care au suferit de pe u rm a inundaţiilor din
luna decem brie 1995 şi scrisoarea de m ulţum ire adresată S fântului
Sinod de către P.S Episcop A ndrei al Alba Iuliei.
Luând act de căldurosul apel adresat de P rea F ericitul P ărinte
P atriarh Teoctist m em brilor S fântului Sinod, clerului şi credincioşilor
pen tru m anifestarea solidarităţii şi dragostei creştine faţă de cei ce au
suferit în urm a inundaţiilor din decem brie 1995, p rin realizarea de
colecte în bani, îm brăcăm inte şi alim ente.
Ga u rm are a discuţiilor, în cadrul cărora s-a co nturat opinia că
este oportun ca această lu crare a Bisericii noastre desfăşurată p rin
ierarhii, preoţii şi credincioşii ei să fie cunoscută p rin publicarea în
presă a acţiunilor desfăşurate, a rezultatului colectelor efectuate şi a
m odului de d istribuire a ajutoarelor, S fântul Sinod hotărăşte :
Centrele eparhiale vor comunica la Cancelaria S f . Sinod date
privind sum ele de bani, cantităţile de alim ente şi îm brăcăm inte
colectate şi m odul de distribuire a acestora, date ce vor fi publi
cate de eparhii în presa bisericească.
In continuare, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, invită pe
P.S. Episcop Calinic al A rgeşului, raportorul Comisiei canonică, juridică
şi pentru disciplirm, să prezinte referatele acestei Comisii asupra u rm ă 
toarelor problem e :
Tem ei nr. 8615/1995 — R eferat privind lucrările Comisiei Sinodale
p e n tru canonizarea Sfinţilor Rom âni (20— 21 septem brie 1995), în legă
tu ră cu m odul de înscriere în C alendarul bisericesc şi în cărţile de cult a
Sfinţilor canonizaţi p rin A ctul Sinodal din iunie 1992, cu m odul de
alcătuire a slujbelor religioase ale acestora, cu punctele de vedere pri
vind unele propuneri de canonizări şi cu proiectele avizate ale Slujbei
şi A catistului la Dum inica Sfinţilor Români.
A vând în vedere că, în cadrul lucrărilor Comisiei s-a stabilit m odul
de înscriere în C alendarul bisericesc şi în cărţile de cult a fiecăruia
dintre Sfinţii canonizaţi înscrişi în A ctul Sinodal din 19— 20 iunie 1992,
potrivit criteriilor tipiconale şi metodologiei stabilite la 31 iunie 1989
şi acceptate de către S fântul Sinod.
C onstatându-se, cu acest prilej că această lucrare se afla în m are
întârziere, în tru cât E parhiile şi Sinoadele M itropolitane nu au adus încă
la îndeplinire h otărârea S fântului Sinod nr. 1466/1995 privind întoc
m irea slujbelor şi acatistelor Sfinţilor canonizaţi în 1992, p e n tru ca
acestea să fie supuse cercetării şi aprobării plenului Sfântului Sinod.
Luând act că, în cadrul Comisiei Sinodale p e n tru canonizarea sfin 
ţilor rom âni, s-a opinat ca noile propuneri de canonizări făcute de unele
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eparhii, instituţii şi asociaţii culturale trebuie, mai întâi, să fie studiate
tem einic, pe bază de docum ente ;
Ţ inând seam ă că, în conform itate cu prevederile art. 48, l i t «h»
din R egulam entul O rganelor Centrale, S lujba şi A catistul la Dum inica
Sfinţilor Rom âni trebuie să fie studiate şi avizate de Comisia sinodală
pen tru doctrină, viaţă religioasă şi pentru m ănăstiri, care are în com
petenţă «supravegherea şi controlul din pu n ct de vedere dogmatic,
m oral şi artistic a operelor de litera tu ră şi artă bisericească» ;
C onsiderându-se necesar că, slujbele Sfinţilor ce se vor alcătui pe
plan local, prin grija C entrelor eparhiale, vor trebui avizate şi de Sinoa
dele M itropolitane şi apoi studiate de Comisia pentru doctrină, viaţă
religioasă şi p e n tru m ănăstiri spre a fi supuse aprobării S fântului
Sinod ;
A preciind că, Centrele eparhiale au îndatorirea de a se îngriji de
întocm irea slujbelor şi acatistelor p e n tru Sfinţii canonizaţi în anul 1992,
iar alte noi propuneri de canonizare să n u mai fie prom ovate fără o
studiere aprofundată pe plan local în rap o rt cu criteriile canonice de
canonizare ;
în urm a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comisiei cano
nică, juridică şi p en tru disciplină, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă ca, înscrierea în Calendarul bisericesc, în sinaxare şi
in cărţile de cult a Sfinţilor Rom ani canonizaţi, prin A ctul Sinodal
din 19— 20 iunie 1992, să se facă în m odul propus de Comisia
Sinodală de canonizări, com unicându-se în extras, Centrelor epar
hiale şi Editurii In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bisericii Orto
doxe Rom âne precizarea m odului de înscriere a fiecărui sfânt în
scopul punerii în aplicare la tipărirea, în viitor, a Calendarului
Bisericesc, a cărţilor de cult şi a sinaxarelor.
Noile propuneri de canonizări făcute de unele eparhii, in sti
tu ţii, asociaţii culturale etc., aflate în cercetarea Comisiei Sinodale
de canonizări vor fi studiate şi aprofundate tem einic pe plan local
pe bază de docum ente, ţinându-se seama de criteriile canonice r e 
cunoscute care stau la baza propunerilor de canonizare.
Aprobă ca textele Slujbei şi Acatistului la Dum inica Sfinţilor
R om âni, ca şi cele privind pe ceilalţi S fin ţi Rom âni să fie încre
dinţate, p entru cercetare, Comisiei Sinodale pentru doctrină, viaţă
religioasă şi pentru m ănăstiri, p o trivit prevederilor art. 48, lit. «h»
din Regulam entul Organelor Centrale, după ce acestea vor fi alcă
tuite pe plan local.
Aprobă completarea Comisiei sinodale pentru canonizarea
S finţilor Rom âni cu P.S. Episcop V incenţiu Ploieşteanul, Vicar
patriarhal şi P .S. Episcop-Vicar Teodosie Snagoveanul al A rh ie
piscopiei Bucureştilor.
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Tem ei nr. 7330/1995 — R eferat în legătură cu adresa preoţilor orto
docşi rom âni din Italia privind ridicarea V icariatului Ortodox Român
din Italia la dem nitatea de Arhiepiscopie.
M otivat de decizia reprezentanţilor Bisericilor O rtodoxe din noiem 
brie 1993, p rin care s-a stabilit ca orice Biserică Ortodoxă să se abţină
de a crea noi stru ctu ri eparhiale p e n tru diasporele lor, până ce problem a
Diasporei Ortodoxe va fi analizată la proxim a Conferinţă Panortodoxă,
urm ând ca până atunci, diasporele ortodoxe să se încadreze în conferin
ţele episcopilor ortodocşi din cele opt zone create ;
In urm a propunerii care s~a făcut de a se am âna exam inarea pro
blem ei organizării unei eparhii ortodoxe rom âne în Italia şi a acordului
m em brilor Sfântului Sinod cu această propunere m otivată, Sfântul
Sinod hotărăşte :
Am ână examinarea problem ei organizării unei eparhii ortodoxe
române în Italia.
Tem ei nr. 8268/1995 — R eferat privind cazurile de accidentare
m ortală săvârşite de clerul ortodox, în tim pul conducerii unui autovehi
cul, cu im plicaţiile lor în viaţă şi lucrarea Bisericii.
Luând act de sesizările şi scrisorile prim ite la P atriarh ia Rom ână
sau la Centrele eparhiale dar şi din cauzele care ajung pe rolul consistoriilor disciplinare şi de judecată bisericească despre unii clerici
care se fac vinovaţi «din culpă» sau «involuntar» de accidente m ortale,
în tim pul conducerii autovehiculelor, act care cade sub incidenţa legi
lor penale d a r şi sub incidenţa judecăţii bisericeşti, dat fiind n atu ra şi
caracterul m oral al delictului de «ucidere» sau «omor» acesta consti
tuind un păcat grav, din grupa păcatelor capitale, fiind vorba de v ă r
sare de sânge, incom patibil cu slujirea preoţească ;
C onstatând că, p otrivit S fintelor Canoane şi Legiuirilor bisericeşti
acest delict se pedepseşte, prin instanţele disciplinare şi de judecată
bisericească, dar că, unele consistorii eparhiale aplică pedepse discipli
nare, în anum ite cazuri, uzând de principiul canonic al «acriviei», —
procedând cu exigenţă, iar în alte cazuri, uzând de principiul «iconomiei» — procedând cu mai m ultă înţelegere, diferenţieri care au condus
la nedum eriri, suspiciuni şi nem ulţum iri în rândul clericilor din dife
rite eparhii, aflaţi în situaţii sim ilare, d ar care au prim it pedepse în mod
d ife r e n ţia t;
Constatând că este necesar ca S fântul Sinod să adopte criterii u n i
tare de aplicare a pedepselor în astfel de cazuri, în acord cu Sfintele
Canoane, cu Legiuirile bisericeşti, cu practica juridică bisericească cu
putere de jurisprudenţă şi, după caz, cu principiile canonice ale «acri
viei» şi «iconomiei» ;
în urm a discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei canonică,
juridică şi p en tru disciplină, S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă ca pentru cazurile de accidentare mortală cu auto
vehiculul, săvârşite de clerici din culpă (cu intenţie prem editată
sau din vină), să se reţină în sarcina lor gravitatea deosebită a fa p 

36 4

BISERICA ORTODOXA R O M Â N Ă

tului, interpretat biblic, canonic şi regulam entar, vinovaţii fiind
pasibili de m a xim u m de pedeapsă, pierderea dem nităţii şi d rep tu 
lui de slujire preoţească (depunerea din treapta preoţiei sau Ca
terisirea).
Când accidentele m ortale cu autovehiculul nu s-au săvârşit
de către clerici din culpă, ci involuntar, se va ţine seama de ju d e
cata bisericească şi starea şi îm prejurările, de circum stanţa care
le uşurează vina, aplicând în aceste cazuri principiul canonic al
«iconomiei».
Încadrarea în drept şi sancţionarea acestui delict săvârşit de
un cleric fără de culpă, să se facă de instanţa bisericească, prin
coroborarea prevederilor canonice cu cele în speţă din Regulam en
tul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată biseri
cească, în contextul realităţilor v ie ţii, a recuperării cadrelor cleri
cale şi din interes m ajor de serviciu pentru eparhie sau Biserică.
Se m enţine şi se întăreşte hotărârea S fâ n tu lu i Sinod nr. 844j
1985, prin care clericul judecat şi sancţionat de instanţa bisericească
pentru săvârşirea accidentidui m ortal cu autovehiculul, nu din culpă,
să fie obligat să dea declaraţie scrisă că nu va mai conduce vreun
autovehicul.
în virtutea prevederilor a rt. 49, lit. «p» din R egulam entul Or
ganelor Centrale din Patriarhia Rom ână, clericul sancţionat de
eparhie cu pedeapsa «Depunerea din treapta preoţiei» pentru să
vârşirea unui accident m ortal cu autovehiculul, nu din culpă, va
putea cere la S fâ n tu l Sinod, cu avizul favorabil al Chiriarhului,
iertarea pedepsei, după o vrem e de 3— 4 ani de sinceră şi reala
pocăinţă pentru fapta săvârşită, producând dovezi de îndreptare
şi exprim are a profundei dorinţe de reluare şi integrare în lucra
rea preoţească (cazuri de ju risp ru d e n ţă : tem ei nr. 12 905/1982 ;
1447 şi 5843/1984 etc.).
Exam inarea acestor cazuri se va face cu toată atenţia pe plan
local, Chiriarhul folosind dreptul său de a lega şi dezlega, în v ir
tutea plenitudinii puterii sale harice, ca ierarh, şi a prevederilor
canonice referitoare la epitim ii — reducerea şi iertarea lor (Can.
35, 39 A p . ; 5, 12 I E c .; 2 II E c .; 8 III E c .; 8, 9 IV E c .; 102 V I E c .;
9 A n t .; 2, 5, 7 A n e .; 84, 85 Vasile cel Mare).
Tot în legătură cu cele de mai sus, la propunerea unor ierarhi,
S fântul Sinod a adus în dezbaterea sa şi cazurile de abateri şi delicte
săvârşite de personalul din cadrul cinului m onahal, evidenţiindu-se că,
în prezent, instanţele disciplinare şi de judecată pentru monahi nu mai
funcţionează.
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Având în vedere necesitatea existenţei acestor instanţe în scopul păs
tră rii şi asigurării disciplinei m onahale şi cunoscând că se află în curs
de revizuire R egulam entul p en tru organizarea vieţii m onahale, plenul
S fântului Sinod hotărăşte :
La fiecare eparhie se vor reactiva instanţele de judecată pentru
monahi, prevăzute în «R egulam entul p entru organizarea vieţii m o 
nahale şi funcţionarea adm inistrativă şi disciplinară a M ănăstirilor»
(aprobat de Sfâ n tu l Sinod în şedinţa din 25 februarie 1950).
Tem ei nr. 7392/1995 — A dresa A rhiepiscopiei Tim işoarei nr. 1930/
1995, cu propunerea de înfiin ţare a M ănăstirii «Pietroasa» din loc. Pie
troasa M are, com. V ictor-V lad D elam arina, jud. Timiş, cu destinaţie
p en tru monahi.
A vând în vedere că în localitatea respectivă nu există locaş de cult
ortodox iar credincioşii solicită cu insistenţă aprobarea p e n tru înfiinţa
rea şi construirea acestui aşezăm ânt m onahal, p e n tru care dispun de
teren, m ateriale de construcţii şi forţă de m uncă ;
Luând act de avizul favorabil al I.P.S. M itropolit Nicolae al B ana
tului, în tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul pen tru organiza
rea vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pen
tru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea M ănăstirii Pietroasa din loc. Pietroasa M aret
com. Victor-Vlad Delamarina, jud. Tim iş, cu hram ul «Sf. A rhan
gheli M ihail şi G avriil», cu destinaţia pentru m onahi, urm ând a se
organiza şi funcţiona, p otrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti.
Tem ei n r. 235/1996 — A dresa Arhiepiscopiei Tim işoarei nr. 2229/
1995 cu propunerea de în fiinţare a unei m ănăstiri, în apropierea locali
tăţii Iersnic-Cladova, jud. Timiş, cu destinaţie pen tru monahi.
A vând în vedere că zona geografică respectivă este săracă în aşeză
m inte m onahale iar credincioşii d in zonă dispun de terenul necesar şi
de m ateriale de construcţii, în scopul edificării acestui aşezăm ânt m o 
nahal ;
Ţinând seam a de recom andarea I.P.S. M itropolit Nicolae al B anatu
lui, în tem eiul art. 8 d in R egulam entul p e n tru organizarea vieţii m ona
hale şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pen tru disciplină.
S fântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea unei m ănăstiri în apropierea localităţii
Iersnic-Cladova, ju d . T im işt cu destinaţie p en tru m onahi, sub
ordonată canonic şi adm inistrativ Arhiepiscopiei Tim işoarei, ur
m ând a se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale
bisericeşti.
Tem ei nr. 467/1996 — A dresa Episcopiei A rgeşului nr. 96/1996, cu
propunerea de înfiinţare a M ănăstirii «Corbii din Piatra», jud. Argeş,
cu destinaţie p en tru m onahi.
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Ţ inând seam a de ho tărârea A dunării Eparhiale a Episcopiei A rgeşu
lui, de recom andarea P.S. Episcop Calinic al Argeşului, în tem eiul p re
vederilor art. 8 din R egulam entul p e n tru organizarea vieţii m onahale şi
la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, S fântul
Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea M ănăstirii «Corbii din Piatra», jud. Argeş,
cu destinaţie pentru monahi, urm ând a se organiza şi funcţiona
p o trivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti.
Tem ei nr. 8609/1995 — A dresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 7656/1995,
cu propunerea de a se acorda P. Cuv. Protosinghel Leopold Nita, exarh
al m ănăstirilor din acea eparhie, rangul de A rhim andrit.
A vându-se în vedere m otivaţia adusă în susţinerea recom andării,
din care rezultă că cel propus p en tru acordarea rangului de A rhim andrit
este licenţiat în teologie, are peste 10 ani de viaţă m onahală, dovedindu-se un bun duhovnic, priceput gospodar şi stareţ destoinic ;
în urm a discuţiilor din plen, în cadrul cărora s-a conturat recom an
darea ca la hirotesia în tru A rhim andrit, P. Cuv. Protos. Leopold N ita
să i se schim be num ele de călugărie cu unul d in calendarul nostru bi
sericesc ;
Pe tem eiul prevederilor a rt.82, al. 4 din S tatu tu l p e n tru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne şi la propunerea Comisiei ca
nonică, juridică şi p en tru disciplină, S fântul Sinod hotărăşte ;
Acordă P. Cuv. Protosinghel Leopold N ita, exarhul m ănăstiri
lor din Arhiepiscopia Iaşilor, rangul de A rhim andrit, urm ând ca la hirotesie să i se schim be num ele de călugărie cu unul din calendarul
nostim bisericesc.
Tem ei nr. 8467/1995 — R eferatul Cancelariei Sf. Sinod privind viaţa
şi lucrarea Bisericii Ortodoxe Rom âne, reflectate în scrisorile prim ite
la P a tria rh ia R om ână în cursul anului 1995.
R eţinând că scrisorile sosite la P a tria rh ia Rom ână în cursul anului
1995 care privesc, în general, aspecte negative din activitatea persona
lului clerical su n t m ult mai puţine ca în anii precedenţi şi că p en tru
soluţionarea lor se respectă procedura trim iterii la eparhii ;
Având în vedere că nu în toate cazurile, eparhiile au soluţionat co
respunzător petiţiile respective, solicitanţii continuând să se adreseze
C entrului P a triarh al ;
C onstatând că o p arte din corespondenţa prim ită la P atriarh ie se
referă la activitatea prozelitistă desfăşurată în rân d u l credincioşilor
ortodocşi de secte şi culte neoprotestante, p e n tru care se solicită luarea
de m ăsuri vizând în tărirea vieţii religioase a credincioşilor ;
în urm a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comisiei cano
nică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
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Adresează rugăm intea Centrelor Eparhiale de a acorda toată
atenţia răspunsului care trebuie dat, în term en, petiţionarilor la
scrisorile şi sesizările făcute.
Recomandă să se ia, de către Centrele Eparhiale măsurile ce
se im pun pe plan eparhial faţă de abaterile şi delictele săvârşite de
personalul clerical.
P entru prom ovarea vieţii religioase şi pentru a răspunde unor
sesizări ale credincioşilor în legătură cu cinstirea sfinţilor, reco
mandă ca, în acord cu hotărârile anterioare ale S fâ n tu lu i Sinod,
S fin ţii cu moaşte în ţara noastră să fie înscrişi, cu cruce roşie, in
Calendarele bisericeşti ale Centrelor eparhiale în care se află
moaştele lor.
Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, invită apoi pe P.S. Episcop
Nifon al Sloboziei şi C ălăraşilor, raportorul Comisiei relaţiilor externe
bisericeşti, să prezinte referatele acestei Comisii asupra urm ătoarelor
problem e :
Tem ei nr. 50/1995 — In vitaţia adresată P rea Fericitului P ărinte
P a tria rh Teoctist de către Prea Fericitul Chrysostomos, A rhiepiscopul
C iprului — Noua Justiniana, de a efectua o vizită în cuprinsul Bisericii
Ciprului.
Luând act de scrisoarea Prea Fericitului Chrysostomos, A rhiepiscopul
C iprului p rin care se reînnoieşte invitaţia adresată P rea Fericitului P ă
rin te P a tria rh Teoctist de a efectua o vizită în Biserica Ciprului, în
cursul anului 1996 ;
Având în vedere răspunsul afirm ativ exprim at de Prea F ericitul P ă
rin te P a tria rh Teoctist la această invitaţie, comunicat în luna ianuarie
a anului 1996 ;
în urm a discuţiilor p u rtate în plen şi la propunerea Comisiei rela 
ţiilor externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către Prea Fericitul Chrysostom os, Arhiepiscopul Ci
prului, de a efectua o vizită oficială în Biserica Ciprului, în cursul
anului 1996, urm ând ca datele acesteia să fie stabilite ulterior, de
com un acord.
Tem ei n r . 7345/1995 — R eferat privind diferendul d intre P atriarh ia
Ecum enică şi P a tria rh ia Moscovei, în legătură cu Diaspora ortodoxă
ucraineană şi cu Biserica O rtodoxă din Estonia.
A vând în vedere că la P a tria rh ia Rom ână s-au p rim it o serie de
scrisori şi docum ente prin care P atriarh ia Ecum enică şi respectiv P a
tria rh ia Moscovei îşi argum entează istoric, canonic şi psihologic acţiu
nile şi dem ersurile întreprinse în legătură cu Diaspora ortodoxă ucrai
neană şi cu Biserica O rtodoxă din Estonia ;
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Ţinând seama de expunerea P rea F ericitului P ărinte P a tria rh
Teoctist făcută pe m arginea acestei problem e, p e n tru înţelegerea ele
m entelor care au condus la crearea acestei stări de lucruri în tre cele
două P atriarh ii ;
Luând act de aspectele de ordin istoric şi canonic privitoare la Di
aspora ortodoxă ucraineană şi la Biserica O rtodoxă din^ Estonia, aşa
cum au fost ilu stra te în docum entarul elaborat pe această tem ă de către
Sectorul R elaţii externe bisericeşti ;
în urm a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comisiei re 
laţiilor externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act cu tristeţe de diferendul iv it între Patriarhia E cum e
nică şi Patriarhia M oscovei, exprim ându-se nădejdea că acest d i
ferend va fi soluţionat pe calea dialogului şi în spiritul dragostei
creştine, în vederea păstrării unităţii Ortodoxiei universale.
Să se exprim e poziţia S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române privind dreptul unei Biserici existente pe teritoriul unui
stat independent de a-şi dobândi autocefalia, potrivit rânduielilor
canonice„
Poziţia S fâ n tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va fi
prezentată în cadrul întâlnirilor întâistătătorilor de Biserici Orto
doxe surori precum şi în discuţiile ce urm ează a avea loc în con
ferinţele pregătitoare ale S fâ n tu lu i şi M arelui Sinod Panortodox,
când se vor aborda tem ele Autocefaliei şi Diasporei Ortodoxe.
Tem ei nr. 429/1996 — Scrisoarea Sanctităţii Sale Pavle, P a tria rh u l
Serbiei din 19 oct. 1995, p rin care solicită lăm uriri în legătură cu unele
relaţii pe care Biserica Ortodoxă din M acedonia pretinde că le-ar avea
cu Biserica Ortodoxă Română.
în legătură cu această problem ă, P rea F ericitul P ărin te P atriarh
Teoctist a prezentat contextul în care au avut loc discuţiile cu S anctita
tea Sa P atria rh u l Pavle, cu p rilejul vizitei sale la Bucureşti, în octom 
brie 1995 când, a adus cu sine şi scrisoarea pusă în dezbaterea S fântului
Sinod p rin care solicită lăm uriri asupra atitudinii P atriarh iei Rom âne
faţă de schism a bisericească în fosta republică jugoslavă a Macedo
niei şi în care îşi exprim ă unele m otive de îngrijorare faţă de această
problem ă.
L uând act de poziţia exprim ata de P rea Fericitul P ă rin te P a tria rh
Teoctist în cadrul discuţiilor cu Sanctitatea Sa P atria rh u l Pavle prin
care şi-a m anifestat surprinderea şi durerea în legătură cu conţinutul
scrisorii întem eiat pe zvonuri şi nu pe date certe, arătând că Biserica
Ortodoxă Rom ână nu a îndeplinit şi n u va îndeplini acţiuni contrare
principiilor evanghelice şi preceptelor Sfintelor Canoane ;
Ţ inând seam a că Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a eviden
ţiat, în cadrul discuţiilor punctul de vedere al Bisericii O rtodoxe Ro
m âne p rin care se consideră că rezolvarea problem elor ce privesc Bi
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serica M acedoniei nu poate veni decât p rin tr-u n acord com un în tre
aceasta şi P a triarh ia Sârbă, ceea ce va contribui la păstrarea unităţii
Ortodoxiei universale ;
în urm a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comisiei rela
ţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
la act de scrisoarea Sanctităţii Sale Pavle, Patriarhul Serbiei,
legată de presupuse relaţii dintre Biserica Ortodoxă Română şi B i
serica Macedoniei precum şi de clarificarea pe care Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a făcut-o cu prilejul întâlnirii cu Sancti
tatea Sa la Bucureşti (1 nov. 1995).
Se vor solicita P .S. Episcop Calinic al A rgeşului lăm uriri în
legătură cu cele m enţionate în scrisoarea Sanctităţii Sale Patriar
hul Pavle, în vederea alcătuirii unui răspuns al Bisericii noastre
adresat Sanctităţii Sale care să cuprindă respectivele clarificări.
Tem ei n r . 7352/1995 — Scrisorile S anctităţii Sale Bartholom eu I.
P atriarh u l Ecum enic al C onstantinopolului, prin care face cunoscută ca
terisirea unor preoţi din jurisdicţia sa.
Luând act că prin scrisorile respective se aduce la cunoştinţa P a 
triarhiei Rom âne h o tărârea S fântului Sinod al P atriarh iei Ecum enice
privind caterisirea unor clerici din cuprinsul Arhiepiscopiei A m ericii
de Nord şi de Sud (Theodoros Ioannou, Theodoros Papafil, Daniel
Sfikas, Thomas Shaw şi Nikolaos Georgakopoulos) cu rugăm intea ca
Biserica O rtodoxă Rom ână să nu aibă «nici o com uniune» cu cei în
cauză «deoarece au fost goliţi de tot h arul şi lucrarea preoţească» ;
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti. Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de caterisirea preoţilor respectivi din jurisdicţia P a 
triarh iei Ecumenice a Constantinopolului.
Tem ei nr. 8338/1995 — Scrisoarea Sanctităţii Sale Ilia II, P a tria r
hul
Catolicos al întregii Georgii, p rin care face cunoscută caterisirea
unui ierarh din acea Biserică.
Luând act că prin scrisoarea respectivă se aduce la cunoştinţa Bi
sericii noastre că, S fântul Sinod al Bisericii Georgiei l-a caterisit pe
fostul episcop C hristopher Tsam alaidze de Bolnisi şi Dmanisi, excluzându-l din rân d u l m em brilor S fântului Sinod şi de la orice slujire
pastorală ;
în urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei re 
laţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
la act de caterisirea respectivului ierarh din jurisdicţia Bise
ricii Georgiei.
Tem ei nr. 913/1995 — Scrisoarea S anctităţii Sale Ilia II, P a tria rh u l
Catolicos al întregii Georgii prin care inform ează despre canonizări de
sfinţi în Biserica Georgiei.
B. O. R. — 24
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Luând act, că prin scrisoarea respectivă se comunică Bisericii noas
tre hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei din septem brie 1995,
privind canonizarea urm ătorilor sfinţi «consideraţi de m are însem nă
tate p rin eroism ul lor spiritual» ;
Sf. Patriarh Catolicos Am brozie profetul (16/29 m artie);
Sf. Mc. Nazarie, m itropolit de K utaisi şi G a en a ti; G herm an
p r e o tu l; Ierotei p r e o tu l; Sim on preotul şi Visarion protodiaconul 14/27 august);
Sf. M artir Feodor nreoiul (8/21 iunie, ;
Sf. Gabriel episcop de Im erety (13/26 decem brie);
Sf. A lexandru episcop de Guria şi Sam egrelor (26 ori./9 nov.);
Sf. M artir Grigorie arhim andritul (23 nov./6 dec.);
Sf. A lexei ieromonahul (18/31 ianuarie) ,
Ţinând seama de speranţa m ărtu risită de Sanctitatea Sa Ilia II că
num ele sfinţilor canonizaţi de Biserica Georgiei vor fi admise şi incluse
în C alendarul Bisericii O rtodoxe Rom âne ;
La propunerea Comisiei relaţiilor ex te rn e bisericeşti, S fântul Si
nod hotărăşte :
Ia act de canonizările de sfinţi din Biserica Georgiei} urm ând
ca num ele lor să fie înscrise în Calendarul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne.
Tem ei nr. 1914/1995 — P articiparea Pr. Prof. Univ. Nicolae Necula,
1a în tru n irea subcom isiilor pentru problem e liturgice şi p en tru problem e
pastorale din cadrul Comisiei M ixte de Dialog Teologic dintre Biserica
O rtodoxă şi Bisericile Ortodoxe O rientale -(Penteli, Grecia, 15— 19 m ar
tie 1995).
Având în vedere că participarea Bisericii noastre la în tru n ire a celor
două subcomisii se înscrie pe linia celor stabilite la Cham besy în 1993,
în cadrul Comisiei M ixte de Dialog Teologic dintre Biserica O rtodoxă şi
Bisericile Ortodoxe O rientale, în scopul refacerii com uniunii dintre ele ;
Ţ inând seam a că delegatul Bisericii noastre a prezentat în cadrul
acestor în tru n iri poziţia adoptată de Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române (decembrie 1994) faţă de acest dialog din care rezultă deschi
derea spre dialog şi refacerea com uniunii ;
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de participarea Pr. Prof. Univ. Nicolae Necula la întrunirea subcomisiilor pentru problem e liturgice şi pentru pro
bleme pastorale din cadrul Comisiei M ixte de Dialog Teologic
dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe O rientale, ale căror
rezultate vor fi prezentate în revistele centrale bisericeşti şi în cele
locale.
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Tem ei n r . 3016/1995 — P articiparea Pr. Prof. Univ. A urel Jivi la
întru n irea subcom itetului Comisiei M ixte de Dialog Teologic dintre Bi
serica Ortodoxă şi A lianţa M ondială a Bisericilor Reform ate, în vederea
stabilirii tem aticii pentru continuarea dialogului (Chambesy, Elveţia» 7—
9 aprilie 1995).
C onstatând că, în cadrul lucrărilor acestui subcom itet finalizate
p rin tr-u n Comunicat, s-a căzut de acord asupra continuării pe linia sta
bilită iniţial, de a analiza articolele Crezului N iceo-C onstantinopolitan,
abordându-se articolele privind eclesiologia, respectiv «Una, Sfântă, So
bornicească şi Apos bolească Biserică» ;
Luând act că tem a viitoarei sesiuni, care va avea loc în 1996 este
«Identitatea şi U nitatea Bisericii» ;
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, S fântul Sinod
hotărăşte :
Ia act de particparea Pr. Prof. Univ. A urel Jivi la întrunirea
subcom itetului Comisiei M ixte de Dialog Teologic dintre Biserica
Ortodoxă şi Alianţa Mondială a Bisericilor Reform ate.
Tem ei nr. 430/1996 — P articiparea delegaţiei condusă de I.P.S. Mi
tropolit Nicolae al B anatului la lucrările celei de a V II-a în tru n iri de
Dialog Teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Rom ână şi Biserica
Evanghelică din G erm ania (Selbitz, G erm ania, 28 nov.—4 dec. 1996).
Luând act că lucrările celei de a VII-a în tru n iri, cu tem a «Chem area
Sfinţilor, Chem area Bisericilor noastre şi îm plinirea ei într-o lum e secu
larizată», s-au bucurat de o largă participare din partea celor două Bi
serici, program ul cuprinzând m om ente de rugăciune şi liturgice alternate
cu desfăşurarea lucrărilor ;
C onstatând că tem a generală a fost dezvoltată în 8 referate cu un
dens conţinut teologic iar cadrul de participare a exprim at dorinţa de
colaborare tot mai intensă în plan bisericesc, teologic şi practic, ajungându-se şi la punctc de convergenţă, mai ales în ce priveşte secularismul şi pluralism ul ce caractreizează perioada de tim p pe care o străb at
cele două Biserici în prezent ;
Ţ inând seam a de concluziile acestei în tru n iri exprim ate prin Co
m unicatul dat publicităţii, în care se afirm ă că rezultatele de până acum
ale dialogului sunt de n atu ră să contribuie la apropierea dintre Biserica
Ortodoxă Rom ână şi Biserica Evanghelică din G erm ania şi în acelaşi
tim p să justifice continuarea dialogului, prin organizarea de noi în tru 
niri ;
în urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor e x 
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de participarea delegaţiei condusă de către I.P.S. M itro
polit Nicolae al Banatului la lucrările celei de a V II-a întruniri de
Dialog Teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Evanghelică din G erm ania;
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Se vor publica, în revistele centrale bisericeşti, reportajul, refera
tele susţinute şi Com unicatul final al întrunirii de dialog.
Se va scrie Episcopului R olf Koppe şi conducătorilor Bisericii
Evanghelice din Germania pentru confirmarea prim irii docum en
telor celei de a V lî-a întruniri de Dialog Teologic bilateral, exprimându~se hotărârea de a se continua acest dialog.
T em ei nr. 2258/1995 — D ocum entar privind scrisorile prim ite la
P a tria rh ia Rom ână din p a rte a P atriarh iei Ierusalim ului, V aticanului şi
altor organizaţii creştine internaţionale în legătură cu sărbătorirea a
două m ilenii de creştinism , în anul 2 000.
Luând act că din corespondenţă şi din alte m ateriale docum entare
sosite la P a triarh ia Rom ână rezultă că o parte, din ce în ce mai m are,
a lum ii creştine se pregăteşte să întâm pine m ileniul III p rin m anifestări
cu caracter jub iliar în anii 2 000—2 001, dedicate îm plinirii a două m i
lenii de la N aşterea M ântuitorului Iisus Hristos.
A vând în vedere că din scrisoarea P atriarh iei Ierusalim ului rezultă
preocuparea de a da un caracter panortodox acestor m anifestări ju b i
liare, în care scop a şi avut loc o consultaţie, în u rm a căreia a fost adre
sată rugăm intea Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist de a desem na
un iera rh care să participe, în viitor, la lucrările Comisiei pregătitoare,
ca rep rezen tan t al P atriarh iei Rom âne ;
Ţinând seam a că în acelaşi scop, Papa Ioan Paul II a adresat m em 
brilor Bisericii Catolice Scrisoarea Apostolică «Tertio Milenio Adveniente», cuprinzând o serie de idei privitoare la aniversarea a 2 000 de
ani de creştinism , una dintre acestea fiind oportunitatea organizării unei
în tâln iri pan-creştine ;
Constatând că şi Consiliul Ecum enic al Bisericilor şi C onferinţa Bi
sericilor Europene au publicat docum ente individuale sau m ixte, adresate
Bisericilor m em bre în cuprinsul cărora se propun o serie de m ăsuri
privind «sărbătorirea ecumenică a anului 2 000» ;
în urm a discuţiilor p u rta te în plen, în cadrul cărora s-a conturat
opinia că este necesar a se da o atenţie m ărită organizării pe plan local,
în Biserica noastră, pregătirilor necesare întâm pinării acestui m are eve
nim ent, care să constituie atât prilej de evaluare a situaţiei creştinism u
lui, în general, a Ortodoxiei, în special şi respectiv a ecum enism ului,
cât şi perspectivele de viitor, în care scop este utilă constituirea unei
comisii care să pregătească, la nivelul Bisericii O rtodoxe Rom âne aceste
m anifestări jubiliare ;
La propunerea Comisiei R elaţiilor E xterne Bisericeşti, S fântul Sinod
hotărăşte :
la act de iniţiativele unor Biserici creştine şi organizaţii ecu
menice internaţionale de a sărbători, în anul 2000, două m ilenii de
creştinism , urm ând a fi studiate m odalităţile concrete de partici
pare.
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Biserica Ortodoxă Rom ână se va implica, alături de Patriarhia
Ierusalim ului şi celelalte Biserici O rtodoxe, în organizarea m ani
festărilor jubiliare consacrate îm plinirii a două m ilenii de creşti
nism , inclusiv prin delegarea u n u i ierarh în C om itetul de organi
zare a acestor m anifestări.
Se va studia m odalitatea în care, evenim entul să fie sărbă
torit, pe plan naţional, în acest sens, P.S. Episcop Casian al D u
nării de Jos fiind desem nat să alcătuiască o schiţă de plan care
să fie supusă atenţiei Sfâ n tu lu i Sinod plenar în proxim a sa şe
dinţă de lucru.
Tem ei nr. 8322/1995 — P articiparea I.P.S. M itropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei la lucrările Com itetului P regătitor al celei de a Il-a
A dunări Ecum enice a Bisericilor din Europa (Graz, A ustria, 15— 19 n o 
iem brie 1995).
A vând în vedere ca acest Com itet P regătitor, compus din reprezen
tanţi ai C onferinţei Bisericilor Europene (ortodocşi, anglicani şi protes
tanţi) şi reprezentanţi ai Consiliului Conferinţelor Episcopilor din Europa
(catolici) are m enirea de a pregăti a Il-a A dunare Ecum enică a Biserici
lor din Europa, cu tem a «Reconcilierea — dar al lui D um nezeu şi început
de viaţă nouă», ce va avea loc la Graz, A ustria în tre 25—29 iunie 1997 ;
Ţ inând seam a că în cadrul lucrărilor acestui Com itet P regătitor,
I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a prezentat raportul
final al Conferinţei Naţionale Ecum enice de la Iaşi (30 iunie — 2 iulie
1995) în cadrul căreia a fost aprofundată tem a propusă p en tru Graz ;
Luând act că tem a reconcilierii trezeşte un anum e interes în Bi
sericile Europei, într-o vrem e de criză economică şi spirituală m ulti
form ă, tocmai datorită faptului că ele au vocaţia m ajoră de a lucra
p en tru îm păcarea oam enilor cu Dum nezeu şi întreolaltă ;
în urm a discuţiilor d in p len şi la propunerea Comisiei relaţiilor
e x te rn e bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
la act de participarea I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi
Bucovinei la lucrările C om itetului Pregătitor al celei de a Il-a
A dunări Ecumenice a Bisericilor din Europa, urm ând ca, în r e 
vistele centrale
bisericeşti, să se publice o prezentare a acestei
întruniri.
Tem ei nr. 8323/1995 — P articiparea I.P.S. M itropolit D aniel al
M oldovei şi Bucovinei şi P.S. Episcop-Vicar p atriarh al Teofan Sinaitul
la Sesiunea comună a C onferinţei Bisericilor Europene şi Conferinţei
Episcopilor Catolici din Europa (Assisi, Italia, 12— 14 mai 1995).
Luând act că această prim ă în tru n ire comună a avut ca scop anali
zarea relaţiilor dintre cele două organizaţii bisericeşti europene, în
contextul dispariţiei regim urilor com uniste totalitare din Estul E uro
pei, al năzuinţelor spre o Europă u n ită şi luarea unor decizii privitoare
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l!a organizarea celei de a II-a A dunări Ecum enice a Bisericilor din
Europa ;
Ţinând seam a că, în cadrul lucrărilor, au fost abordate aspecte p ri
vind războiul din fosta Iugoslavie, spiritul secularizant care câştigă
din ce în ce mai m ult teren în Europa, necesitatea unei m ărturii co
m une a Bisericilor din Europa în faţa crizei spirituale a lumii contem 
porane ;
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, S fântul Si
nod hotărăşte :
Ia act de participarea I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi
B ucovinei şi a P.S. Episcop-Vicar patriarhal Teofan Sinaitul la
Sesiunea comună a C onferinţei Bisericilor Europene şi Conferinţei
Episcopilor Catolici din Europa, urm ând ca, în revistele centrale
bisericeşti, să se publice o prezentare a acestei întruniri.
Tem ei nr. 2890/1996 — P articiparea P.S. Episcop-Vicar patriarhal
Teofan Sinaitul la în tru n ire a C om itetului C entral al C onferinţei Bi
sericilor Europene, Conferinţa Episcopilor (Assisi Italia, 15— 19 mai 1995).
Luând act că, în cadrul dezbaterilor, un loc aparte a fost acordat
evaluării relaţiilor Conferinţei Bisericilor Europene cu Catolicii din E u
ropa în lum ina hotărârii comune de organizare a celei de a II-a A dunări
Ecum enice a Bisericilor din Europa de la Graz (Austria) şi de punctul de
vedere ortodox exprim at cu acest prilej de P.S. Episcop-Vicar P atriarh al
Teofan S in a itu l;
A vând în vedere că în cadrul lucrărilor C om itetului C entral s-a
stabilit ca a X l-a A dunare G enerală a Conferinţei Bisericilor Europene
să aibă loc la Graz (Austria), în vara anului 1997 ;
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, S fântul Sinod
hotărăşte :
Ia act de participarea P.S. Episcop-Vicar partiarhal Teofan
Sinaitul la întrunirea C om itetului Central al C onferinţei Bisericilor
Europene, urm ând ca, în revistele centrale bisericeşti, să se publice
o prezentare a lucrărilor acestui organism ecumenic.
Tem ei nr. 8808/1995 — Lucrările Prezidiului Conferinţei Bisericilor
Europene (Bucureşti, 27 ianuarie — 1 februarie 1996).
C onstatând că lucrările Prezidiului au avut loc în România, la in
vitaţia Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, care a adresat p a r
ticipanţilor u n mesaj în cadru] lucrărilor de deschidere ;
A vând în vedere că lucrările prezidiului au cuprins, între altele p re 
gătirea celei de a X I-a A dunări G enerale a Conferinţei Bisericilor E uro
pene, analizarea relaţiilor cu Comisia Europeană «Biserica şi Societatea»
cât şi o întâlnire cu conducătorii Bisericilor din Rom ânia , m em bre ale
Conferinţei Bisericilor Europene ;
Ţ inând seam a că, în cadrul discuţiilor cu conducătorii Bisericilor
din Rom ânia, m em bre ale C onferinţei Bisericilor Europene, s-a constatat
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că relaţiile ecum enice locale nu sunt la nivelul dorit, drept pen tru care
Biserica O rtodoxă Rom ână a propus crearea Consiliului Ecum enic
Naţional ;
în urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex 
terne Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de desfăşurarea şi de rezultatele lucrărilor Prezidiului
Conferinţei Bisericilor Europene, o prezentare a lucrărilor urm ând
a fi publicată în revistele centrale bisericeşti.
Tem ei nr. 6790/1995 — Participarea P.S. Episcop-Vicar patriarh al
Teofan Sinaitul la lucrările Conferinţei Interortodoxe cu tem a «Comuni
tăţile Ortodoxe Locale», organizată de Biroul de legătură al Bisericii
Ortodoxe pe lângă U niunea Europeană (Istam bul, Turcia, 25—29 no
iem brie 1995).
A vând în vedere că delegatul P atriarh iei Rom âne a opinat că este
necesar ca existenţa acestui Birou de legătură să fie adu^ă la cunoş
tinţa Bisericilor Ortodxe de către P atriarh ia Ecumenică, urm ând ca
apoi, P a triarh ia Română, sa-şi prezinte un punct de vedere oficial :
Ţinând seam a că este necesar ca răspunsul P atriarh iei Române în
această problem ă trebuie să vizeze : necesitatea existenţei unei structuri
ortodoxe europene, pe lângă instituţiile europene ; în ce m ăsură acest
Birou poate să îndeplinească rolul de punte de legătură în tre Bisericile
Ortodoxe din Europa şi U niunea Europeană şi m odalităţile practice de
lucru în luarea deciziilor, în lum ina practicii soborniceşti panortodoxe ;
reafirm area poziţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne privind transform area,
în tim p a Comisiei Ecum enice Europene «Biserica şi Societatea» (~are
reuneşte Bisericile P rotestante din ţările U niunii Europene şi din U n
garia) în tr-u n secretariat sau o comisie a Conferinţei Bisericilor Euro
pene şi adresarea unei solicitări către Asociaţia Ecumenică a BiseridPor
din Rom ânia (AIDRom) de a studia perspectivele afilierii sale, la Co
misia Ecumenică Europeană «Biserica şi Societatea», aşa cum a făcut
Consiliul N aţional al Bisericilor din U ngaria ;
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei R elaţiilor Ex
terne Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de participarea P .S . Episcop-Vicar patriarhal Teofan
Sinaitid la Conferinţa interortodoxă cu tem a «C om unităţile Orto
doxe locale».
In urm a prim irii unei înştiinţări oficiale din partea Patriar
hiei Ecumenice despre existenţa «Biroului de legătură al Bisericii
Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană», Biserica Ortodoxă Ro
mână îşi va expune punctul de vedere care să se refere la ne
cesitatea existenţei unei structuri ortodoxe de reprezentare pe
lângă instituţiile europene, iar în cazul în care s-ar dori ca acest
birou de legătură să reprezinte Bisericile Ortodoxe în totalitatea
lor, să se găsească modalităţile practice privind reprezentarea şi
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luarea deciziilor în cadrul acestui for, conform practicii soborni
ceşti panortodoxe.
^
Să se reafirm e poziţia Bisericii Ortodoxe Rom âne, potrivit
căreia, Comisia Ecumenică Europeană pentru «Biserica şi Socie
tatea» (EECCS) să devină un secretariat în cadrul Conferinţei B i
sericilor Europene.
Să se solicite conducerii Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din
Rom ânia (AID Rom ) să studieze perspectiva afilierii sale la Con
ferinţa Ecumenică Europeană, «Biserica şi Societatea», aşa cum a
făcut Consiliul Naţional al Bisericilor din Ungaria.
Tem ei nr. 5663/1995 — L ucrările celei de a IlI-a A dunări G enerale
a Asociaţiei Ecum enice a Bisericilor din Rom ânia — AIDRom (Ilieni,
jud. Covasna, 2 oct. 1995).
Luând act de conţinutul lucrărilor la care au participat m em brii
acestei asociaţii, precum şi o serie de agenţii din străin ătate care au con
trib u it la sprijinirea program elor iniţiate cu concursul AIDRom ;
Ţinând seam a că, în cadrul lucrărilor acestui organism ecumenic
s-a făcut propunerea ca în viitoarele proiecte ale AIDRom să se intro
ducă principiile ortodoxe legate de viaţă şi creaţie în general ;
A vând în vedere că, în cadrul discuţiilor din plen, s-a conturat
opinia ca, în viitor, cererile adresate AIDRom de către unităţile biseri
ceşti să fie aduse la cunoştinţa C hiriarhilor şi că este necesar ca sp riji
nul AIDRom să se îndrepte către eparhiile cu problem e deosebite în
lucrarea m isionară ;
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti Sfântul Sinod
hotărăşte :
Ia act de conţinutul şi rezultatele lucrărilor celei de a 111-a
A dunări Generale a Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din Rom â
nia — A ID R om , un reportaj asupra lucrărilor urm ând a se publica
în revistele centrale bisericeşti.
Tem ei nr. 3248/1996 — P articip area a 100 de tineri ortodocşi ro
m âni la «P elerinajul tin eretu lu i european» (Loreto, Italia, 28 august—
12 septem brie 1995).
Luând act că participarea tin eretu lu i ortodox rom ân la acest peleri
naj s-a făcut cu binecuvântarea P rea F ericitului P ă rin te P a tria rh
Teoctist, la m ijlocirile căruia M inisterul T ineretului a sprijinit organi
zarea program ului de vizite din Italia ;
Ţ inând seam a că program ul a cuprins num eroase m om ente litu r
gice şi de rugăciune ortodoxă, unele în com unităţile ortodoxe ro m â 
neşti din Italia, la care au p articipat I.P.S. M itropolit Serafim al G er
maniei şi Europei C entrale şi P.S. A rhiereu-V icar Iustin Sigheteanul
care a însotit în pelerinaj pe tinerii ortodocşi rom âni ;
In urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod h otărăşte :
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Ia act de participarea tinerilor ortodocşi români la «Pelerina
ju l tineretului european» de la Loreto, Italia, despre care se va
publica un reportaj în revistele centrale bisericeşti.
Tem ei nr. 935/1996 — P articipări ale teologilor ortodocşi rom âni
la diferite în tru n iri teologice, ecum enice şi interreligioase peste hotare.
Luând act că prin participările teologilor ortodocşi rom âni la dife
rite în tru n iri teologice, ecumenice şi interreligioase peste hotare este
reconfirm ată valoarea şcolii de teologie ortodoxă rom ână, cât şi poziţia
constantă a Bisericii şi teologiei noastre de deschidere în dialogurile
teologice, ecumenice şi interreligioase ;
La propunerea Comisiei relaţiilor ex tern e bisericeşti, Sfântul Si
nod hotărăşte :
Ia act de participările teologilor ortodocşi români la diferite
întruniri internaţionale cu caracter teologic, ecum enic şi interreligios, al căror conţinut va fi publicat în revistele centrale bi
sericeşti.
Tem ei nr. 441/1996 — R eferatul Comisiei speciale a P atriarh iei
Rom âne pentru relaţii bisericeşti şi dialog teologic preconciliar, în le
gătură cu proiectul R egulam entului de funcţionare a A dunărilor ep ar
hiale din Diaspora Ortodoxă.
Luând act că acest proiect de R egulam ent a fost propus în cadrul
lucrărilor Comisiei Pregătitoare a celei de a IV-a C onferinţe Preconciliare a S fântului şi M a re lu i. Sinod Panortodox (Chambesy, nov. 1993),
fiind redactat de către specialişti în D rept Canonic în tru n iţi la
Cham besy (iulie 1995) ;
Ţ inând seam a că lucrările Comisiei speciale au constat în analizarea
propunerilor de am endare a proiectului de Regulam ent şi de a propune
o form ă care să fie analizată şi aprobată de S fântul Sinod, urm ând ca
aceasta să fie trim isă Secretariatului C onferinţei Preconciliare de la
Cham besy ca punct de vedere oficial al Bisericii noastre în această
problem ă ;
A vând în vedere poziţia exprim ată de delegatul Bisericii Ortodoxe
Rom âne, I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, la în tru n ire a canoniştilor din iulie 1995, prin care s-a reu şit atenuarea poziţiei P atriarh iei Ecu
menice privind aşa-zisul «drept» de a avea în jurisdicţia sa canonică
întreaga diasporă ortodoxă, şi de precizarea făcută în plenul şedinţei
de către I.P.S. Sa, potrivit căreia, acest docum ent constituie un «docu
m ent de etapă», nefiind un docum ent dogm atic cu autoritate canonică ;
C onstatând că, în cadrul discuţiilor p u rta te în plen, s-a conturat
recom andarea că, la viitoarele discuţii asupra acestui docum ent, delega
tul Bisericii Ortodoxe Rom âne să prezinte punctul de vedere în legătură
cu com unităţile ru p te de Biserica noastră, fiind de dorit o norm alizare
a legăturilor cu acestea, cu respectarea, în cadrul A dunărilor Eparhiale,
a principiului etnic, astfel încât parohiile rom âneşti să nu aparţină ca
nonic decât de Biserica O rtodoxă Rom ână şi nu de alte jurisdicţii ;
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în urm a discuţiilor care au av u t loc şi la propunerea Comisiei re 
laţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
la act de referatul Comisiei speciale a Patriarhiei Române
pentru relaţii bisericeşti şi dialog teologic preconciliar, în legătură
cu proiectul Regulam entului de funcţionare a Adunărilor Eparhiale
din Diaspora Ortodoxă.
Aprobă amendarea proiectului de R egulam ent, conform pro
punerilor Comisiei speciale, aşa cum sunt cuprinse în referat.
Să se comunice Secretariatului General al Comisiei Pregătitoare
a celei de a IV -a Conferinţe Preconciliare a S fâ n tu lu i şi Marelui
Sinod Panortodox. hotărârea Sfân tu lu i Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în legătură cu proiectul de Regulam ent.
Tem ei nr. 909/1996 — Inform area privind depăşirea ru p tu rii din
Biserica Ortodoxă Bulgară, prin repunerea în treaptă a unor ierarhi, ca
urm are a pocăinţei arătate faţă de S fântul Sinod al acelei Biserici.
Având în vedere că, prin scrisoarea Sanctităţii Sale P a tria rh u l
M axim al Bulgariei, se comunică Bisericii noastre h o tărârea Sinodului
A rhieresc âl Bisericii Ortodoxe B ulgare de repunere în treap tă a mai
m ultor ierarhi depuşi în anul 1992, din cauza încălcării ordinii canonice,
între care sunt am intiţi : I.P.S. M itropolit Ş tefan de Veliko Tarnovo
(trecut la cele veşnice în nov. 1995, după repunerea în treaptă), PP. SS
Episcopi Galaction de Velitsa, A ntonie de P rovat şi I.P.S. M itropolit
P ancratie de Stara Zagora ;
Ţinând seam a că prin aceeaşi scrisoare se am inteşte că fostul M itro
polit Pim en de Nefrokop răm âne sub pedeapsa caterisirii, iar fostul Mi
tropolit K alinik de V ratsa, care fusese excom unicat, a fost rep rim it ca
m em bru al Bisericii, în starea de călugăr ;
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, S fântul Si
nod hotărăşte :
Ia act de repunerea în treaptă a unor ierarhi din Biserica Or
todoxă Bulgară şi de depăşirea, aproape integrală, a rupturii din
sânul acestei Biserici.
Să se comunice la Patriarhia Bulgară bucuria Sfâ n tu lu i Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române pentru reglem entarea situaţiei ca
nonice a ierarhilor respectivi.
Tem ei nr. 917/1996 — Invitaţia adresată de către Prea F ericitul P ă
rin te P a tria rh Teoctist Sanctităţii Sale Ilia II} P atria rh u l Catolicos al
întregii Georgii, de a vizita Biserica Ortodoxă Rom ână la praznicul Sf.
Iera rh M artir A ntim Ivireanul (27 septem brie 1996).
Având în vedere că invitaţii sim ilare au mai fost adresate Sancti
tăţii Sale şi cu alte prilejuri, ultim a pen tru a participa la aniversarea
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a 110 ani de Autocefalie şi a 90 de ani de P a tria rh a t ai Bisericii O rto
doxe Române, dar că din m otive obiective vizitele nu au p u tu t avea
loc ;
Luând act că, exprim ând dorinţa m em brilor S fântului Sinod, a
clerului şi credincioşilor, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist do
reşte să reînnoiască invitaţia adresată Sanctităţii Sale Ilia II, de a vizita
Biserica noastră la praznicul Sf. Ierarh M artir A ntim Ivireanul, în ju 
rul datei de 27 septem brie 1996 când, se va resfinţi paraclisul restau rat
din incinta m ănăstirii A ntim din B ucureşti ;
Ca urmare a discuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte •
Se va reînnoi invitaţia adresată Sanctităţii Sale Ilia II, Pa
triarhul Catolicos al întregii Georgii de a ne vizita Biserica, în ju 
rul datei de 27 septem brie 1996, când se face am intirea Sf. Ierarh
M artir A n tim Ivireanul. datele exacte ale vizitei urm ând a se
stabili de com un acord.
Tem ei nr. 442/1995 — Invitaţia adresată P atriarh iei Rom âne de a
participa la C onferinţa Federaţiei R eform ate M ondiale M aghiare (ClujNapoca, 3— 10 august 1996).
Luând act de prezentarea făcută de Prea Fericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist în legătură cu discuţiile avute cu Dl. John Butoşi, Preşedintele
Federaţiei M ondiale R eform ate M aghiare şi cu Dl. Episcop Csiha K alm an al Episcopiei Reform ate din Cluj-Napoca, în ziua de 4 ianuarie
1996, când aceştia din urm ă au adresat Bisericii noastre invitaţia de a
participa la Conferinţa Federaţiei M ondiale R eform ate M aghiare ce se
va organiza la Cluj-N apoca în perioada 3— 10 auguct a.c ;
Ţinând seam a că tem a Conferinţei este «Im plicaţiile teologice ale
etnicităţii» şi are ca scop în tărirea m isiunii
comune de
slujire alui
D um nezeu prin prom ovarea reconcilierii în duhul Evangheliei, cât şi
în tă rirea încrederii şi cooperării în tre naţiuni, naţionalităţi, grupuri e t
nice şi religioase ;
Având în vedere că datele invitaţiei sunt sum are, acestea urm ând
a fi precizate într-o corespondenţă ulterioară ;
în urm a discuţiilor purtate, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de invitaţia adresată Patriarhiei Române de a participa
la Conferinţa Federaţiei M ondiale R eform ate M aghiare, urm ând
ca, în funcţie de cele ce se vor comunica ulterior de către organiza
tori, să se decidă asupra respectivei participări.
Tem ei n r. 8096/1995 — S ituaţia colectei organizate în cuprinsul Patriarhiei Rom âne pen tru sprijinirea M itropoliei Basarabiei.
Luând act că, «Apelul pen tru sprijinirea rom ânilor ortodocşi din
M itropolia Basarabiei», lansat de către Prea F ericitul P ărinte P a tria rh
T eoctist, este rezu ltatu l discuţiilor şi al hotărârii luate de către Sinodul
P erm anent în şedinţa din 7 iulie 1995 în vederea creării unui fond de
în tr-a ju to ra re a M itropoliei B asarabiei ;
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Ţ inând seam a că până la data de 31 decem brie 1995, p rin jertfeln icia şi dărnicia credincioşilor dar şi prin donaţii de la parohii, eparhii,
m ănăstiri, institu ţii sau persoane p articulare se strânsese sum a de peste
160 m ilioane lei, fiind în curs acţiunea de vărsare a sum elor colectate ;
Având în vedre că această sum ă va fi adm inistrată şi repartizată
conform propunerilor ce se vor face de I.P.S. M itropolit P etru al Basa
rabiei, în funcţie de necesităţile fiecărei parohii ;
în urm a discuţiilor p u rtate în plen, în cadrul cărora P rea F ericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist a m ulţum it m em brilor Sfântului Sinod pen tru
solidaritatea m anifestată în eparhii cu credincioşii ortodocşi rom âni
din Basarabia şi la propunerea Comisiei relaţiilor e x te rn e bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de rezultatul colectei realizate pentru ajutorarea M itro
poliei Basarabiei, aducându-se m ulţum iri m em brilor Sfâ n tu lu i Si
nod p entru sprijinul acordat.
Eparhiile care nu au p u tu t trim ite sum ele colectate la A d m i
nistraţia Patriarhală, sunt rugate să vireze aceste sum e, cât mai
curând posibil.
Se va iniţia u n nou apel, şi în cursul anului 1996, p en tru o
astfel de colectă, la o dată ce se va stabili ulterior, urm ând ca
sum ele colectate să reflecte, pe cât posibil, puterea economică a
eparhiilor.
Tem ei nr. 44/1996 — Darea de seamă a I.P.S. M itropolit Serafim
al M itropoliei O rtodoxe Rom âne p e n tru G erm ania şi Europa C entrală,
privind activitatea desfăşurată în anul 1995 în cadrul eparhiei şi în
calitate de «Locum Tenens» al A rhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne p en tru
Europa Occidentală.
A vând în vedere că din d area de seam ă prezentată, rezultă că În alt
P rea Sfinţia Sa şi-a desfăşurat activtatea sfinţitoare, învăţătorească şi
conducătoare potrivit realităţilo r m isionare şi pastorale din teritoriile
aflate în jurisdicţia sa, întâm pinând, pe lângă rezultatele bune obţinute,
şi o seamă de greutăţi de ordin m aterial şi adm inistrativ, unele generate
de lipsa unui sediu al M itropoliei, iar altele din cauza discrepanţelor
existente, din punct de vedere financiar, în tre parohiile din eparhie, a
atitudinii rom ânilor din diaspora faţă de preoţii care activează în acele
parohii iar altele din cauza preoţilor rom âni care se află în alte ju ris 
dicţii ;
Ţ inând seam a că pe lângă activitatea pastoral-m isionară specifică
în a lt P rea Sfinţia Sa a reprezentat Biserica noastră în num eroase acţiuni
cu caracter teologic, ecum enist şi interreligios la care a fost in v itat ;
în urm a precizărilor aduse în plen de I.P.S. M itropolit Serafim , a
discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex tern e biseri
ceşti, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de activitatea pastorală şi adm inistrativă desfăşurată de
I.P.S. M itropolit Serafim în cursul anului 1995.
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Se va acorda sprijinul necesar de către Biserica M amă în p ri
vinţa stabilirii u nui Centru Eparhial.
Să se reanalizeze problem a salarizării preoţilor care activează
în străinătate, urm ând a se face in terven ţii la forurile în drept
pentru ca sum a globală ce se va acorda să fie virată direct Pa
triarhiei Rom âne şi prin această M itropolie, care va dispune de
repartizarea ei.
Tem ei nr. 7439\ 1995 — D area de seam ă a P.S. Episcop Tim otei al
A radului, privind activitatea desfăşurată în cadrul V icariatului Ortodox
Rom ân de la G yula-U ngaria, în cursul anului 1995.
A vând în vedere că în darea de seam ă su n t consem nate aspecte ale
activităţii pastorale şi socio-culturale desfăşurate în cursul anului 1995,
concretizată p rin : sfinţiri de biserici, acţiuni ecum enice p articipări la
diferite m anifestări cu caracter c u ltu ral şi religios, sim pozioane şi expo
ziţii.
Ţ inând seam a că prin p u rta rea de grijă a P.S. Episcop Timotei al
A radului, num eroşi preoţi din ţară au fost trim işi să slujească în p a
rohiile din cuprinsul V icariatului şi în acelaşi tim p unii tin eri din
parohiile respective au fost acceptaţi p e n tru studii în in stituţiile de
învăţăm ânt teologic din Rom ânia, în vederea hirotonirii ca p r e o ţi;
L uând act că p e n tru prom ovarea lim bii rom âne, dar şi p e n tru în tă 
rirea în credinţa ortodoxă este necesar a se trim ite m ai m ulte m anuale
de lim ba rom ână, cărţi cu conţinut religios şi de cult, obiecte de col
portaj ;
C onstatând, din darea de seam ă prezentată că, tot m ai m ulţi preoţi
şi credincioşi din cuprinsul V icariatului de la G yula su n t favorabili
înfiinţării unei Episcopii p e n tru rom ânii ortodocşi din U ngaria ;
In urm a precizărilor aduse în plen de P.S Episcop Tim otei al A ra
dului, a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe
bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
la act cu m u lţu m iri p e n tru activitatea desfăşurată de către
P .S. Episcop Tim otei al A radului în cadrul V icariatului de la
Gyula-Ungaria, în cursul anului 1995.
Să se depună, în continuare, strădanii în vederea întem eierii
unei Episcopii p en tru rom ânii ortodocşi din Ungaria.
Tem ei nr. 177/1996 — D area de seamă a I.P.S. M itropolit Nicolae
al B anatului, privind activitatea desfăşurată în cadrul V icariatului
Ortodox R om ân de la V ârşet — Serbia, în cursul anului 1995.
A vând în vedere că din darea de seam ă rezultă situaţia organiza
torică şi adm inistrativă a V icariatului oare cuprinde 3 protopopiate cu
39 de parohii şi filii deservite de 22 preoţi activi şi 2 preoţi pensionari,
că în prezent, în in stituţiile de înv ăţăm ân t teologic din R om ânia sunt
şcolarizaţi elevi şi studenţi provenind d in acel V icariat şi că, în cursul
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anului 1995 au fost reînnoite, p rin alegeri, corporaţiile parohiale şi
consistoriale.
Ţ inând seama de activităţile cu caracter pastoral-m isionar, religios
şi cultural-educative desfăşurate în parohiile din cuprinsul V icariatului
şi de dificultăţile privind predarea Religiei în şcoli în tru c ât acest lucru
încă n u s-a adm is ;
Luând act de im portanţa deosebită a vizitei Prea F ericitului P ărinte
P a tria rh Teoctist, însoţit de I.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului şi
Pr. C onstantin Pârvu, vicar adm inistrativ p a triarh a l efectuată în parohii
din cuprinsul V icariatului, în cursul anului 1995, p e n tru în tă rirea în
credinţa ortodoxă şi pen tru p ăstrarea lim bii şi datinilor străm oşeşti a
rom ânilor de pe acele m eleaguri ;
C onstatând din darea de seam ă prezentată, că, pe de o parte,
există divergenţe de opinii în cadrul V icariatului, unele generate chiar
de îm potrivirea părin telu i vicar Moise Ianeş, în legătură cu posibili
tatea în fiinţării unei Episcopii p e n tru rom ânii ortodocşi din Serbia, iar
pe de altă p arte chiar Biserica Sârbă nu este receptivă la această dorinţă
în d rep tăţită a P atriarh iei Rom âne ;
în urm a precizărilor aduse de către I.P.S. M itropolit Nicolae al B ana
tului şi de către Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist, în cadrul
discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex tern e biseri
ceşti, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de activitatea desfăşurată de către I.P.S. M itropolit
Nicolae al B anatului în cadrul Vicariatului de la Vâr set-Serbia, în
cursul anului 1995.
Să se depună, în continuare, eforturi pentru înfiinţarea unei
Episcopii la Vâr set, chiar dacă se resim te îm potrivirea părintelui
Vicar Moise Ianeş şi a unor preoţi.
La propunerea Prea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, lucrările
S fântului Sinod se în tre ru p la orele 21,30, fiind reluate în plen, în ziua
de 15 februarie 1996, la orele 17,00 sub preşedinţia Prea F ericitului
P ă rin te P a tria rh Teoctist, p rin exam inarea urm ătoarelor problem e
înscrise pe ordinea de zi :
Tem ei nr. 1738/1996 •—■ R ăspunsul G uvernului Rom âniei la scrisoa
rea P atriarhiei Rom âne nr. 2800/17 ianuarie 1996, privind C atedrala
M ântuirii Neam ului.
A nalizând stadiul dem ersurilor, în legătură cu Catedrala M ântuirii
Neam ului, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist arată că P rim ul —
M inistru al G uvernului României, Dl. Nicolae Văcăroiu a răspuns la scri
soarea P atriarhiei Rom âne privind iniţiativa construirii C atedralei
M ântuirii Neam ului, făcând cunoscut că «G uvernul Rom âniei a decis
sprijinirea realizării acestui grandios proiect-C atedrala M ântuirii Nea
m ului, suportând, în prim a etapă ,cheltuielile necesare elaborării studi
ilor şi proiectelor prelim inare».
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Ţ inând seam a că, după discutarea acestei problem e în cursul anului
1995, în cadrul Sfântului Sinod şi apoi, în cadrul Sinodului P erm anent
şi al Consiliului N aţional Bisericesc, la 28 septem brie 1995 a avut loc
o consfătuire sub conducerea P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist,
cu o seam ă de personalităţi ale vieţii culturale din B ucureşti : acade
micieni, profesori, istorici, arhitecţi, ingineri, ierarhi şi clerici, în cadrul
căreia au fost discutate urm ătoarele :
A m plasam entul viitoarei Catedrale a M ântuirii N eam ului în
Parcul Carol din Capitală, în cadrul u nui com plex care să cuprindă
reşedinţa episcopală, m u zeu , spaţiu adiacent n e c esa r;
Stilul viitoarei Catedrale care va fi specific ro m â n e sc ;
C apacitatea acesteia de circa 12.000 locuri;
D enum irea care să fie «Catedrala M ântuirii Neam ului».
Având în vedere că, în scrisorile adresate P reşedintelui Rom âniei şi
G uvernului, pe lângă precizările de mai sus, s-a solicitat că, în Parcul
Carol, să se rezerve pentru C atedrala M ântuirii N eam ului terenul nece
sar şi spaţiul de protecţie însum ând 1,7 hectare.
în urm a acestei inform ări făcute plenului de către Prea F ericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist şi a discuţiilor ce s-au p u rtat, S fântul Sinod
hotărăşte :
Ia act de răspunsul pozitiv al G uvernului Rom âniei privind
dorinţa Patriarhiei Române p en tru edificarea Catedralei M ântuirii
N eam idui în Parcul Carol din B ucureşti, în care scop se va adresa
o scrisoare de m ulţum ire.
Adresează m u lţu m iri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
pentru dem ersurile iniţiate, rugându-l să continue strădaniile p en
tru concretizarea proiectelor, adm iţându-se excepţia aşezării S fâ n 
tului A ltar potrivit spaţiului, ca Biserica să fie pe axul Parcului
(aleea centrală)
Tem ei nr. 1123/1996 •— Scrisoarea M inisterului Finanţelor înregis
tra tă la A dm inistraţia P atriarh ală sub nr. 1123 din 15 febr. 1996, p ri
vind posibilitatea acordării unei contribuţii la nivelul a două salarii de
bază m inim e brute pe ţară, p e n tru m axim um 5000 de posturi de la
unităţile de cult fără v en itu ri sau cu v enituri mici.
Având în vedere că această scrisoare constituie răspunsul la adresa
Cancelariei Sf. Sinod nr. 2924/12 iunie 1994 către P rim ul M inistru al
G uvernului, prin care s-a solicitat ca până la soluţionarea definitiva a
problem ei salarizării integrale a personalului bisericesc din fondurile
de stat, să se extindă aplicabilitatea prevederilor art. 1, al. 1 şi 2 din
O rdonanţa G uvernam entală nr. 38/1994, atât la restul clerului hirotonit
cât şi la personalul TESA de la P a tria rh ia Rom ână şi de la Centrele
eparhiale, pe lângă cele 400 de posturi prevăzute în O rdonanţa mai sus
m enţionată ;
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Ţ inând seam a de precizarea adusă de Prea F ericitul P ărin te P a tri
arh Teoctist în legătură cu conţinutul consfătuirii din luna decem 
brie 1995 de la Palatul P atriarh iei cu o serie de factori responsabili, în
această problem ă, discuţii care au g en erat acest răspuns al M inisterului
F inanţelor ;
Luând act că, în cadrul discuţiilor s-a relevat necesitatea ca re p a rti
zarea acestor posturi să urm ărească, mai întâi, asigurarea schemei de
funcţii a Episcopiei Covasnei şi H arghitei, restu l posturilor urm ând a fi
distrubuite celorlalte eparhii pe baza criteriilor ce vor fi stabilite de
au toritatea bisericească, după em iterea actului norm ativ de către au to ri
tatea com petentă.
în urm a discuţiilor care au av u t loc, S fântul Sinod hotărăşte :
Ia act de scrisoarea M inisterului Finanţelor privind perspec
tiva acordării unei contribuţii de la bugetul de sta t, la nivelul a
două salarii de bază m inim e brute pe ţară, pentru m a xim u m 5000
de posturi, situaţie ce urm ează a se reglem enta p rintr-un act nor
m ativ de sta t.
Centrele eparhiale îşi vor întocm i docum entaţia necesară în
perspectiva apariţiei respectivului act norm ativ şi o vor înainta
Cancelariei Sf. Sin o d.
Tem ei nr. 1066/1996 — Poziţia Bisericii O rtodoxe Rom âne în pers
pectiva alegerilor din anul 1996.
în cadrul discuţiilor p u rta te s-a apreciat că, în perspectiva alegerilor
locale, p arlam entare şi prezidenţiale care vor avea loc în cursul a n u 
lui 1996, este necesară rediscutarea şi ream intirea poziţiei adoptată până
în prezent de Biserica Ortodoxă Rom ână în această privinţă.
Subliniindu-se incom patibilitatea canonică a prezenţei clerului în
organism ele politice, m otiv p e n tru care S fântul Sinod a adoptat deja
poziţia cunoscută, la care se adaugă şi faptul că eventualii parlam entari
clerici sau ierarhi a r trebui să aibă, pe cât posibil, o pregătire de specia
litate.
Evidenţiindu-se, de către m em brii S fântului Sinod, faptul că nici
alte Biserici Ortodoxe din ţările europene nu au reprezentanţi în p a r
lam entele din ţările respective.
C onsiderându-se că punctul de vedere cel m ai corect este acela ca
Biserica, prin reprezentanţii ei, să fie consultată la elaborarea legilor în
care este im plicată Biserica, consultaţia putând avea loc atât pe plan
local, în diverse organism e, cât şi pe plan central, parlam entar.
în urm a discuţiilor p u rta te şi a opiniilor exprim ate, plenul S fâ n tu 
lui Sinod hotărăşte :
Se va da publicităţii urm ătorul Com unicat privind poziţia B i
sericii Ortodoxe Române în perspectiva alegerilor :
«S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne, în tru n it în şe
dinţă plenară în zilele de 13— 14 februarie 1996, face ua'mătoarele
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precizări în perspectiva alegerilor locale, parlam entare şi preziden
ţiale din România, ce vor avea loc în anul acesta :
Ca instituţie divino-um ană, chemată a păstra şi propovădui
trăirea adevărului de credinţă, Biserica Ortodoxă consideră de da
toria ei să vegheze cu responsabilitate la binele, libertatea şi dem 
nitatea Ţării şi a ci'edincioşilor ei.
Biserica, mam ă a tuturor credincioşilor şi factor de unitate şi
conciliere, respectă diversitatea opţiunilor politice ale fiilor ei. In
acest spirit şi în conform itate cu Sfintele Canoane, episcopii, preoţii
şi diaconii, ca părinţi duhovniceşti ai tuturor credincioşilor, se vor
abţine de a candida la alegeri pentru a deveni deputaţi sau sena
tori. Clericii precum şi m onahii sunt chem aţi să îndeplinească m i
siunea lor spirituală specifică, iar aceasta nu este compatibilă cn
angajam entul politic sistem atic, partizan sau partinic.
Fidelă acestui principiu canonic de neutralitate politică şi în
respect faţă de dreptul la opţiune politică pe care-l are fiecare cre
dincios al său şi cetăţean al României, Biserica Ortodoxă Română
se abţine să îndem ne sau să recomande alegerea sau sprijinirea
vreunui partid sau persoane angajate în confruntarea electorală.
In acelaşi tim p , Biserica Ortodoxă Rom ânây în calitatea ei de
conştiinţă morală a societăţii ro m â n eşti invită pe toţi credincioşii
ei să-şi exercite dreptul electoral şi să se pronunţe cu toată respon
sabilitatea în faţa urnelor de vot.
Considerăm că este necesar pentru Biserică şi Ţară să apărăm
şi să prom ovăm credinţa în D um nezeu, păstrată şi transm isă din
generaţie în generaţie de străm oşii şi părinţii noştri, darul sfânt al
libertăţii cetăţenilor şi al independenţei Ţării şi ameliorarea vieţii
m ateriale, morale şi spirituale a societăţii rom âneşti de azi. In
acest sens, trebuie să respingem orice form ă de totalitarism com u
nist ateu, precum şi orice form ă de extrem ism .
De asemenea, este necesar să com batem toate form ele de
degradare sau negare a dem nităţii um ane, ca avortul, păcatele
contra firii, prostituţia, corupţia, violenţa, drogurileJ pornogra
fia ş.a.
Biserica Ortodoxă Română îşi exprim ă speranţa că toţi cei an
gajaţi în com petiţia electorală au conştiinţa im portanţei credinţei
religioase şi vor sprijini Biserica să-şi reafirm e locid său firesc în
societatea românească. Ne referim , în special, la pt'omovarea în vă 
ţăm ântului religios în şcoală, ca disciplină de bază în form area
elevilor, restituirea bunurilor de care a fost deposedată Biserica,
B. O. R. — 25
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sprijinirea activităţii pastorale şi caritative a Bisericii în orfelinate,
cămine de bătrâni, spitale, penitenciare, armată, construirea de noi
biserici şi restaurarea m onum entelor istorice şi de artă biseri
cească, a acestor bunuri de utilitate publică naţională şi expresii
ale identităţii noastre spirituale.
în lum ina celor spuse şi cu nădejdea în D um nezeu, chem ăm
pe toţi slujitorii Sfintelor Altare şi pe toţi credincioşii Bisericii
Ortodoxe Române să-şi exercite dreptul de v o t în duhul credinţei,
al iubirii de Biserică şi neam şi al responsabilităţii faţă de pre
zen tu l şi viitorul României».
Tem ei n r . 1061 / 1996 — P ropunerea A lianţei Civice, adresată P rea
Fericitului P ărin te P atriarh , privind dem ersurile iniţiate p e n tru a se
acorda patriotului rom ân Ilie Ilaşcu, prem iul Nobel.
în legătură cu această problem ă, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist arată că, la P atriarh ia Rom ână s-a prim it scrisoarea A lianţei
Civice p rin care, se aduce la cunoştinţă iniţierea dem ersurilor p e n tru
a se acorda patriotului rom ân Ilie Ilaşcu, prem iul Nobel şi totodată,
rugăm intea adresată Prea Fericirii Sale de a accepta să fie preşedinte
de onoare al C om itetului de iniţiativă.
A preciind această iniţiativă ca pe o îndatorire patriotică, Prea F e ri
cirea Sa solicită sprijinirea acestei acţiuni de către m em brii S fântului
Sinod, în care scop com unică plenului că a dat deja un răspuns verbal
pozitiv la solicitarea A lianţei Civice.
însuşindu-şi aprecierea făcută de Prea Fericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de dem ersurile iniţiate de A lianţa Civică şi de acceptul
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a fi preşedinte de
onoare al C om itetului de iniţiativă privind acordarea prem iului
Nobel patriotului rom ân Rie Ilaşcu.
M ulţum ind m em brilor S fântului Sinod p e n tru participarea şi apor
tul adus la soluţionarea problem elor care s-au aflat pe Ordinea de zi a
acestei şedinţe sinodale, Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, p re 
şedintele S fântului Sinod declară prorogată sesiunea sinodală pe
anul 1996.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».

Preşedintele Sfântului Sinod
fTEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

S ecretarul S fântului Sinod
EPISCOP TEOFAN SINAITUL
Vicar P atriarh al

LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI
Sumarul şedinţei de lucru din 15 februarie 1996

In conform itate cu prevederile art. 22 şi 30 din S tatu tu l p en tru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne şi art. 5 şi 59
din R egulam entul O rganelor C entrale din P atriarh ia Rom ână, Prea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, a emis convocarea nr. 7202/5 decem 
brie 1995, în baza căreia, atât m em brii Sfântului Sinod, cât şi m em brii
clerici şi m ireni delegaţi ai celor 21 de eparhii din cuprinsul P a tria r
hiei Române, s-au în tru n it la reşedinţa patriarh ală din Bucureşti, în
ziua de joi, 15 februarie 1996, p e n tru a participa la lucrările şedinţei
anuale a A dunării Naţionale Bisericeşti.
La orele 9,30, în Catedrala P atriarhală, în prezenţa Prea F ericitului
P ărin te P a tria rh Teoctist> a m em brilor S fântului Sinod, şi a celorlalţi
m em bri ai A dunării Naţionale Bisericeşti, a fost oficiat u n Te-Deum de
către un sobor de preoţi şi diaconi, în fru n te cu P.S. Episcop A ndrei al
Alba Iuliei.
După oficierea Te-D eum -ului, m em brii A dunării Naţionale B iseri
ceşti au trecu t în sala de şedinţe, întâm pinând, la orele 10,00, pe Prea
F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, însoţit de II.PP.SS. M itropolit!
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, Preşedintele A dunării Na
ţionale Bisericeşti, potrivit prevederilor regulam entare bisericeşti, proce
dează la constituirea Secretariatului acestui for bisericesc, invitând pe
secretarii aleşi să ia loc la biroul secretariatului, după cum urm ează :
P.C. Protopop A lexandru H otăran (Episcopia A radului) — secretar
general, Dl. Avocat Ioan M orariu (Arhiepiscopia Sibiului şi Dl. Avocat
Mihai Sălcuţan (Episcopia Buzăului).
La invitarea Prea Fericitului P ărin te Preşedinte, secretarul general
al A dunării, P.C. Pr. A lexandru H otăran, face apelul nom inal, în urm a
căruia rezultă că sunt vac ante două locuri, iar un num ăr de 16 m em bri
absentează m otivat.
Constatându-s-e prezenţa sta tu ta ră a m em brilor, Prea Fericitul
P ărinte Preşedinte declară deschisă şedinţa de lucru a A dunării N aţi
onale Bisericeşti.
în cuvântul de deschidere, Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist,
evocă figura Dl. Avocat T iberiu Hălăucescu, m u tat la Dom nul în cursul
anului 1995, «reprezentant pilduitor din partea Episcopiei Rom anului
şi Huşilor, prin fapta şi cuvântul său p en tru mai buna lucrare a Bise
ricii străm oşeşti», după care întreaga A dunare păstrează un m om ent de
reculegere rostind creştinescul «Dum nezeu să-l ierte».
A dresându-se, în continuare, m em brilor A dunării Naţionale Bise
riceşti, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist îşi exprim ă bucuria de
a întâm pina pe delegaţii eparhiilor în acest for central bisericesc cu
părintească dragoste şi cu cuvintele Psalm istului «B inecuvântat este cel
ce vine în tru num ele Domnului» (Ps. 117, 26), subliniind «im portanţa
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responsabilităţilor şi a contribuţiei ce trebuie adusă de fiecare ca ră s
puns la chem area Bisericii» şi exprim ându-şi nădejdea că «lucrarea din
acest Înalt for central bisericesc va fi aducătoare de roade bogate în
folosul Bisericii noastre străm oşeşti, a poporului rom ân dreptcredincios
de p retutindenea şi spre slava D om nului Iisus Hristos, M ântuitorul
nostru».
După rostirea cuvântului de deschidere, Prea Fericitul P ărin te
P reşedinte dispune să se dea citire com ponenţei Comisiilor P erm anente
de lucru ale A dunării, aprobate în şedinţa de constituire a acestui for
central bisericesc in iulie 1994. Întrucât, P.C. Pr. M arin Stam ate, rap o r
torul Comisiei C ulturale este absent, la propunerea Prea F ericitului
P ărin te Preşedinte, A dunarea N aţională Bisericească aprobă ca, p e n tru
această şedinţă de lucru, Pr. Ioan A ntistescu, m em bru în Comisia Bise
ricească, să fie desem nat raportorul Comisiei Culturale.
Se procedează apoi la repartizarea lucrărilor prezentate de sectoa
rele A dm inistraţiei P atriarh ale la Comisiile Perm anente, astfel :
La com isia de validări şi petiţiuni
— Propunerea de validare a m andatului Pr. Nicolae-G heorghe
Şincan ca delegat cleric ai A dunării Eparhiale a Episcopiei Alba Iuliei
în A dunarea N aţională Bisericească.
— P ropunerea de validare a m andatului Dl. Ing. Emil D ănilă ca
delegat m irean al A dunării Eparhiale a Episcopiei R om anului şi H uşilor
în A dunarea Naţională Bisericească.
A prim it rap o rto r : P.C. Protopop D um itru Andone
La comisia organizatoare
—■ H otărârea Sfântului Sinod nr. 7453/1995 p e n tru înfiinţarea
Episcopei A lexandriei şi Teleorm anului.
— H otărârea S fântului Sinod nr. 6444/1995 pen tru reactivarea
Episcopiei Huşilor.
— H otărârea Sfântului Sinod p e n tru m odificarea art. 40, al. 2, pt. 1
şi art. 47, al. 1 din R egulam entul O rganelor C entrale din P atriarh ia
Rom ână privind schim barea denum irii «Comisiei A facerilor E xterne Bi
sericeşti» în «Comisia Relaţiilor E xterne Bisericeşti».
A prim it raportor : P.C. Consilier adm inistrativ A ugustin Vasile
La comisia Bisericească
— Darea de seam ă a Consiliului Naţional Bisericesc în legătură cu
activitate pe anul 1995 a Sectorului I al A dm inistraţiei P atriarhale-C ancelaria Sf. Sinod, privind : activitatea O rganelor C entrale Bisericeşti ;
evenim ente deosebite în viaţa Bisericii noastre în anul 1995 ; activi
tatea m isionară şi pastorală a clerului ; viaţa religios-m orală a clerului
şi credincioşilor ; asistenţa religioasă, social-caritativă şi filantropică ;
viaţa m onahală în Biserica noastră ; grija pen tru locaşuri de cult.
— Darea de seamă a Consiliului Naţional Bisericesc în legătură cu
activitatea pe anul 1995 a Secetorului III al A dm inistraţiei P atriarh aleRelaţii E xterne Bisericeşti ; Presa şi comunicaţii, privind : relaţii cu Bi
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sericile Ortodoxe surori ; relaţii cu Bisericile Ortodoxe O rientale ; relaţii
cu Biserica Rom ano-Catolică ; relaţii cu Biserica Anglicană şi cu B iseri
cile P rotestante ; relaţii cu O rganizaţiile creştine internaţionale ; partici
pări ale ierarhilor şi teologilor ortodocşi rom âni la diferite în tru n iri
ecumenice, teologice, interconfesionale şi interreligioase ; problem e de
presă şi com unicaţii.
— Darea de seamă a Consiliului Naţional Bisericesc în legătură cu
activitatea pe anul 1995 a Sectorului V ai A dm inistraţiei P atriarhaleC om unităţi ortodoxe rom âne de peste hotare şi schim bul de burse de
studii privind : configuraţia actuală a diasporei ortodoxe rom âne şi grija
m anifestată de P atriarh ia Rom ană p en tru activitatea com unităţilor orto
doxe rom âne de peste hotare ; schim bul de teologi cu Biserici şi orga
nizaţii creştine de peste hotare p en tru specializare ; S prijinul P atriarhiei
Rom âne p e n tru diverse asociaţii şi organizaţii de binefacere şi culturale
din ţară.
A prim it rap o rto r : P.C. Protopop Ene Ionel
La comisia culturală
— Darea de seamă a Consiliului Naţional Bisericesc în legătură cu
activitatea pe anul 1995 a Sectorului învăţăm ântului teologic şi religios
privind : activitatea instituţiilor de învăţăm ânt superior teologic ; acti
vitatea instituţiilor de învăţăm ânt p reuniversitar teologic ; activitatea de
predare a Religiei în şcolile de stat.
— P ropunerea Sfântului Sinod p e n tru m odificarea Legii în v ăţăm ân 
tului cu privire la caracterul «opţional» de predare a Religiei la cla
sele V—VIII.
— R eferatul inform ativ al Cancelariei Sf. Sinod privind hotărârile
Sfântului Sinod, Sinodului P erm anent şi Consiliului N aţional Bisericesc
în legătură cu construirea Catedralei M ântuirii N eam ului.
— Darea de seamă a Consiliului Naţional Bisericesc în legătură cu
activitatea pe anul 1995a In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune O rtodoxă
(Editură, Tipografie, Ateliere) şi planul de activitate pe anul 1996.
A prim it raportor ; P.C. Protopop Ioan A ntistescu
La comisia economico-financiară
— R aportul Consiliului N aţional Bisericesc în legătură cu Contul de
execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1995 al A dm inistraţiei P atriarhale
şi In stituţiilor anexe.
A p rim it raportor : P.C. Protopop A lexandru H otăranu
La comisia bugetară
— R aportul Consiliului N aţional Bisericesc privind Proiectul buge
tului de v enituri şi cheltuieli al A dm inistraţiei P atriarhale şi Instituţiilor
anexe pe an u l 1996.
A p rim it raportor : P.C. Protopop Ioan Dam bu
Invitând pe m em brii A dunării Naţionale Bisericeşti să participe la
lucrările Comisiilor Perm anente, p otrivit componenţei lor, Prea Fericitul
B. O. R. — 26
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P ărin te Preşedinte suspendă şedinţa p e n tru pauză, tim p în care comisiile
vor exam ina lucrările date în com petenţă şi vor întocm i rapoartele.
La reluarea lucrărilor în plen, Prea F ericitul P ărin te Preşedinte a
invitat pe raportori să prezinte deliberării A dunării Naţionale Bisericeşti
rapoartele Comisiilor perm anente, după cum urm ează :
1. P.C. Pr. D um itru Andone, protopop de Tulcea, prezintă rap o ar
tele cu propunerile de validare a m andatului Pr. Nicolae — Gheorghe
Şincan, delegat cleric din p artea A dunării E parhiale a Episcopiei Alba
luliei şi a m andatului Dl. Ing. Emil Dănilă, delegat m irean din partea
A dunării E parhiale a Episcopiei Rom anului şi Huşilor, ca m em bri în
A dunarea N aţională Bisericească.
In cuprinsul rapoartelor s-a relevat că m andatele prezentate au fost
conform e cu dispoziţile electorale, nu au prezen tat defecte de form ă şi
nici nu au fost făcute contestaţii îm potriva lor, ceea ce a determ inat
Comisia de V alidări şi P etiţiuni să supună cele două rapoarte aprobării
plenului A dunării Naţionale Bisericeşti.
2. P.C. Pr. A ugustin Vasile, consilier ad m inistrativ prezintă p lenu
lui urm ătoarele rapoarte privind :
a. H otărârea Sfântului Sinod nr. 7453/1995 pentru înfiinţarea Episco
piei A lexandriei şi Teleorm anului, din care s-a p u tu t desprinde justeţea
argum entelor de ordin m isionar-pastoral, geografic adm inistrativ-bisericesc şi gospodăresc aduse în sp rijinul hotărârii A dunării Eparhiale a
Episcopiei A rgeşului, care a propus, la dorinţa clerului şi credincioşilor
din judeţul Teleorm an, înfiinţarea acestei eparhii. Luând act de aceste
m otive care au determ inat ca S fântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din
24—25 octom brie 1995, să ia hotărârea de înfiinţare a Episcopiei A lexan
driei şi Teleorm anului, cu reşedinţa în m unicipiul A lexandria, având
jurisdicţie asupra întregului ju d eţ Teleorm an, de faptul că datorită
dem ersurilor P atriarhiei Române, prin H otărâre de G uvern s-a asigurat
spaţiul necesar p e n tru reşedinţă şi p e n tru organizarea C entrului ep ar
hial, cât şi de necesitatea m odificării corespunzătoare a art. 5, p a ra 
graful I din S tatu tu l p e n tru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rto
doxe Române, Comisia organizatoare supune raportul aprobării plenu
lui A dunării Naţionale Bisericeşti.
b. H otărârea S fântului Sinod nr. 6444/1995 p e n tru reactivarea
Episcopiei Huşilor, din care s-a p u tu t desprinde tem einicia argum enta
ţiei de ordin istoric, pastoral-m isionar şi adm inistrativ-bisericesc aduse
de A dunarea Eparhială a Episcopiei R om anului şi Huşilor, la solicitarea
clerului şi credincioşilor judeţului Vaslui, în sprijinul aprobării propu
nerii de reactivare a Episcopiei Huşilor, cu sediul în m unicipiul Huşi.
Ţ inând seama de toate aceste m otive invocate şi care au condus Sfântul
Sinod, în şedinţa sa din 24— 25 octom brie 1995 la hotărârea de reacti
vare a Episcopiei Huşilor, de fap tu l că la H uşi su n t create condiţiile
necesare p en tru organizarea C entrului eparhial şi p e n tru reşedinţa
C hiriarhului, cât şi de necesitatea m odificării corespunzătoare a art. 5,
par. II din S ta tu tu l p e n tru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rto
doxe Române, raportul Comisiei O rganizatoare este supus aprobării ple
nului A dunării Naţionale Bisericeşti.
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c.
H otărârea Sfântului Sinod pen tru m odificarea art. 40, al. 2, pt. 1
şi art. 47, al. 1 din R egulam entul O rganelor C entrale din P atriarh ia
Rom ână, privind schim barea denum irii «Comisiei A facerilor E xterne
Bisericeşti» în «Comisia R elaţiilor E xterne Bisericeşti». Luând act că
hotărârea S fântului Sinod, luată în şedinţa de lucru din 24—-25 octom 
brie 1995, a vizat adecvarea denum irii acestei Comisii cu lim bajul bise
ricesc şi de specialitate care, să definească cu claritate com ponentele şi
obiectivele sale, cât şi de necesitatea m odificării corespunzătoare a
art. 40, al. 2, pct. 1 şi art. 47, al. 2 din R egulam entul O rganelor C entrale,
raportul Comisiei organizatoare se supune aprobării plenului A dunării
N aţionale Bisericeşti.
3.
P.C. Pr. Ene Ionel, protopop de Focşani, prezintă raportul privind
D area de seamă a Consiliului N aţional Bisericesc în legătură cu activi
tatea pe anul 1995 a Sectorului I al A dm inistraţiei Patriarhale-C ancelaria Sf. Sinod, în care, succint a fost subliniată activitatea acestui
sector, sub toate aspectele, ca rezu ltat al efortului comun al tu tu ro r
m em brilor S fântului Sinod şi al O rganelor C entrale Bisericeşti în fru n te
cu Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, care a înd ru m at Cancelaria
Sf. Sinod ca organ de execuţie.
In rap o rt au fost relevate evenim entele deosebite ce au m arcat
cursul anului 1995, declarat de S fântul Sinod «An Jubiliar», în tre care
au fost am intite : A niversarea a 110 ani de la recunoaşterea A utocefa
liei Bisericii Ortodoxe Rom âne şi a 70 de ani de la ridicarea la rangul
de Patriarhie, aniversare care a debutat p rin şedinţa Sfântului Sinod
din 4 februarie 1995 şi a continuat cu oficierea Sfintei L iturghii la
5 februarie de către toţi m em brii Sfântului Sinod drept m ulţum ire adusă
lui Dum nezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe
Române. Aceste m om ente au fost consem nate şi la eparhii p rin ofi
cierea de slujbe religioase, apariţii editoriale şi m anifestări adecvate in
instituţiile de învăţăm ânt teologic.
A niversarea celor două evenim ente a culm inat cu festivităţile orga
nizate în zilele de 26— 28 octom brie 1995, la care au participat
P a tria rh u l Ecum enic al Constantinopolului Bartholom eos I, alţi patriarhi
şi în tâistătăto ri de Biserici ortodoxe surori, reprezentanţi ai altor Bise
rici creştine, ai unor organizaţi creştine internaţionale, ierarhi şi rep re
zentanţi ai diasporei ortodoxe rom âneşti.
F estivităţile au culm inat cu oficierea Sfintei Liturghii, la 27 octom 
brie, de către toţi întâistătăto rii de Biserici O rtodoxe prezenţi la B ucu
reşti şi organizarea sesiunii aniversare, la 20 octom brie, în rotonda
Cam erei D eputaţilor a P arlam entului, m om ente care au beneficiat de o
distinsă participare, la cel mai în alt nivel, a invitaţilor bisericeşti din
ţară şi de peste hotare, a Preşedinţiei, a invitaţilor bisericeşti din ţară
şi de peste hotare, a Preşedinţiei, a Parlam entului, a G uvernului, a corpu
lui diplom atic acreditat în Rom ânia, a unor institu ţii de cultură, învă
ţăm ânt, a altor invitaţi şi a num eroşi clerici, credincioşi m onahi şi m o
nahii şi cu vizitarea, în continuare a unor eparhii din cuprinsul P a tri
arhiei Române.
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R aportul subliniază că, m anifestările, p rin am ploarea lor şi p rin
nivelul înalt de participare, au evidenţiat redobândirea rolului şi locului
Bisericii noastre în societatea rom ânească, prestigiul de care se bucura
Biserica Ortodoxă Rom ână pe plan in tern şi internaţional, deschiderea
către dialogul ecum enic şi teologic, vigoarea şi resursele spiritual-duhovniceşti pe care le-a câştigat şi p ă stra t de-a lungul istoriei sale bim ile
nare.
R aportul se opreşte apoi asupra m om entului sărbătoririi Prea
F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist la îm plinirea a 80 de ani de viaţă
şi a 45 de ani de arhierie, evenim ent la care au p articipat m em brii
Sfântului Sinod, num eroşi clerici şi credincioşi, la care s-au asociat
Preşedinţia, P arlam entul, G uvernul şi num eroase personalităţi ale vieţii
publice rom âneşti, la cel mai în alt nivel. S ărbătorirea s-a concretizat
prin săvârşirea, de către Prea Fericirea Sa, în ziua de 7 februarie, a
Sfintei L iturghii şi a unui Te-Deum, urm ate de o recepţie. Tot în cursul
anului 1995, personalitatea şi lucrarea Prea Fericitului P ărinte P a tria rh
Teoctist au fost om agiate de către înalte instituţii de în văţăm ânt din
ţară, prin acordarea titlului academ ic de «Doctor Honoris Causa».
Astfel, la 2 iulie, U niversitatea din Oradea a acordat acest titlu
Prea Fericirii Sale în tr-u n cadru solemn, cu participarea a num eroase
personalităţi ale vieţii ştiinţifice, intelectuale, culturale şi bisericeşti
bihorene şi ardelene, iar la 26 octom brie, U niversitatea din B ucureşti i-a
acordat acest titlu academic în tr-u n cadrul deosebit, în prezenţa Sena
tului universitar^ a înaltelor personalităţii bisericeşti din ţară şi de peste
hotare prezente la festivităţile de aniversare a 110 ani de A utocefalie
şi a 70 de ani de P atriarh at.
în cuprinsul raportului se subliniază că, evenim entul aniversării
Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, m odul în care s-a derulat
şi în altu l nivel de participare este expresia p reţuirii şi a cinstirii de
care se bucura Prea Fericirea Sa din p artea clerului şi credincioşilor
Bisericii noastre, a in stituţiilor de cu ltu ră şi ştiinţă ale ţării şi în mod
nem ijlocit prestigiul de care se bucură Biserica Ortodoxă Rom ână în
ţară şi în străinătate.
Un alt evenim ent consem nat în rap o rt este validarea alegerii M itro
politului Basarabiei în persoana P.S. Episcop P etru Păduraru, ales de
către Colegiul Electoral al M itropoliei B asarabiei la 3 octom brie 1995,
act p rin care se reia şirul ierarhilor care au păstorit această istorică
m itropolie, în tre ru p t de suferinţele care s-au ab ătu t asupra acestor
ţin u tu ri rom âneşti.
R aportul evidenţiază apoi activitatea organelor centrale bisericeşti
(Sfântul Sinod, A dunarea Naţională Bisericească şi Consiliul Naţional
Bisericesc) şi im portanţa hotărârilor aduse în cursul anului 1995 în cele
peste 75 de problem e exam inate, privitoare la prom ovarea vieţii reli
gioase a clerului şi credincioşilor, a vieţii m onahale, la lucrarea m isionarpastorală, de asistenţă religioasă în spitale, penitenciare şi arm ată, de
asistenţă social-caritativă şi filantropică, în problem ele învăţăm ântului
religios şi teologic, de patrim oniu cultural-naţional bisericesc, de salari
zare a clerului şi în alte dom enii ale vieţii bisericeşti.
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In capitolul referito r la activitatea m isionară şi pastorală a clerului,
raportul subliniază eficienţa diferitelor form e de perfecţionare a activi
tăţii acestora, cum este cazul conferinţelor sem estriale preoţeşti şi a
cursurilor pastorale şi de metodologie didactică, oferind m ijloace şi
cunoştinţe practice şi concrete p en tru înnoirea lucrării m isionar-pastorale, conform e cu cerinţele actuale, în scopul propovăduirii şi susţinerii
dreptei credinţe şi a activităţii de predare a Religiei în şcoli.
în ce priveşte activitatea de asistenţă religioasă în diferite aşeză
m inte specializate, raportul subliniază im plicarea profundă a clerului,
ilustrată succint prin faptul că în anul 1995 un num ăr de 51 de preoţi
au activat în spitale, fiind salarizaţi de M inisterul Sănătăţi, alţi 11 preoţi
au depus aceeaşi nobilă muncă, benevol sau salarizaţi de eparhii desfăşurându-şi activitatea de cult în 53 capele, iar alţi 31 de preoţi au activat
în penitenciare, salarizaţi de M inisterul Justiţiei, slujind în cele 27 de
capele special am enajate. în azilele de bătrâni, orfelinate şi căm inele
de copii au activat 105 preoţi, m ajoritatea benevol. în acest context,
rap o rtu l am inteşte sem narea, la 11 noiem brie 1995, a Protocolului
încheiat în tre P atriarh ia Rom ână şi M inisterul A părării Naţionale p ri
vind acordarea asistenţei religioase în A rm ata Rom âniei, care prevede
selecţionarea şi încadrarea în stru ctu rile m ilitare, în cursul anului 1996,
a 40 de preoţi.
în privinţa activităţii social-caritative şi filantropice, clerul şi cre
dincioşii au desfăşurat o susţinută şi pilduitoare lucrare a tâ t prin dife
ritele form e de organizare sta tu ta re bisericeşti cât şi în cadrul unor
asociaţii religioase sau sectoare bisericeşti, în tre care am inteşte sectorul
«Diaconia» de la C entrul P atriarh al din Bucureşti.
P en tru sprijinirea activităţii clerului în diferitele domenii ale acti
vităţii lor, su n t sem nalate cele 34 de publicaţii religioase editate de
Centrele eparhiale, precum şi bogata activitate editorială a acestora,
ilu strată prin cele 115 titlu ri de carte publicate în scopul prom ovării
vieţii religioase şi duhovniceşti a credincioşilor, cât şi prezenţa şi aportul
adus de num eroase personalităţi bisericeşti, ierarhi profesori de teologie,
preoţi şi m onahi la susţinerea unor em isiuni cu caracter religios în
m ijloacele m ass-media.
Capitolul referito r la relaţiile cu celelalte culte religioase relevă
unele aspecte generate de prozelitism ul sectelor şi al unor cu rente reli
gioase relevă unele aspecte generate de prozelitism ul sectelor şi al unor
curente de nuanţă orientală care influenţează în mod negativ, mai ales
pe tineri, cât şi stările tensionate create în parohiile unde activează
slujitori ai Bisericii Catolice O rientale de R it Bizantin.
în legătură cu organizarea şi desfăşurarea vieţii m onahale în cursul
anului 1995, a fost relevat sporul duhovnicesc şi adm inistrativ-gospodăresc al acestora p rin refacerea, reînfiinţarea sau înfiinţarea a 29 aşe
zăm inte m onahie, astfel ca în cele 381 aşezăm inte m onahale existente
în cursul anului 1995, vieţuiau 6278 monahi şi m onahii potrivi; Sfin
telor Canoane, rânduielilor traţionale ortodoxe şi legiuirilor bisericeşti.
A fost am init faptul ca p e n tru pregătirea personalulu m onahal, in cursul
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anului 1995, au funcţionat, cu aprobarea S fântului Sinod 5 sem inarii
teologice m onahale, d intre care 3 nou înfiinţate.
R aportul evidenţiază că una din grijile de căpetenie ale S fântului
Sinod, a Ierarhilor, a C entrelor eparhiale a clerului şi credincioşilor a
fost aceea p en tru reconstruirea şi restau rarea bisericilor şi m ănăstirilor
m onum ente istorice, de a rtă şi arh itectu ră religioasă şi p e n tru cons
tru irea de noi biserici, mai ales în m ediul urban. Astfel, în anul 1995
s-a pus piatra de tem elie la 119 biserici din care 34 în m ediul urban,
461 de biserici se aflau în diferite faze de construcţie, din care 125 în
m ediul urban, la 214 biserici se executau lucrări de pictură, din care
41 în m ediul urban, iar 49 de locaşuri de cult noi au fost date în folo
sinţă p rin sfinţire. în acest cadru, rap o rtu l subliniază dem ersurile ini
ţiate de Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist în legătură cu obţi
nerea terenului din Parcul Carol pentru construirea Catedralei M ân
tuirii N eam ului ca urm are a hotărârii S fântului Sinod şi a Consiliului
Naţional Bisericesc şi ca pe o îm plinire a unui m ai vechi deziderat al
Bisericii noastre.
Un capitol aparte pune în evidenţă activitatea generală, sub m ul
tiplele ei aspecte, a C abinetului P atriarhal, a Cancelariei Sf. Sinod şi
a serviciilor aferente sub îndrum area nem ijlocită a Prea F ericitului
P ărin te P a tria rh Teoctist şi a personalului de specialitate existent.
Comisia Bisericească a A dunării Naţionale Bisericeşti, concluzio
nând în rap o rtu l său, apreciază că îm plinirile din anul 1995, subliniate
în D area de seamă a Cancelariei Sf. Sinod, zugrăvesc im aginea vie a
Bisericii noastre străm oşeşti angrenată în lucrare m ântuitoare şi de
creştere spirituală a fiilor ei, oferirea de răspunsuri adecvate num e
roaselor problem e ale vieţii religioase actuale şi, ca urm are, supune
rap o rtu l său aprobării plenului acestui for central bisericesc.
4.
P.C. Pr. Ene Ionel, protopop de Focşoni, prezintă în continuare
rap o rtu l asupra Dării de seam ă a Consiliului N aţional Bsericesc privind
activitatea pe anul 1995 a Sectorului III al A dm inistraţiei P atriarh ale
— Relaţii E xterne Bisericeşti ; Presă şi Com unicaţii, din care s-a p u tu t
desprinde că întreaga activitate desfăşurată în anul 1995, pe plan extern,
prin acest sector, a răspuns solicitărilor din ce în ce mai num eroase şi
variate existente sub aspect panortodox, ecum enic şi interreligios la care
Biserica O rtodoxă Rom ână a participat, în contextul afirm ării m esajului
Evanghelic pe care Ortodoxia doreşte să-l prezinte lum ii contem po
rane. în acest cadru, raportul subliniază larga participare bisericească
internaţională la festivităţile aniversării a 110 ani de A utocefalie şi 70
de ani de P a tria rh a t ai Bisericii noastre care, după întâlnirea în tâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din toată lumea, în Insula Patm os (23— 27
septem brie), cu prilejul aniversării a 1900 de ani de la scrierea Apoca
lipsei, a constituit al doilea im portant m oment de referinţă a dialo
gului panortodox derulat în cursul anului 1995.
Comisia Bisericească subliniază lucrarea Bisericii O rtodoxe Rom âne
în contextul Ortodoxiei universale p e n tru păstrarea şi prom ovarea m e
sajului autentic al Bisericii celei adevărate dreptm ăritoare într-o lum e
plină de frăm ântări, reafirm ându-şi în acelaşi tim p deschiderea şi dis
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ponibilitatea p e n tru dialogul cu celelalte Biserici creştine pe baza res
pectului reciproc, după exem plul pilduitor al Prea F ericitului P ărin te
P a triarh Teoctist care, necontenit a prom ovat spiritul dialogului creştin
de pe poziţia unităţii şi solidarităţii Ortodoxe şi, ca urm are supune
rap o rtu l aprobării plenului A dunării Naţionale Bisericeşti.
5. P.C. Pr. Corneliu Irod, protopop de O lteniţa prezintă rap o rtu l
asupra Dării de seam ă a Consiliului N aţional Bisericesc în legătură cu
activitatea pe anul 1995 a Sectorului V al A dm inistraţiei P atriarhialeC om unităţi ortodoxe rom âne de peste hotare şi schim bul de burse de
studi, în care su n t evidenţiate m ultiplele stăruinţe ale Bisericii Ortodoxe
Rom âne pentru ca fiii ei stabiliţi pe alte m eleaguri, prin atenta p u rta re
de g rijă a P rea F ericitului P ărin te P atriarh , a m em brilor Sfântului
Sinod şi prin slujirea plină de devotam ent a preoţilor, să îm plinească
cerinţele lor spirituale şi duhovniceşti.
Comisia bisericească, în rap o rtu l său, apreciază ca Biserica O rtodoxă
Rom ână, prin toţi reprezentanţii, trebuie să lucreze la m enţinerea u n i
tăţii diasporei ortodoxe rom âne, la m enţinerea fiilor ei la sânul Bise
ricii Mame, asigurând personalul bisericesc necesar, alte form e de sp ri
jin a com unităţilor ortodoxe rom âne, iar p e n tru afirm area Bisericii
Ortodoxe Rom âne la un nivel tot m ai înalt se subliniază necesitatea
p regătirii corespunzătoare a tinerilor teologi prin schim bul de burse de
studii şi specializare. P e n tru toate acestea, Comisia supune rap o rtu l său
aprobării plenului A dunării Naţionale Bisericeşti.
6. P.C. Pr. Ioan A ntistescu, protopop de Târgu Neam ţ, prezintă
rap o rtu l asupra Dării de seam ă a Consiliului N aţional Bisericesc în legă
tură cu activitatea pe anul 1995 a Sectorului învăţăm ântului teologic şi
religios în cuprinsul căruia sunt subliniate realizările şi dinam ism ul
care au m arcat procesul înnoitor al învăţăm ântului teologic universitar
şi preuniversitar al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi stadiul p re 
dării Religiei în învăţăm ântul de stat, ca rod al dem ersurilor şi lucrării
stăruitoare a Prea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist. în acest context
sunt evidenţiate rezultatele obţinute în cursul anului 1995, în p rivinţa
diversificării preocupărilor învăţăm ântului teologic p e n tru a răspunde
cât mai eficient num eroaselor solicitări ale Bisericii de a form a cadre
bine pregătite şi specializate atât în dom eniul pastoraţiei, al predării
Religiei în şcoli, al asistenţei social-caritative şi filantropice, cât şi al
restau rării şi valorificării superioare a patrim oniului cultural-naţional,
de artă şi arh itectură religioasă.
R aportul prezintă, în mod succient, reţeaua învăţăm ântului teolo
gic a Bisericii Ortodoxe Rom âne, care a funcţionat în cursul anului 1995,
legătura cu C entrele eparhiale, dem ersurile p e n tru prom ovarea unui
învăţăm ânt teologic calitativ, care să răspundă actualelor cerinţe misio
nare şi pastorale ale Bisericii, acţiunile care trebuieu întrep rin se în
acest dom eniu, în perioada urm ătoare, prin p u rtarea de grijă a P a tria r
hiei Române, şi nu în ultim ul rân d activitatea noului Sector al în v ăţă 
m ântului teologic şi religios de la C entrul P atriarhal, în fiinţat ca rod
al strădaniilor Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, p e n tru care
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Comisia C ulturală propune supunerea rap o rtu lu i spre aprobarea ple
nului A dunării Naţionale Bisericeşti.
7. P.C. Pr. Ioan A ntistescu, protopop de Târgu Neam ţ, prezintă, în
continuare, R aportul în legătură cu propunerea S fântului Sinod p en tru
m oditicarea Legii învăţăm ântului cu privire la caracterul «opţional»
al predării Religiei la clasele V—VIII, în care, după ce este citit art. 9
din Lege, care reglem entează această problem ă, se arată că form ularea
a atras num eroase discuţii în forul legislativ al ţării, precum şi sesizarea
Curţii Constituţionale p rivind neconstituţionalitatea respectivului articol
de lege.
Subliniind că încă înainte de votarea finală a Legii, P atriarh ia
Rom ână a in tervenit la Comisiile de m ediere ale celor două Cam ere ale
Parlam entului spre a se reanaliza prevederea privind «opţionalitatea»
în predarea Religiei la ciclul gim nazial (clasele V—-Vili), intervenţii de
care nu s-a ţin u t seam a şi că ulterior, în vederea aplicării prevederilor
Legii, M inisterul Învăţăm ântului a em is o serie de precizări în această
problem ă, care prejudeciază sta tu tu l Religiei ca disciplină de predare
in şcoală, rap o rtu l Comisiei C ulturale reliefează că, Sfântul Sinod, in
şedinţa sa de lucru din 14 februarie 1996, a socotit de cuviinţă ca această
problem ă să fie supusă plenului A dunării Naţionale Bisericeşti, p en tru
ca, p otrivit prevederilor legale, acest for cen tral bisericesc să hotă
rască asupra iniţierii şi prom ovării procedurii legale de m odificare a
art. 9 din Legea Învăţăm ântului priv ito r la predarea religiei în şcoală,
d rept pen tru care supune rap o rtu l aprobării plenului A dunării N aţio
nale Bisericeşti.
8. P.C. Pr. Ioan A ntistescu, protopop de Târgu Neamţ, prezintă
apoi R aportul inform ativ al Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu hotă
rârile S fântului Sinod, a Sinodului Perm am ent şi a Consiliului N aţio
nal Bisericesc privind construirea Catedralei M ântuirii N eam ului, din
care rezultă, că, pe baza acestor hotărâri, P atriarh ia Română, p rin dem er
surile Prea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist la Preşedinţie, la P a r
lam entul Rom âniei şi la G uvern, s-a solicitat obţinerea terenului situ at
în Parcul Carol din Capitală, în vederea costruirii C atedralei M ântuirii
N eam ului. In rap o rtu l Comisiei C ulturale se subliniază că, G uvernul
Rom âniei şi-a exprim at acordul de a sprijini construirea, de către
P a tria rh ia Română, a Catedralei M ântuirii Neam ului, punând la dispo
ziţie terenul solicitat şi dispunând m ăsurile cuvenite la nivelul in stitu 
ţiilor de stat specializate, d rept p en tru care supune rap o rtu l său ple
nului A dunării Naţionale Bisericeşti.
9. In continuare, P.C. Pr. Ioan A ntistescu, prezintă rap o rtu l în
legătură cu Darea de seam ă a Consiliului N aţional Bisericesc în legătură
cu activitatea pe anul 1995 a Institu tu lu i Biblic şi de M isiune O rtodoxă
(Editura, Tipografia şi A teliere) şi planul de activitate al acestuia pe
anul 1996, în cuprinsul căruia su n t subliniate activităţile şi specificul
acestor sectoare cu un rol deosebit în sp rijinirea lucrării m isionare a
Bisericii, p rin im prim area de carte teologică şi de zidire duhovnicească,
a cărţii de cult şi a m anualelor de teologie, confecţionarea obiectelor de
cult şi de colportaj a tâ t de necesare în desfăşurarea norm ală a vieţii
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bisericeşti a clerului şi credincioşilor la nivelul tu tu ro r unităţilor de
cult din cuprinsul P atriarhiei Române.
Comisia C ulturală a A dunării Naţionale Bsericeşti, în rap o rtu l său
evidenţiază m ai întâi că, începând cu anul 1995, din iniţiativa Prea
F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, activitatea editorială a In stitu tu lu i
Biblic şi de M isiune O rtodoxă este sprijinită de un Consiliul Editorial
form at din Pr. Prof. Univ. Dr D um itru Popescu, Pr. Prof. Univ.
C onstantin G aleriu şi Dl. Acad. Virgil Cândea, iar mai apoi, apreciind
că, depăşind num eroasele dificultăţi de ordin financiar şi m aterial
întâm pinate, In stitu tu l Biblic şi-a îm plinit m enirea sa, sub pu rtarea de
grijă a Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist şi cu concursul Cen
trelor eparhiale. Comisia supune rap o rtu l său deliberării plenului A du
nării Naţionale Bisericeşti.
10. P.C. Pr. A lexandru H otăran, protopop la Deva, prezintă R apor
tul Consiliului N aţional Bisericesc privind contul de execuţie bugetară
şi bilanţul pe anul 1995 al A dm inistraţiei P atriarh ale şi Instituţiilor
anexe, în care su n t precizate sursele de realizare a veniturilor de la
A dm inistraţia P atriarhală, precum şi destinaţa acestora, prin cheltuielile
înscrise în bugetul aprobat de A dunarea N aţională Bisericească în
anul 1995.
Comisia Econom ico-Financiară a A dunării Naţionale Bisericeşti,
constată m odul echilibrat de adm inistrare a bugetului A dm inistraţiei
P atriarh ale şi Instituţiilor anexate prin : economii la com ponentele p re
ţurilor de cost, la m anoperă, la consum urile de m ateriale şi m aterii
prim e, la consum urile de energie, diversificarea şi creşterea calitativă a
producţiei proprii, sporirea tirajelor, prom ovarea produselor sale prin
m agazinele proprii, prin C entrele eparhiale şi prin u nităţile de cult etc.,
ceea ce a favorizat un bilanţ pozitiv.
A preciind că acţiunile realizate sub p u rtarea de g rijă a Prea F e ri
citului P ărinte P a tria rh Teoctist au vizat cheltuieli şi plăţi cu caracter
social-caritative, filantropice, culturale, de sprijinire a unor parohii cu
şantiere de construcţii şi de pictură, de sprijinire a com unităţilor orto
doxe rom âne de peste hotare prin oferirea de cărţi şi obiecte de cult,
căutând în acelaşi tim p noi surse de realizare şi com pletare a v en itu 
rilor proprii, Comisia Econom ico-Financiară propune raportul său deli
berării A dunării N aţionale Bisericeşti.
11. P.C. Pr. Ioan Dambu, protopop de Năsăud, prezintă R aportul
Consiliului N aţional Bisericesc în legătură cu proiectul Bugetului de
venituri şi cheltuieli al A dm inistraţiei P atriarh ale şi Instituţiilor anexe
pe anul 1996, care evidenţiază grija pentru asigurarea resurselor fin an 
ciare necesare p e n tru sprijinirea activităţilor sectoarelor A dm inistraţiei
P atriarhale, cu specială privire asupra acţiunilor socio-caritative, cu ltu 
rale, de sp rijin ire a com unităţilor diasporale ortodoxe rom âneşti de
B. O. R. — 27
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peste hotare, şi p en tru finalizarea investiţiilor începute în anii a n te 
riori.
Constatând că proiectul B ugetului de venituri şi cheltuieli al A dm i
n istraţiei P atriarh ale pe anul 1996 a fost elaborat ţinându-se cont de
posibilităţile şi resursele de realizare a veniturilor, iar cheltuielile au
fost lim itate la cerinţele reale, corespunzătoare bunei funcţionări a
sectoarelor A dm inistraţiei P atriarh ale şi Institu ţiilo r anexe în această
perioadă de recesiune economică, ce afectează şi in stituţiile bisericeşti,
Comisia B ugetară supune rap o rtu l său îm preună cu proiectul B ugetului
de venituri şi cheltuieli pe an u l 1995 al A dm inistraţiei P atriarh ale şi
Institu ţiilo r anexe deliberării A dunării N aţionale Bisericeşti.
După prezentarea rapoartelor Comisiilor P erm anente de lucru în
plenul A dunării N aţionale Bisericeşti, Prea F ericitul P ărinte P reşedinte
invită pe participanţi a lua cuvântul pe m arginea acestora, după cum
urm ează :
P.C. Protopop Corneliu Irod de la Episcopia Sloboziei şi C ălăra
şilor, arată că în cursul anului 1996, la 22 decem brie, se vor îm plini
350 de ani de la naşterea m itropolitului P e tru M ovilă al K ievului şi
propune a se lua în considerare posibilitatea sărbătoririi adecvate în
planul vieţii bisericeşti şi culturale rom âneşti.
Dl. Dr. Sorin Costina de la Episcopia A radului, în cuvinte elogi
oase, apreciază poziţia S fântului Sinod în problem a clarificării statului
Religiei ca m aterie de studiu şi iniţiativă de a se utiliza căile legale
p e n tru m odificarea corespunzătoare a art. 9 din Legea învăţăm ântului.
In continuare, Domnia Sa îşi exprim ă opinia că publicaţia «V estitorul
Ortodoxiei», care se difuzează în toată ţara, trebuie, în viitor, să bene
ficieze de aportul a num eroşi intelectuali valoroşi, ataşaţi Bisericii O rto
doxe străbune, ceea ce a r face ca acest periodic să penetreze mai bine
şi în m ediile universitare şi intelectuale. Subliniind că, în planul vieţii
bisericeşti, sunt necesare m ăsuri care să sprijine activitatea m isionară
şi viaţa religios-m orală a credincioşilor, scoate în evidenţă necesitatea
unei sporite preocupări pen tru creştereea calităţii produselor de colpor
taj bisericesc spre a contracara concurenţa produselor sim ilare prove
nind de la alte culte sau din alte surse, precum şi necesitatea luării de
m ăsuri corespunzătoare p e n tru protejarea producţiei de lu m ânări a
eparhiilor. Aducând în discuţie problem a falşilor călugări, care p reju d i
ciază im aginea Bisericii şi a m onahism ului, Domnia Sa evidenţiază nece
sitatea organizării, atunci când vor fi create condiţiile, a unor în tru n iri
locale şi poate a uneia pe ţară cu reprezentanţii vieţii m onahale pen tru
analizarea unor chestiuni vitale ale m onahism ului rom ânesc contem poran
şi a viitorului acestuia. în mod succint aduce în discuţie şi problem a
soluţionării salarizării preoţilor spre a conferi acestora sta tu tu l şi dem 
nitatea necesară în societatea rom ânească.
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Dl. Prof. Univ. Dr. Serafim Duicu de la Episcopia Alba Iuliei aduce
în discuţie problem a educaţei religioase a unui im portant segm ent al
populaţiei, şi anum e cel de v ârstă 50—60 de ani, p e n tru care este nece
sar a se pune la dispoziţie m aterial instructiv-educativ şi care nu tre 
buie să scape preocupărilor centrelor eparhiale şi preoţilor. In legătură
cu acest fapt, Domnia Sa evidenţiază necesitatea unei mai suple cir
culaţii, în tre editurile bisericeşti şi unităţile de cult, a literatu rii teo
logice şi de zidire sufletească, în mod special a celei adresate tineretului,
dar şi celorlalte categorii de vârstă, p en tru ca aceasta să ajungă la desti
n atarii săi. In legătură cu în v ăţăm ântul religios, apreciază im portanţa
pregătirii m etodice şi a in stru irii pedagogice a personalului care predă
Religia, p en tru a trezi în rândul copiilor şi a tineretului interesul p en tru
cunoaşterea autenticelor valori ale sp iritualităţii Ortodoxe ferindu-i de
alunecarea spre diferiitele curente şi m işcări sectare şi neoprotestante.
R eferindu-se la atitudinile calom niatoare şi sfidătoare, ale greco-catoli-cilor, exprim ate în diferite publicaţii, la adresa Bisericii noastre,
Domnia Sa reliefează necesitatea publicării, de către teologi şi oam eni
de cultură ataşaţi Bisericii Ortodoxe Române, a unor m ateriale în care
să se evidenţieze rolul cultural al Bisericii noastre în istoria poporului
rom ân şi legăturile m arilor personalităţi ale culturii noastre cu Biserica
Ortodoxă străbună.
Dl. Dr. Nicolae Suciu de la Arhiepiscopia Sibiului, atrage atenţia
că, în mod necreştin şi îm potriva insistentelor apeluri ale Bisericii
noastre la dialog, Biserica Catolică O rientală de rit bizantin continuă să
lucreze îm potriva Bisericii Ortodoxe, subliniind am estecul unor p arla
m entari în această problem ă ceea ce îngreuiază orice tentativă de dia
log, ream intind că greco-catolicism ul continuă şi astăzi să fie o m etodă
de dezbinare a rom ânilor, fapt pen tru care această problem ă trebuie să
stea nu num ai în atenţia eparhiilor din A rdeal, ci a tu tu ro r rom ânilor
ortodocşi.
Dl. Jud. Gheorghe Chilea de la A rhiepiscopia Tom isului readuce în
discuţie im portanta problem ă a reglem entării sta tu tu lu i Religiei ca
discipilnă de stu d iu la clasele V—VIII şi propune strângerea de sem 
n ătu ri pentru iniţierea iniţiativei parlam entare de m odificare a art. 9
din Legea învăţăm ântului. în acelaşi sens se pronunţă şi în legătură cu
prevederile din Codul Penal privind legalizarea hom osexualităţii ca act
ce contravine înv ăţătu rii m orale a Bisericii Ortodoxe, aducând prejudicii
grave dem nităţii um ane.
Dl. Academician Virgil Cândea de la Arhiepiscopia Bucureştilor,
pornind de la m om entul istoric al reconstrucţiei Bisericii Sfântul Spiridon Vechi din Bucureşti, în cursul anului 1995, gest de referin ţă în
realţiile Bisericii noastre cu O rientul arab creştin ortodoxe, reiterează
necesitatea elaborării unui program com plex al Bisericii noastre, dar şi
al S tatului, în problem a reconstruirii, a rectitoririi Bisericilor dem olate,
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ca pe un act de im portanţă m ajoră p en tru spiritualitatea ortodoxă rom â
nească, ţinând cont că există docum entele şi specialiştii care să purceadă
la această acţiune istorică.
I.P.S. A rhiepiscop Bartolom eu al Clujului, luând cuvântul îşi expri
mă satisfacţia p en tru înoirea atm osferei de lucru în acest înalt for cen
tral bisericesc, apreciind că rapoartele prezentate au fost bine elabo
rate, cuvântările de până acum evidenţiind realităţile cât şi neîm plinirile
din lucrarea bisericească, ceea ce crează, în viitor, u n vast fro n t de
lucru şi de gândire p e n tru viaţa bisericească. In continuare, I.P.S. Sa
subliniază că deşi Biserica noastră a in terv en it în repetate rân d u ri pen
tru rezolvarea num eroaselor şi îndrep tăţitelo r sale dem ersuri, este de
neînţeles am ânarea nejustificată a unor răspunsuri şi soluţonări adec
vate, ceea ce generează num eroasele neîm pliniri în lucrarea Bisericii
noastre.
Una din problem ele accentuate de I.P.S. Sa a constituit-o salari
zarea preoţilor, fapt ce creează m ulte neajunsuri în activitatea acestora,
mai ales sub aspect social, subliniind că problem a salarizării preoţilor
are un aspect moral, fiind necesară recunoaşterea, şi în acest mod, a
rolului şi dem nităţii sociale şi naţionale a preoţilor, mai ales acum, când
au fost create toate condiţiile ca aceştia să lucreze nestingherit în spi
tale, penitenciare, în arm ată şi în şcoli. In continuare, reliefând preocu
parea Bisericii pen tru definirea corectă, prin Legea învăţăm ântului, a
statu tu lu i Religiei ca obiect de studiu în şcolile de stat, I.P.S. Sa arată
că aceasta este o problem ă naţională care trebuie să stea în atenţia
tu tu ro r, aşa cum este şi problem a greco-catolică, care este o problem ă a
întregii Biserici. în acest context, m anifestându-şi reg retu l p e n tru a ta 
curile la adresa Bisericii şi p en tru lipsa de atitudine a intelectualităţii
în apărarea valorilor sp iritualităţii Ortodoxiei noastre, în a lt Prea Sfin
ţia Sa face apel la conlucrarea m em brilor m ireni cu clerul Bisericii, în
aşa fel ca fiecare, acolo unde este chem at, să devină un adevărat misio
nar, apreciind că m isionarism ul este o slu jire jertfelnică a fiecărui
creştin în ogorul Bisericii noastre dreptm ăritoare.
Dl. Avocat Ioan M orariu de la A rhiepiscopia Sibiului, subliniind
im ensa contribuţie a credincioşilor la edificarea şi întreţinerea locaşu
rilor de cult, apreciază ca aceasta este expresia evlaviei credincioşilor
şi a lucrării stăruitoare a preoţilor care îi păstoresc.
Readucând în discuţie atitudinile violente şi sfidătoare ale grecocatolicilor, precum şi am estecul u n o r parlam entari în susţinerea acestei
Biserici, Domnia Sa apreciază că trebuie să prevaleze sm erenia orto
doxă, dar că este necesar ca Biserica noastră, chiar dacă n u are rep re 
zentanţi în Parlam ent, să participe la discuţiile în problem ele vieţii
Bisericilor din Rom ânia.
I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, luând cuvântul, atrage
atenţia asupra problem ei greco-catolice şi a neajunsurilor pe care le
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aduce Bisericii Ortodoxe Rom âne şi slujitorilor ei prin calomnii şi încri
m inări nejustificate. în acest context evidenţiază disproporţiile referi
toare la salarizare ce se crează în tre Biserica Ortodoxă şi Biserica Cato
lică O rientală de rit bizantin, prin aplicarea acesteia din urm ă, la orga
nizare, a legii persoanelor juridice şi prin nerespectarea proporţionalităţii aşa cum este consfinţită şi de recensăm ântul din 1992. A rătând că,
deşi Biserica Ortodoxă Rom ână a dovedit deschidere pen tru dialogul cu
greco-catolicii, aceştia răm ân pe poziţii ostile, de forţă şi violenţă,
înscenări de procese şi ocupări de locaşuri de cult, chiar dacă în ultim a
vrem e au ren u n ţa t la «restitutio in integrum ».
A bordând problem a salarizării preoţilor, Înalt Prea Sfinţia Sa
am inteşte că, la insistentele dem ersuri ale Prea F ericitului P ărinte
P a tria rh Teoctist, sunt speranţe p en tru soluţionarea parţială a proble
mei, prin dublarea contribuţiei de la bugetul de stat pentru anum ite
posturi, dar ca fiecare m em bru al Bisericii, ierarhi, clerici şi credincioşi
au îndatorirea de a sprijini revendicările şi dem ersurile Bisericii.
După încheierea luărilor de cuvânt, Prea Fericitul P ărin te P reşe
dinte, luând ca punct de pornire «sm erita contribuţie a C entrului P a 
tria rh a l la vasta lucrare a întregii Bisericii Ortodoxe Române în anul
1995» precum şi intervenţiile pe m arginea rapoartelor prezentate, îşi
exprim ă bucuria p e n tru «spiritul înnoitor în care s-au desfăşurat lu cră
rile acestui for central bisericesc, grija şi preocupările arătate faţă de
num eroasele problem e cu care se confruntă astăzi Biserica, p e n tru
aportul adus la soluţionarea adecvată a lucrărilor înscrise pe ordinea de
zi, cât şi m aniera în care se doreşte soluţionarea, în viitor, a diferitelor
aspecte ale vieţii bisericeşti care încă nu şi-au găsit îm plinirea».
Răspunzând, r â n d pe rând, problem elor aduse în discuţie de vorbi
tori, aducând com pletările necesare sau scoţând în evidenţă «stadiul
diferitelor lucrări şi preocupări ale Bisericii, atât prin forurile centrale
bisericeşti, cât şi prin cele eparhiale», P rea Fericirea Sa accentuează
«im portanţa colaborării tu tu ro r factorilor bisericeşti, clerici şi m ireni,
fiecare după starea pe care o ocupă în Biserică şi societate la îm plinirea
m ultelor lucrări care aşteaptă răspuns».
încheind cuvântul, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist ad re
sează calde m ulţum iri tu tu ro r celor prezenţi pen tru lucrarea în Comi
siile Perm anente ale acestui for central bisericesc şi p e n tru luările de
cuvânt din plen, exprim ându-şi recunoştinţa p e n tru aprecierea s tră 
daniilor depuse de C entrul Patriarhal.
In continuare, ca urm are a rapoartelor prezentate în plenul A du
nării Naţionale Bisericeşti şi a sugestiilor form ulate în cadrul luărilor
de cuvânt — care răm ân în atenţia Sectoarelor A dm inistraţiei P a tria r
hale.
La propunerea Prea F ericitului P ărin te Preşedinte şi în confor
m itate cu prevederile art. 20 din S tatu tu l p en tru organizarea şi funcţio
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narea Bisericii Ortodoxe Rom âne şi art, 59 şi
Organelor C entrale din P atriarh ia Română.
A dunarea Naţională Bisericească hotărăşte :

ORTODOXA

ROMANA

120 din R egulam entul

Ia act de activitatea Bisericii Ortodoxe Române desfăşurată
în cursul anului 1995, prezentată în Dările de seamă ale Sectoare
lor A dm inistraţiei Patriarhale şi Instituţiilor anexe şi îşi exprim ă
acordul cu propunerile form ulate pentru buna desfăşurare activi
tăţilor în noul an 1996 la fiecare sector.
Validează m andatul P r. Nicolae-Gheorghe Şincan, protopop
de Târgu M ureş, ca delegat cleric din partea A dunării Eparhiale
a Episcopiei A lba Iulia în A dunarea Naţională Bisericească pentru
perioada 1996— 1998.
Validează m andatul Dl. Ing. Emil D im ay ca delegat m irean
din partea A dunării Eparhiale a Episcopiei Rom anului şi Huşilor
în Adunarea Naţională Bisericească pentru perioada 1996— 1998.
Aprobă înfiinţarea Episcopiei A lexandriei şi Teleorm anului, cu
reşedinţa în m unicipiul A lexandria, ca sufragană a M itropoliei
M unteniei şi Dobrogei, având jurisdicţie asupra întregului ju d eţ
Teleorm an, inclusiv asupra Protopopiatului V idele, aflat în prezent
în jurisdicţia Arhiepiscopiei Bucureştilor şi care cu data prezentei
hotărâri trece de la Arhiepiscopia Bucureştilor la Episcopia A le x a n 
driei şi Teleorm anului.
Aprobă reactivarea Episcopiei H uşilor, cu reşedinţa în m un ici
piul H uşi, ca sufragană a M itropoliei M oldovei şi B ucovinei, având
jurisdicţie asupra întregului ju d eţ Vaslui.
Aprobă schimbarea titulaturii Episcopiei R om anului şi Huşilor
în Episcopia Rom anuluiy cu reşedinţa în m unicipiul Rom an, având
jurisdicţie asupra ju d eţu lu i Bacău şi Protopopiatului Rom an din
jud. Neam ţ.
Aprobă modificarea art. 5 din S ta tu tu l pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne, care după introducerea
Episcopiei A lexandriei şi Teleorm anului şi Episcopiei Huşilor va
avea urm ătorul c o n ţin u t:
«Art. 5. — Biserica Ortodoxă Rom ână, organizată ca
patriarhie, cu titulatura «Patriarhia Română»} sub raportul orân
duirii canonice şi adm inistrative, cuprinde :
I. Mitropolia M unteniei şi Dobrogei, cu eparhiile :
1.
B ucureşti

Arhiepiscopia

Bucureştilor,

cu

reşedinţa

în

m unicipiul
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2. Arhiepiscopia Tom isului, cu reşedinţa în m unicipiul Cons
tanţa
3. Arhiepiscopia Târgoviştei, cu reşedinţa în m unicipiul Târgovişte
4. Episcopia A rgeşului, cu reşedinţa în m unicipiul Curtea de
Argeş
5. Episcopia B uzăului, cu reşedinţa în m unicipiul Buzău
6. Episcopia Dunării de Jost cu reşedinţa în m unicipiul Galaţi
7. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor y cu reşedinţa în m u n ici
piul Slobozia
8. Episcopia A lexandriei şi Teleorm anului} cu reşedinţa în
m unicipiul A lexandria
II. M itropolia M oldovei şi Bucovinei, cu eparhiile :
9. Arhiepiscopia Iaşilor y
10. Arhiepiscopia Sucevei
cipiul Suceava
11. Episcopia Rom anului,
12. Episcopia Huşilor, cu

cu reşedinţa în m unicipiul Iaşi
şi Rădăuţilor, cu reşedinţa în m u n i
cu reşedinţa în m unicipiul Roman
reşedinţa în m unicipiul Huşi

III. Mitropolia Ardealului, cu eparhiile :
13. Arhiepiscopia S ibiului, cu reşedinţa în m unicipiul Sibiu
14. Arhiepiscopia V adului, Feleacului şi C lujuluiy cu reşedinţa
în m unicipiul Cluj-Napoca
15. Episcopia Alba Iuliei, cu reşedinţa în m unicipiul A lba Iulia
16. Episcopia Oradiei, cu reşedinţa în m unicipiul Oradea
17. Episcopia Ortodoxă Română a M aram ureşului şi Sătm arului cu reşedinţa în m unicipiul Baia Mare
18. Episcopia Covasnei şi H arghitei, cu reşedinţa în m unici
piul M iercurea Ciuc
IV. Mitropolia Olteniei, cu eparhiile :
19. Arhiepiscopia Craiovei, cu reşedinţa în m unicipiul Craiova
20. Episcopia R âm nicului, cu reşedinţa în m unicipiul Râm nicu
Vâlcea
V. Mitropolia Banatului, cu ep arhiile :
21. Arhiepiscopia Tim işoarei, cu reşedinţa
mişoara

în

m unicipiul T i
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22. Episcopia A radului, Ienopolei şi H ălm agiului, cu reşedinţa
în m unicipiul Arad
23. Episcopia
Caransebeş»

Caransebeşului,

cu

reşedinţa

în

m unicipiul

Aprobă schimbarea denum irii Comisiei Afacerilor E xterne
Bisericeşti în Comisia Relaţiilor E xterne Bisericeşti şi modificarea
corespunzătoare a art. 40, alin. 2, pt. 1 şi a rt. 47, alin. 2 din
Regulam entul Organelor Centrale Bisericeşti din Patriarhia Ro
mână, în care denum irea Comisiei respective va fi «Comisia Rela
ţiilor E xterne Bisericeşti».
Aprobă iniţierea procedurii legale de strângere de sem nături
în scopul prom ovării unei iniţiative legislative m enită să modifice
art. 9 din Legea învăţăm ântului în sensul ca, Religiei ca obiect de
studiu, să i se restituie statutul de absolută egalitate cu celelalte
discipline majore din învăţăm ântul preuniversitar.
Ia act de dem ersurile iniţiate de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist pentru realizarea dezideratului ridicării Catedra
lei M ântuirii N eam ului, aducându-i-se fireşti şi respectuoase m u l
ţum iri.
Ia act de răspunsul G uvernului Rom âniei privind aprobarea
terenului pentru construirea Catedralei M ântuirii N eam ului în
Parcul Carol din Capitală şi de asigurările date pentru sprijinirea
construirii acesteia.
Exprim ă m ulţu m iri tuturor organelor executive bisericeşti,
tuturor m em brilor S fâ n tului Sinod şi Sectoarelor A dm inistraţiei
Patriarhale pentru m odul în care au acţionat în vederea soluţio
nării, în cursul anului 1995, a m ultiplelor problem e şi aspecte ale
vieţii bisericeşti.
M em brii A dunării Naţionale Bisericeşti aduc fieşti şi alese
m u lţu m iri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru în 
treaga şi neobosita activitate desfăşurată în cursul am dui 1995, în
fruntea Bisericii Ortodoxe Române.
M ulţum ind, încă o dată, pentru m odul de desfăşurare a lucrărilor
şi p en tru aprobarea propunerilor, P rea F ericitului P ărin te Peşedinte
invită pe Secretarul G eneral al A dunării Naţionale Bisericeşti să dea
citire com ponenţei Comisiei p e n tru verificarea şi sem narea Procesului
Verbal al şedinţei de lucru a acestui for central bisericesc, în form a
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aprobată în şedinţa de constituire din iulie 1994 : P.C. Prof. Univ.
C onstantin Galeriu, P.C. Protopop Corneliu Irod, DL Academician Virgil
Cândea şi Dl. Prof. Univ. Paul Blidaru.
E puizându-se toate punctele înscrise în O rdinea de zi, Prea Fericitul
P ărinte P a triarh Teoctist aduce m ulţum iri celor prezenţi pentru modul
în care şi-au adus contribuţia, în Comisii sau în plen, prin luări de
cuvânt, la soluţionarea problem elor respective şi declară închisă şedinţa
de lucru ordinară a A dunării N aţionale Bisericeşti.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
Şedinţa se ridică la orele 14,30.

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANŢE

VALERIU ANANIA : «Din spum ele mării — Pagini despre religie şi
cultură», E ditura D ad a Cluj-Napoca, 1995.
O aniversare a 75 de ani de viaţă *, a oricărui am de cultură cu afirmare şi
mai ales notorietate publică, este fără îndokilă o aniversare istorică, atât p e con si
derentul că a parcurs una dintre epocile cele mai dureroase ale istoriei N eam ului
nostru, cât şi pentru faptul că fiind suflet curat, a suferit inevitabil agresiunea
terorii com uniste.
Poetul şi dramaturgul V aleriu Anania, devenit arhiereul Bartolomeu, actual
episcop al Clujului, a făcut parte din su fletele curate şi dintre spiritele înalte ce
şi-a apărat şi păstrat caracterul nobil de apostol al credinţei şi al culturii. Pe bună
dreptate v o lu m u l: «Din sp u m e le mării» pe care-1 prezint, are ca subtitlu «Pagini
despre religie şi cultură», în ediţia îngrijită de Sandu Frunză.
Ţinând cont de redactarea tehnică prevăzută, se disting patru mari c a p ito le :
/. M odele biblice ; II. M o d ele is to r ic e ; III. E seuri de teo lo g ie a cu ltu rii şi IV . Patru
in terviu ri cu şi despre V a leriu A nania. De reţinut, totuşi, că prim ele trei capitole
constituie o parte distinctă, în care V aleriu
Anania esto
unicul autor,iar ultimul
capitol e rezultatul unor dialoguri,
care mai cuprind «Testam entul
smeritului
Patriarh Justinian al României» şi se în ch eie
cu «Postfaţă —■ Pentru o hermeneutică
restaurativă», având ca autor pe editorul Sandu Frunză.
Parcurgând cuprinsul întregului volum , am ajuns la
concluzia că prin apre
cierea editorului de «h erm en eu tică restaurativă» s-a reuşit o caracterizare fidelă a
întregii lucrări. Consider că term enul cel mai adecvat ar fi de h erm e n e u tică te o 
logică, întrucât operaţia de restaurare şi consolidare a valorilor culturale, cuprinse
în volum , se realizează în spirit teologic, prin prisma valorilor religioase. N iv elu l
superior, la care se tratează toate titlurile cuprinsului, apare evident de la primul
subiect : */j)ElSlS» fiind : «Una din cele mai impunătoare imagini din iconografia
ortodoxă, (este) aceea caree îl înfăţişează pe Domnul Iisus în straiele şi pe tronul
slavei, avându-i de-a dreapta şi de-a stânga pe Maica Domnului şi pe Botezătorul
Ioan» (pag. 8).
O riginalitatea gândirii religioase a P.S.S. Bartolomeu se descoperă din noua
im agine a sfintelor personaje ale tabloului, realizată în termeni : «înălţarea la cer
a Sfintei Fecioare o identifică pe aceasta cu înţelepciunea gândirii divine şi d efi
neşte ete rn u l îem in in în perspectiva eshatologică. Cât despre Ioan Botezătorul, el
devine — prin contrast, dar şi prin asociere — p rin cip iu l m asculin şi arhetip al
* I.P.S. B artolom eu A n a n ia n ăscut la 7 m a rtie, 1921.
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bărbăţiei. Prezenta celor doi lângă scaunul de judecată reprezintă, pe de o parte
gândirea lui Dumnezeu asupra m asculinului şi fem ininului, iar pe de alta, iposta
zierea celor două sex e într-o bipolaritate ce se integrează^ până la urmă, «coincidentia oppositorum» din Iisus Hristos (pag* 19).
Deşi suntem obişnuiţi cu m esajul venirii Domnului în lume, totuşi în «Gânduri
despre înviere», el ne apare mai im p resion an t: «M aria-M agdalena e prototipul
omului pentru care Domnul a venit în lume. întâi şi mai întâi pentru ea s-a întrupat,
pentru ea a propovăduit pentru ea a săvârşit minuni, pentru ea a suferit, pentru
ea şi-a vărsat Sângele pe Cruce, pentru ea şi pentru toată suflarea păcătoşilor lumii,
asem enea ei, căzuţi şi asem enea ei chemaţi» (pag. 38).
în capitolul II, «M odele istorice », ne este prezentată în culori vii şi prin date
noi figura măiastră a Diaconului Coresi, care «Nu se m ulţumeşte, ca orice meseriaş,
să execu te com enzile clienţilor (voievozi^ vlădici, dregători), ci paralel d evine editor,
tipărind din iniţiativă şi pe cont propriu» (pag. 67— 68).
Drept model istoric este prezentat şi Constantin Brâncoveanu, «Martir al B ise
ricii şi neamului», aducându-i binem eritatul o m a g iu : «Din Severin şi până la
Râmnicu Sărat şi din Câmpia Dunării până-n Ţara Făgăraşului, pământul rom ânesc
e sem ănat cu biserici, paraclise, mânăstiri şi schituri care, laolaltă m ărturisesc
despre o epocă ce s-a numit, pe drept cuvânt, a artei brâmcoveneşti» (pag. 85).
Capitolul III, «Eseuri de teologia culturii », este şi cel mai extins, dar şi cel
mai instructiv, ilustrând în mod clar ceea ce am apreciat drept un exem plu elocvent
de herm eneutică teologică.
Gândirea autentic teologică a autorului se confirmă pe deplin tratând : ««Me
todologia şi dialectica s a c r u l u i luând ca material de bază Tratatul de istorie al
religiilor , al lui Mircea Eliade, consem nând de Ia început că : «Sacrul devine
centrul sistem ului de gândire al lui M ircea Eliade. înainte de a-1 aborda fen o
m enologic, el întreprinde o analiză stratigrafică a faptului religios şi redactează
o suită de monografii şi sinteze asupra structurii şi m orfologiei sacrului» (pag. 92).
Un merit deosebit al autorului spre cunoaşterea cât mai fidelă a genialei
opere a lui Mircea Eliade, stă în determ inarea principalelor trepte ale sistem ului
său de gândire, care ar fi urm ătoarele :
«1. A devăratul, singurul şi
realitate unică şi ireductibilă...».

ultimul obiect

al istoiriei

religiilor

este

sacrul

«2. Natura nu este altceva decât suportul material al dialecticii sacrului, prin
care acesta se m anifestă, exp licit sau încifrat, în structurile hieroîaniilor cosmice».
«3. Hierofaniile se cer exam inate stratigrafie printr-o heerm eneutică totală...».
rea

«4. Reîntâlnirea cu sacrul înseam nă reintegrarea în autenticitate, transfigura
spiritului
în interiorul timpului m itic recuperat prin ritual».

«5. Istoria religiilor este singura ştiinţă capabilă sa identifice sacrul camuflat
în profan...» (pag. 98).
Am luat
astfel cunoştinţă de postu latele cheie, prin care Mircea Eliade şi-a
clădit întreaga sa operă şi a reuşit să se impună printre cei mai prestigioşi istorici
ai religiilor. A utorul stăruie asupra celor două ex eg eze privind miturile preferate
ale lui Mircea
Eliade : M ănăstirea A rgeşului şi Mioriţa, relevând astfel că viziunile
notorii privind
cele două capodopere ale literaturii populare le datorăm în cea mai
mare măsură lui Mircea Eliade.
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Interesantă şi driginală este aprecierea fin a lă : «Şi dacă Mircea Eliade n-a
apucat să sdrie un florilegiu complet, o sinteză generală a miturilor româneşti,
aşa cum le-a gândit el din perspectiva proprie, puţinul sau multul pe care l-a
lăsat se alcătuieşte într-un evantai cu care mulţi dintre noi s-ar îmbia să-şi adie
frun;ile nedormite» (pag. 117),
i/n interes deosebit prezintă tem ele tratate desp*re geniul poeziei româneşti :
«Ccndilia existenţ ei terestre a lui Emi n e sc u », «Ipostaze lirice e m i n e s c i e n e » zi
*Drama divină a Iui Hyperion». Evident, ultima este cea mai dificilă şi cu atât
;aai mare este m eritul autorului de a fi realizat opinii critice, originale şi v a lo 
roase, din cuprinsul cărora reţinem : «în universul poemului em inescian, o între
bare c r u c ia lă : îi aparţine Hyperion naturii create, sau participă la natura divină
necreată ? Câteva variante ale Luceafărului, păstrate în manuscrise, folosesc de
câteva ori sintagma lumină din lumină, evident preluată din Sim bolul Credinţei
şi cu trimitere directă la Logosul primordial... în textul publicat este tot atât de
lim pede că Hyperion are aceeaşi natură cu a Tatălui,.. în refuzul său de a-i acorda
statutul unui muritor, Tatăl foloseşte pluralul, ca şi cum ei doi ar forma o co 
munitate». (pag, 144) Se confirmă şi prin aceasta, că istoricul literar V alen u
Anania realizează o herm eneutică teologică, menţionând date biblice, fapt ce on o
rează pe actualul înalt Prea Sfinţit A rhiereu Bartolomeu.
A ceeaşi herm eneutici teologică se confirmă prin : «Poezia religioasă
modernă — Mari poeţi de inspiraţie creştină», plrin care se revine din
Mihai Eminescu, mcnţionându-i drept realizări : Rugăciune, Colinde, î nvi ere,
şi Sonetul Răsai asupra mea, din care sunt reproduse două strofe ce vădesc
fundă cicdinţă.
O. oţ. t ruodel de judecăţi aparţinând herm eneuticii
în acesta versuri una din cele mai specifice doctrine
lucrării dintre Dumnezeu şi om, în vederea mântuirii
un seco l mai târziu, Nichifor Crainic o va teoretiza

română
nou la
Christ
o pro

teologice a v em ; «Descifrăm
ale ortodoxiei, aceea a con
acestuia din urmă. Aproape
în tehnologia theandrei, iar

Lucian Blaga o va specula în filozofia Transcendent ul ui care coboară, ambele tedrii
convergand către organicitatea viziunii ortodoxe asupra relaţiei Dumnezeu-om»
(pag. 140).
Drept poeţi de inspiraţie creştină, din opera cărora sunt reproduse versuri au
fost reţinuţi : A lex. Vlahuţă, A lex. M acedonski, Octavian Goga, Ştefan Octavian
Iosif, Tudor A rghezi, Nichifor Crainic, Ion Pillat, V asile V oiculescu, V aleriu
Anania-Bartolomeu, Daniel Turcea şi Ioan Alexandru.
Poeţi cu opere denotând caracter religios aparţinând conptem poraneităţii,
sunt m enţionaţi : N ichita Stănescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag, Adrian Păunescu,
Cezar Ivănescu, Radu Pătrăşcanu, Ion Gheorghe, Şt. Aug. Doinaş, Mircea Ciobanu
Ileana M ălăncioiu, Dan Laurenţiu şi N ichita Danilov.
Autorul se opreşte cu atenţie deosebită până la n ivel de admiraţie asupra
poeţilor V asile V oiculescu şi Ioan Alexandru, reuşind
admirabile caracterizăii
critice în spirit teol ogic. O riginalitatea şi noutatea acestui gen de critică apar pri
vitor la V asile V oiculescu, dovadă stând e x e m p le : «Autorul se im pusese în con 
ştiinţa contemporanilor, atât prin opera sa, cât şi prin viaţa de toate zilele, drept
un ortodoxist redutabil, ceea ce presupunea o anumită rezistenţă, faţă de orice
alunecare de la conformismul doctrinar» (pag. 186), «Prin m editaţie şi prin ex erci
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ţiile spirituale ale isihiei, el depăşea starea de extaz şi se ridica până la aceea de
extaz, adică la înm ănuncherea sufletului» (pag. 187].
Sunt

realizări

ale

unei herm eneutici

teologice,

de

mare actualitate

şi

im 

portantă, fiindcă, prin ele nu numai că se valorifică opere literare, dar se obţin
şi îndrumări asupra creaţiei literare şi chiar şi scriitorilor, spre a corespunde im
perativului moralizator al epocii actuale
De aceeaşi factură sunt şi aprecierile critice privind pe mai tânărul şi entu
ziastul poet dredincios Ioan A lexandru : «Ca şi V oiculescu, A lexandru este un poet
al iubirii creştine, virtute esen ţială şi absolută, cea prin care toate cele la lte În
suşiri bune ale omului devin lucrătoare. Pentru el iubirea este :
«singura dogmă ce nu se discută îm potriva căreia n-avem nimic de spus
De douăzeci de veacuri zăvorâtă
în carnea mea de rana lui Iisus»*
Reproducerile
elocven te că

din

toate

creaţiile

p oetice

cu

literatura religioasă, mai ales cea

ca;raoter

religios

sunt

dovezi

românească şi creştină, în d ep li

neşte rolul de înalt mesaj etic, menit redresării morale a poporului nostru.
Nu putem pierde din vedere că volum ul reţine, printre «mai tine!rii colabora
tori

ai

Gândirii»,

im plicit

poet

aparţinând

literaturii

religioase

şi

pe:

«Valeriu

Anania (n, 1921), care îşi (păstrează semnătura liteerară şi după ce devine monah,
sub num ele de Bartolomeu».
Din propria oreaţie, dovedind acelaşi înalt mesaj, avem :
«Izbiţi de câte patimi prin clipe ni se-ascund,
Călătorim cu sfinţii la timpul lor rotund
Ieşit din luptă, sfântul e tot atât de-nfrânt
Cum vara curcubeul cu frunţile-n pământ».

(pag. 176— 177).

V olum ul se încheie cu : «Patru interviuri cu şi despre V aleriu Anania (1972—
1989)», din care spicuim date de importanţă deosebită.
Interviul cu Gheorghe
Statele

Cunescu, găsind situaţia

învăţăm ântului românesc din

Unite : «Şcolile publice sunt toate, fireşte, de limbă engleză. în mai toate

coloniile^ noi am înfiinţat şi şcoli de limbă română, din care nu lip sesc progresele.
Cursurile speciale de limbă

română se predau de către voluntari

in cadrul aşa

numitelor Şcoli d u m in ic a le» (pag. 204).
Din dialogul cu Ion Pintea, de importantă deosebită şi de actualitate acută, stă
următoarea

analiză

privind

frământările

spirituale

ale

epocii

n o a str e : «Aşa-zisa

desacraîizare a lumii e falsă, căci între sacru şi profan nu există opoziţie radicală,
precum aceea în planul etic, dintre bine şi rău (cunoscând — după acelaşi Eliade —
bivalenta sacrului, că el poate fi benefic sau m alefic şi că, în consecinţă, sacralitatea în nici un caz nu trebuie confundată cu sfinţenia, după cum profanul nu tre
buie confundat cu demonismul).
Din această perspectivă profanul ar fi mai degrabă o sta*re patologică a sa 
crului, o maladie care invadează dinspre periferie cătfre centru, asem enea îngheţului.
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Istoria nu cunoaşte nici o năvală a sacrului asupra profanului, ci dimpotrivă» (pag.
209). A utorul a reuşit, astfel, a aduce o clarificare
dintre sacru şi profan, ce se confruntă intens in zilele

categorică asupra concurenţei
noastre.

Interesant este să reţinem şi preocupările la zi ce devin viitoare creaţii, măr
turisirile proprii ale a u to ru lu i: «în chiar mom entul de faţă lucrez la o carte album,
Cerurile Oltului, asupra aşezăm intelor monahale şi a principalelor monumente creş
tine din Eparhia Râmnicului şi A rgeşului, carte pe care o nădăjduiesc tipărită în
chiar cursul acestui an şi în paginile dăreia voi spune tot ce cred eu despre vech ea
noastră artă bisericească»

(pag. 220). Indiscutabil că se anunţă o realizare v a lo 

roasă, ţinând mai ales seam a că, în

ultimul

timp

nu a mai apărut o

astfel de

lucrare.
Fiindcă am atins viitorul, se cuvine a nu pierde din vedere următorul am ă
nunt privind trecutul creator al autorului, respectiv că în prezentul volum (1), în
care ne întâlnim cu atât de valoroase gânduri, cuprinde schem atic, deci nu in te
gral, realizări ale autorului pe in te r v a lu l: 1941 cu

colaborare la Dacia

Recliviva.

şi prezenta creaţie de care beneficiem în 1996.
D eci, sărbătorim nu numai 75 de ani de viaţă naturală, obişnuită şi chiar
banală, ci şi 55 de ani de viaţă spirituală înălţătoare şi încă promiţătoare în viitor.
Normal că nu putem decât să-i dorim alţi mulţi ani cu spor în creaţie, convinşi
fiind că tot ceea ce va mai realiza, va fi spre îm plinirea aspiraţiilor spirituale,
(îndeosebi religioase) ale întregului nostru popor românesc.
De încheiere, nu putem trece cu vederea că I.P.S. A rhiepiscop Bartolomeu a
ţinut să reproducă în v o lu m : «Testam entul sm eritului Patriarh Iustinian al Româ
niei», la îm plinirea vârstei de 74 de ani de viaţă şi a 28 de ani de patriarhat.
Interesante

sunt toate

datele

privind

«realizările» : tipărituri,

restaurări

de

mânăstiri, noi edificii bisericeşti, promovarea culturii teologice şi a instituţiilor de
învăţăm ânt religios, dar de valoare deosebită, ca testam ent spiritual salvator pentru
Biserica Ortodoxă Română, rămâne şi merită a fi reţinut următorul frag/m ent:
«Am iubit ştiinţa şi pe oamenii devotaţi şi am luptat contra ignoranţei şi apără
torilor ei. Am crezut că numai ştiinţa unită cu adevăratul sentim ent religios va ri

dica clerul şi Biserica noastră Ia înălţim ea cuvenită şi Ia conştiinţa datoriei . Am
socotit că fără cultură, clerul va continua să rămână stăpânit de prejudecăţi, de vicii

şi numai cu preocupări rituale » (pag. 229).
Cunoscând pe deplin acest Testam ent, de la sine în ţeles că I.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu, pe lângă im aginea de strălucit om de cultură, se va strădui şi va fi
un model de luminat ierarh, ce va reuşi o mişcare de emancipare a clerului şi de
prosperare a Sfintei noastre Biserici străm oşeşti.
Pr. dr. IOAN OCTAVIAN RUDEANU
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GEORGE ALEXE — Diorame şi eseuri teologice şi literare, D etroit, 1996
în Statele Unite ale Am ericii a apărut recent o valoroasă carte a unui scriitor
şi teolog român. N e referim la lucrarea domnului George A lexe, intitulată «Dio
rame şi eseuri teologice şi literare», publicată în colecţia literară «Comuniunea
Românească» din Detroit.
A utorul lucrării este o personalitate ^remarcabilă a Bisericii Române d m
America. De mulţi ani dânsul conduce cu prestigiu revistele Eparhiei O rtodoxe
Române «Credinţa» şi «Comuniunea Românească» şi este autorul a numeroase
eseuri şi articole de cultură şi spiritualitate ortodoxă, publicate în Statele Unite
ale A m ericii.
Domnul George A lexe este m enţionat cu date bio-bibliog!rafice în revista «W ho
is who in Romanian America», apărută la New-Y ork în 1976. Pe lângă aceasta este
cunoscut cititorilor prin dinamismul manifestărilor şi creaţiilor sale teologice care
s-au impus în conştiinţa publicului american.
Lucrarea «Diorame şi eseuri» este rodul unei vaste activităţi publicistice d es
făşurate în cadirul Departamentului publicaţiilor de pe lângă A rhiepiscopia O rto
doxă Română din Statele Unite şi Canada.
Paginile acestei cărţi au avut menirea să prezinte cititorilor români şi străini,
aspecte din spiritualitatea rom ânească actuală, mărturii clare că La noi «duhul nu
s-a stins» şi credinţa continuă să se îm bogăţească rodnic, adăpându-se la izvoarele
culturii ortodoxe a neamului nostru, din ţară şi de peste hotare. Este un veritabil
itinerar spiritual, care demonstrează lumii cum s-a manifestat în sânul poporului
român trăirea întreitei iubiri faţă de Dumnezeu, Biserică şi Neam.
în ceasuri grele de cumpănă, în faţa tancurilor sovietice, singura alternativă
salvatoare a fost menţinerea legăturii noastre sufleteşti, de cultură şi artă n a
ţională, cu ceea ce am fost totdeauna noi înşine în fiaţa istoriei şi a lumii. Spre
salvarea noastră, ne-au ajutat deplin forţele spirituale, harice ale credinţei noastre
străm oşeşti.
Este anevoios, dacă nu im posibil, a reda într-o recenzie ca cea prezentă, con 
ţinutul variat şi bogat al volum ului de care ne ocupăm.
Totuşi, câteva capitole suntem bucuroşi să le amintim. N e referim îndeosebi
la articolele care prezintă cititorilor num ele marilor noştri
preoţi şi sc r iito r i;
Eminescu, Mircea Eliade, Lucian Blaga şi alţii.
La fel, merită amintite lucrările Părintelui A rhiepiscop
V aleriu Anania, ale
lui Leonida Plămădeală, G eorge U scăţescu, precum şi apariţia preţioaselor volum e
ale F ilocaliei, izvor binecuvântat care arată că energiile harului Duhului Sfânt se
revarsă tot mai roditoare în Ortodoxie, biruind în «războiul cel nevăzut» forţele
întunecate ale celui rău.
«Sub acoperământul etern al credinţei străm oşeşti s-a dezvoltat cea mai putetrnică acţiune spirituală de rezistenţă teologica şi naţională, încoronată d eopo
trivă cu nimbul şi coroana de spini a Sfintei noastre Biserici. Şi tot aici trebuie
descoperită adevărata faţă a culturii şi artei noastre naţionale, pe care furcile cau 
dine so v ietice n-au reuşit s-o atingă» (p. 335).
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Sunt mărturii scum pe care trebuie să fie cunoscute de către toţi fiii Neam ului
românesc. Cortinele de fier pot întuneca doar trupurile, dar nu şi sufletele noastre.
Barbarii sovietici au sfâşiat momentan hotarele pământului străm oşesc, dar nu şi
pe cele ale sufletului românesc,
O evocare elogioasă o face DL George A lex e marelui nostru dascăl de T eologie.
Părintele profesor Dumitru Stăniloae, cu prilejul cinstirii Cucerniciei Sale cu titlul
de membru al A cadem iei Române. «Suntem mândri că Ortodoxia românească, prin
opera teologică a Părintelui Stăniloae, dăruieşte întregii lumi creştine o nouă for
mulare duhovnicească şi dinamică a învăţăturii de credinţă ortodoxă, într-o sin 
teză modernă, de valoare universală şi în duhul Sfinţilor Părinţi» (p. 18).
A stfel, ne este dat prilejul să fim martorii şi ucenicii unui adevărat A postol
al creştinism ului românesc, în acest veac al tuturor sfâşierilor id eologice posibile
şi al tuturor inepţiilor ateiste.
O idee bine inspirată a avut autorul că în carte a pus în lumină izvoarele
istorice ale literaturii patristice care stau la tem elia spiritualităţii româneşti. în
ultima vrem e au apărut adevărate opere ecum enice de cultură şi arta naţională,
al căror prestigiu european şi mondial este recunoscut pretutindeni.
Paginile acestei cărţi de diorame şi eseuri teologice şi literare au darul să
dea la iveală mărturia curajoasă a teologiei româneşti, «o mărturie a literaturii
şi comuniunii noastre spirituale», în vremuri grele de încercare şi necredinţa. Ele
se înscriu în marea mişcare teologică de întoarcere la izvoarele curate şi limpezi
ale spiritualităţii creştine a Neamului nostru, din ţară şi de peste hotare.
«Cu ajuto'rul lui Dumnezeu titanii ateism ului modern au fost înfrânţi. Din
nefericire lupta cu forţele lor ateiste nu s-a terminat pe deplin, iar rănile spirituale
încă nu s-au tămăduit. Dar sunt sem ne bune că marea sinteză românească de u n i
versalitate culturală şi izbăvitoare este pe cale de a se desăvârşi. «Cu noi este
Dumnezeu I».
Preot dr. ŞT. SLEVOACA
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PASTORALE
TAINA ÎNTRUPĂRII — TAINA MÂNTUIRII

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI — 1996
f TEOCTIST
DIN M ILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
M ITROPOLIT AL M UNTENIEI SI DOBROGEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
i u b it u l u i n o s t r u c l e r , c i n u l u i m o n a h a l
ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI, HAR ŞI PACE
DE LA DUMNEZEU-TATĂL, IAR DE LA NOI PARINTEASCĂ
BINECUVÂNTARE

«Cu noi este Dumnezeu,
înţelegeţi
neamuri şi vă plecaţi... Căci cu noi este
Dumnezeu» (Isaia 8, 9— 10).

Iubiţi fii şi fiice ai S fin tei B iseriă O rtodoxe,
Iată-ne din nou îm preună, astăzi, prin m ilostivirea lui Dumnezeu,
în ziua de prăznuire a N aşterii lui Hristos. Bucurie sfântă este pentru
toţi, de la mic la m are, într-o astfel de clipă. Sim ţim că Dum nezeu este
cu noi, că oamenii sunt mai aproape de cer. Nevinovăţia copiilor, pe
care-i auzim înălţând străbune colinde spre lauda lui Hristos, coboară
şi în inim a celor m ari, care devin mai buni, parcă, în aceste zile. G rija
lum ească este îndepărtată pentru scurt tim p, făcând loc bucuriei de
prăznuire. îl sim ţim pe Dum nezeu mai aproape de noi ca oricând. O
atm osferă de sfinţenie cuprinde, de asemenea, întreaga creaţie, ca în
acea noapte sfântă a N aşterii lui Hristos la Betleem. B ucuria din inimi
se comunică şi firii, care, în felul ei, îşi slăveşte Creatorul.
De unde vine, ne întrebăm pe bună dreptate, acest duh de bunăvoire între oameni şi de apropiere în tre aceştia şi Dum nezeu în aceste
zile ? De unde atâta arm onie şi creaţie ?
Auzim, parcă, glas de răspuns din pieptul copiilor sau al celor mai
în v â rs tă : «Naşterea lui Hristos este izvorul acestei stări de harl».
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Cosmosul întreg răspunde în felul său tainic acelaşi lucru : Naşterea
lui Hristos răspândeşte acest duh de pace» ! Toată zidirea recunoaşte
în H ristos-D um nezeu pe Creatorul, P u rtăto ru l de grijă şi M ântuitorul ei.
Iubiţi credincioşi,
N aşterea lui H ristos este începutul m ântuirii întregii creaţii. Omul
şi tot universul suspinau după venirea unui M ântuitor, Care să repună
tot ce există în legătură cu Dum nezeu. Păcatul şi necredinţa clădiseră
zid de despărţire în tre păm ânt şi cer. Lum ea trebuia reorientată spre
scopul pentru care fusese adusă d intru nefiinţă la fiinţă, şi anum e co
m uniunea de iubire cu Sfânta Treim e : Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. P en tru
aceasta, la «plinirea vrem ii» (Gal. 4, 4) Dum nezeu a trim is în lum e pe
F iul Său, zăm islit în pântecele Sfintei Fecioare M aria, prin lucrarea
tainică a S fântului Duh. Căci, «aşa de m u lt a iubit D um nezeu lumea
încât pe Fiul Său Cel U nul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (I Ioan 3, 16). «Ziua N aşterii Tale,
Hristoase, spune Sf. Efrem Şirul, a îm păcat cerul şi păm ântul. Căci în
ea s-a coborât cerul la cele păm ânteşti» *.
Cerul şi păm ântul îşi dau m âna, prin N aşterea lui Hristos, pentru
sfânta lucrare a m ântuirii, «m ulţim e de oaste cerească lăudând pe D um 
nezeu şi zicând : «Slavă întru cei de sus lui D um nezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire !» (Luca 2, 13— 14). Oamenii şi întreaga
creaţie prim esc cu bucurie în sânul lor prezenţa m ântuitoare a lui
Hristos-D um nezeu. «Fie mie după cuvântul tău» (Luca 1, 38) a spus
îngerului Sfânta Fecioară M aria, când acesta i-a vestit N aşterea M ântui
torului. Aşadar, prin glasul Sfintei Fecioare tot neam ul omenesc răs
punde chem ării lui Dumnezeu. Păstorii — chip al oam enilor săraci —
se bucură şi se m inunează de ceea ce văd şi aud la Betleem. Magii
— chip al oam enilor înţelepţi şi chem aţi să conducă — îngenunchează
înaintea P runcului Iisus. Dar nu num ai magii şi păstorii, Sfânta Fe
cioară şi bătrân u l Iosif iau parte la N aşterea lui Hristos. Toată creaţia
este prezentă : de la steaua ce lum inează peştera şi anim alele de lângă
iesle până la aurul, tăm âia şi sm irna ce sunt aşezate la picioarele dum 
nezeiescului Prunc. Cosmosul întreg vine şi se închină în faţa C rea
torului, Dum nezeu adevărat devenit Om adevărat. «Şi venind steaua,
a stătut deasupra unde era Pruncul» (Matei 2, 9), spunem la Proscom idie
(rânduială dinaintea Sfintei Liturghii), ce m ărturiseşte peste veacuri
realitatea N aşterii lui Hristos, prin actul liturgic.
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos D om nul,
Prin N aşterea lui Hristos, omul şi lum ea întreagă şi-au regăsit
drum ul firesc spre Dumnezeu, spre unirea cu El, spre îndum nezeire.
Dum nezeu S-a făcut om, spun Sfinţii P ărinţi, pentru ca oamenii să se
îndum nezeiască. P rin în tru p area Fiului lui Dum nezeu, oamenii devin
«părtaşi dum nezeieştii firi» (II P etru 1, 4), după cuvântul Sfântului
Apostol P etru.
*
Pr. Prof. Dr. Dumitru
oit odoxâ, Craiova, 1986, p. 108.

Stăniloae,

S p iritu a lita te

şi

com u n iu n e

în

L iturghi
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N aşterea lui Hristos nu este aşadar num ai un evenim ent de răscruce
in tr-u n m om ent al curgerii veacurilor. Ceea ce s-a petrecut la Betleem
acum 1996 de ani nu reprezintă doar o întâm plare m inunată, cu îngeri,
magi şi păstori, într-o clipă anum e a istoriei neam ului omenesc. La
Betleem, însuşi «Dum nezeu S-a arătat în trup» (I Tim otei 3, 16), acest
adevăr constituind chiar taina creştinătăţii, taina m ântuirii lumii.
P rin N aşterea lui Hristos, omul reintră în starea norm ală a exis
tenţei sale, fundam entală pe credinţa în Dumnezeu. în afara acestei
relaţii, omul cade într-o existenţă falsă, neautentică, deoarece se înde
părtează de izvorul existenţei sale.
N aşterea lui Hristos, M oartea şi învierea Sa constituie tem elia de
neclintit pe care lum ea este chem ată să-şi clădească viaţa.
Credem că nu există astăzi o chem are mai im perioasă pentru lume
ca întoarcerea la Dumnezeu, la valorile credinţei creştine. Societatea
rom ânească însăşi nu are de nimic mai m ultă nevoie, ca de aşezarea
ei pe tem eliile trainice ale legăturii cu Dum nezeu prin Biserica Sa. R e
intrarea în făgaşul firesc al vieţuirii sale, rom ânul şi neam ul românesc
n-o pot realiza fără credinţa-n Dumnezeu. Aşa a răzbătut acest neam
prin vitregiile istoriei. Să nu fim ispitiţi a alege o altă cale, care ne-ar
înstrăina de Dumnezeu, pentru a face faţă încercărilor de astăzi. Ar
fi o m are înşelăciune !
Calea cea sigură a credinţei presupune însă iubire jertfelnică, în
ţelepciune, pu rtare a crucii, în tr-u n cuvânt. «Dă sânge şi prim eşte Duh»,
îndeam nă un părinte al Pustiei (Sfântul Longhin din pustia Tebaidei).
D em nitatea personală şi cea a unui neam nu se câştigă şi nu se m enţin
fără credinţă-n Dum nezeu şi fără m anifestarea acestei credinţe în fapte
pe m ăsură. De la cel mai m are pe scara societăţii, până la cei mai mici,
avem nevoie nu num ai să ne declarăm credinţa-n Dumnezeu, ci să o
concretizăm în fapte. Prilej pentru aceasta găsim la orice pas, căci
avem prea m ulţi copii flăm ânzi şi abandonaţi, prea m ulţi bătrâni bolnavi
şi săraci, prea m ulte pruncucideri şi fam ilii destrăm ate. Pornografia,
prostituţia, păcatul contra firii şi alte rele de acest gen am eninţă creş
terea m orală a tineretului. Am dori ca atm osfera de schim bare în care
respirăm în ultim ul tim p să-şi arate cât mai curând roadele.
P e n tru noi, credincioşii Bisericii lui Hristos, nici un evenim ent
crucial şi nici o schim bare hotărâtoare în m ersul societăţii om eneşti nu
pot constitui rodul întâm plării oarbe. Uneori, din pricini şi cu rosturi
num ai de Dum nezeu ştiute, se pot petrece în istoria unor neam uri
răstu rn ări neaşteptate, care îi pot confunda pe oameni în lungi şi negu
roase răstim puri de confuzie, spaimă, dureroase încercări şi, mai ales,
disperare. Dar, dacă o asem enea pătim ire de obşte reuşeşte să cutrem ure
fiinţa unui neam, înnobilându-1 m oral şi sensibilizându-1 spiritual, iar
nu pierzându-1, atunci «la plinirea vrem ii» — cum ne spune Aposto
lul — trim ite negreşit Dum nezeu sem nul iubirii Sale, spre ridicarea
şi m ângâierea acelui popor, aşa cum L-a trim is pe Fiul Său acum
aproape două m ilenii pentru izbăvirea lum ii întregi. O astfel de vrem e
de har, începută prin jertfa tinerilor noştri acum 7 ani, dorim să se
facă sim ţită cu o putere m ereu sporită în viaţa tuturor, pentru care
se cuvine totdeauna să-L rugăm pe P runcul Iisus.
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Biserica din care faceţi parte şi în care, iubiţi credincioşi, vă încredeţi atât de m ult şi de la care aşteptaţi atât de m ult, trebuie să-şi
recapete pe deplin locul în sânul societăţii rom âneşti. «Mamă spirituală
a poporului român», după cuvântul m arelui EmineScu, Biserica O rto
doxă trebuie sprijinită să-şi îm plinească m isiunea sa de conştiinţă a
neam ului, de Betleem binecuvântat, la sânul căruia fiecare rom ân să-şi
găsească alinare şi putere sufletească. Avem sfânta încredinţare că
această «grădină a Maicii D om nului», cum este num it păm ântul rom â
nesc, are încă tăria să-L recunoască pe H ristos ca pe unica sursă a
restau rării sale spirituale şi m ateriale.
Credinţa în Hristos a ră ta tă -n iubire, ca singura autentică putere,
care transform ă în bine faţa lum ii — iată veşm ântul care apără cel
m ai sigur o fiinţă um ană, un neam, o lume. Dum nezeu să ne facă
parte de acest veşm ânt pentru a ne înfăţişa, fiecare în parte, dar şi ca
neam, în faţa istoriei şi a D reptului Judecător, cu conştiinţa m enirii
îm plinite.
In aceste clipe de sărbătoare, să rugăm cu sm erenie pe D um ne
zeiescul Prunc, să reverse asupra noastră m ilostivirea Sa cea bogată,
să ne arate calea spre a-I sluji cu şi mai m ultă iubire şi jertfelnicie
şi să lum ineze m intea m ai-m arilor ţării şi ai lum ii spre orânduiri drepte
şi cu frică de Dumnezeu.
îm preună să-L rugăm pe Hristos, Cel născut în peştera Betleem ului, să ne îm părtăşească harul Sfintei Sale N aşteri, dăruind tu tu ro r
sănătate, dar mai cu seamă acea pace a lui Dum nezeu «care covârşeşte
orice m in te» (Filipeni 4, 7).
Al vostru P ărinte şi către Hristos rugător cu dragoste şi preţuire,

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

♦v i j \ţ î \- B i s e m e n s c i v *

SCHIMB DE SCRISORI IRENICE
INTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH
TEOCTIST AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
CU ÎNTĂISTĂTĂTORI AI BISERICILOR CREŞTINE
ŞI CU ALTE PERSONALITĂŢI, CU PRILEJUL
SĂRBĂTORII NAŞTERII DOMNULUI IN ANUL 1996

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale N aşterii Dom nului 1996 şi a A nu
lui Nou 1997, întâistătătorii Bisericilor creştine şi-au trim is — ca in
fiecare an — scrisori irenice, în care şi-au exprim at bucuria p rilejuită
de aceste Sărbători şi au adresat u rări de sănătate, pace şi spor duhov
nicesc atât personal, cât şi ierarhilor, clerului şi fiilor duhovniceşti ai
Bisericilor pe care le păstoresc. Aceste Sărbători au constituit un prilej
de rem em orare a contactelor directe dintre conducătorii bisericeşti şi
Bisericile creştine din întreaga lum e în acest an, scrisorile irenice pu
nând în lum ină bogăţia de evenim ente bisericeşti a anului 1996.
Prea Fericitul Părinte Patriarh TEO C TIST a trim is scrisoare irenică
întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, Bisericilor Ortodoxe O ri
entale, Sanctităţii Sale Papa IOAN PAUL II, Preşedintelui Conferinţei
Internaţionale a Episcopilor vechi-catolici, Arhiepiscopului de C anterbury, P rim at al Com uniunii Anglicane din întreaga lume, conducători
lor Bisericilor L uterane din diferite ţări, conducătorilor O rganizaţiilor
ecumenice internaţionale, unor ierarhi ce păstoresc în diaspora ortodoxă,
precum şi ierarhilor rom âni din Diaspora,
Scrisoarea trim isă de Prea Fericitul Părinte Patriarh TEO CTIST
Sanctităţii Sale BARTH O LO M EU I, Arhiepiscopul Constantinopolului —
Noua Romă, Patriarhul Ecum enic, a avut urm ătorul conţinut :
«Sanctitatea Voastră,
în atm osfera binecuvântată a sărbătorii Naşterii D om nului, adresăm
cuvânt de bunăvestire Sanctităţii Voastre şi ne bucurăm de ocazia
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sfântă ce ne este oferită pentru a ne m anifesta şi pe această cale com u
niunea întru m ărturisirea lui Hristos şi întru slujirea Bisericii Sale.
Izvor al m ântuirii oamenilor şi al întregului univers, întruparea
Fiului lui D um nezeu reorientează lum ea şi istoria ei spre destinaţia
pentru care fusese adusă dintru nefiinţă la fiin ţă , şi anum e intim itatea
de iubire cu Sfânta Treim e — Tatăl, Fiul şi Sfântid D u h .
Recunoaşterea de către lum e a acestui adevăr şi m anifestarea lui
în viaţa de zi cu zi constituie chemarea misionară prin excelenţă a
«Sfintelor lui D um nezeu Biserici». «Dă sânge şi prim eşte Duh», în 
deamnă un părinte al pustiei. M isiunea creştină fundam entată pe în 
truparea, Moartea şi învierea Fiului lui D um nezeu devine astfel iubire
jertfelnică, singura care «îndum nezeieşte totul» (Sf. M axim M ărturisi
torul), singura care «nu cade niciodată» (I Cor. X III, 8),
în lum ina acestei iubiri, suntem chem aţi să luptăm pentru unitatea
Bisericii O rtodoxe, pentru tămăduirea unor răni din trupul ei care
creează tot atâtea ziduri de despărţire — prilej de scandal pentru lume.
Rugăm pe D um nezeu să ne dăruiască D uhul iubirii m ărturisitoare
care să fie puternic lucrătoare în Sfânta noastră Biserică O rtodoxă,
pentru ca valorile ei să aducă lum ii adevărul de care are atâta nevoie,
în duhid acestui adevăr p u tem să înţelegem viaţa fraţilor întru credinţă,
viaţa celor care nu cunosc încă lum ina lui Hristos, precum şi proble
m ele atât de arzătoare ale frăm ântatei o m e n ir i: secularizare, violenţă,
sărăcie, degradare morală etc.
în tru această nădejde, adresăm, în num ele clericilor şi credincioşilor
Bisericii Ortodoxe Române, Sanctităţii Voastre şi întregii Biserici a
S fin tei Patriarhii Ecumenice de Constantinopol, urare de pace, prosperiritate şi bucurii duhovniceşti în propovăduirea credinţei celei drepte».

t TEOCTIST
P AT R I A R HU L BISERICII O R T O D O X E R O M A N E

Scrisori irenice sim ilare au fost adresate de către P rea Fericirea Sa
şi celorlalţi Intâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de
Biserici creştine şi personalităţilor ecumenice :
1. E m inenţa Sa PAULOS, Papă şi P a tria rh Locum Tenens al Ale
xandriei şi al întregii Africi.
2. Prea Fericirea Sa IGNATIOS IV, P a tria rh Grec Ortodox al A n
tiohiei şi al întregului Orient.
3. Prea Fericirea Sa DIODOROS I, P a tria rh Grec Ortodox al Ieru 
salim ului.
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4. Sanctitatea Sa ALEXEI II, P a tria rh u l Moscovei şi al întregii
Rusii.
5. S anctitatea Sa PAVLE, P a tria rh u l Serbiei.
6. S anctitatea Sa MAXIM, P a tria rh u l Bulgariei.
7. S anctitatea Sa ILIA II, P a tria rh u l Catolicos al întregii Georgii.
8. Prea Fericirea Sa CHRYSOSTOMOS, A rhiepiscop al Nea Ju stiniana şi al întregului Cipru.
9. Prea Fericirea Sa SERAFIM , Arhiepiscop al Atenei şi a toată
Grecia.
10. Prea Fericirea Sa ANASTASIOS, Arhiepiscop de Tirana şi a
loată Albania.
11. Prea Fericirea Sa VASILE, M itropolit al Varşoviei şi a toată
Polonia.
12. Prea Fericirea Sa DOROTEI, M itropolit al Cehiei şi Slovaciei.
13. E m inenţa Sa IOAN, Arhiepiscop al K areliei şi a toată Finlanda.
14. Em inenţa Sa JEREM IAS, M itropolitul Franţei, E xarh de Iberia.
15. Em inenţa sa DAMASKINOS, M itropolitul Elveţiei, E xarh de
Europa.
16. E m inenţa Sa PANTELEIMON II, M itropolit de Tesalonie.
17. Prea Fericirea Sa THEODOSIUS, A rhiepiscop de W ashington,
M itropolit al întregii Am erici şi Canada.
18. Em inenţa Sa THEODOSIOS, Arhiepiscop de Tokyo, M itropolit
al întregii Japonii.
19. Sanctitatea Sa Papa IOAN PAUL II.
20. Prea S finţitului SERAFIM, M itropolit al M itropoliei Ortodoxe
Române pentru G erm ania şi Europa Centrală.
21. Prea Sfinţiei Sale NATHANIEL, Episcop de D etroit al Episco
piei Ortodoxe Rom âne din America.
22. S anctitatea Sa KAREKIN I, P a tria rh Catolicos Suprem al tu 
turor A rm enilor.
23. S anctitatea Sa ARAM, Catolicos A rm ean al Ciliciei.
24. S anctitatea Sa SHENOUDA III, Papă şi P a triarh al A lexandriei
al Bisericii O rtodoxe Copte.
25. Sanctitatea Sa ABBUNA PAULOS, P a tria rh al Bisericii O rto
doxe Etiopiene.
26. S anctitatea Sa MORAN BASELIOS MARTHOMA MATHEWS II,
P a tria rh Catolicos al Bisericii O rtodoxe Siriene.
27. S anctitatea Sa IGNATIUS ZAKKA I. IVAS, P a triarh Ortodox
Sirian al A ntiohiei.
28. S anctitatea Sa MAR DINKHA IV, P a tria rh Catolicos al Bise
ricii Asiriene a R ăsăritului.
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29. Prea Sfinţiei Sale VICTORIN, A rhiepiscop al Arhiepiscopiei
Rom âne p en tru Am erica şi Canada.
30. Em inenţa Sa KARL LEHMAN, Preşedinte al Episcopilor Cato
lici din Germ ania.
31. E m inenţa Sa ANTONIUS JEAN GLAZEMAKER, Arhiepiscop
de U trecht, P reşedinte al Conferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi
Catolici,
32. G raţia Sa GEORGE LEONARD CAREY, A rhiepiscop de Canterbury.
33. Excelenţa Sa Dr. KLAUS ENGELHARD, P reşedinte al Bisericii
Evanghelice din Germ ania.
34. Em inenţa Sa GUNNAR WEMAN, A rhiepiscop de U ppsala şi
P rim at al Bisericii L uterane din Suedia.
35. Revd. Dr. KONRAD RAISER, S ecretar G eneral al Consiliului
M ondial al Bisericilor.
36. Revd. Dr. JEA N FISCHER, Secretar G eneral al Conferinţei
Bisericilor Europene.
37. Revd. Dr. MILAN OPOCENSKY, Secretar G eneral al Alianţei
M ondiale Reform ate.
38. Mr. ISHMAEL NOKO, S ecretar G eneral al Federaţiei M ondiale
Reform ate.
La rândul Său, P rea Fericitul P ărinte P a tria rh TEOCTIST a prim it
scrisori irenice de la întâistătăto rii şi Şefii de Biserici m ai sus m en
ţionaţi, precum şi de la personalităţi ecumenice.
Redăm în continuare, în întregim e, scrisorile irenice prim ite de
către Prea Fericitul P ărin te P a tria rh TEOCTIST.
1.

Sanctitatea Sa BARTOLOMEU I, P atriarh u l Ecum enic al Constantinopolului — Noua Romă :

«Prea Fericite TEO C TIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
M itropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe A utocefale Rom âne,
Prea iu bit şi m ult dorit fra te şi îm preună-liturghisitor al Sm ereniei
noastre, frăţeşte îm brăţişându-V ă în tru Domnul, cu aleasă bucurie ne
adresăm prea cinstitei Voastre P rea Fericiri !
Dat fiind că trăim profund unitatea credinţei cu prea iubita şi
m ult dorita V oastră P rea F eric're şi sim ţim (trăinicia şi nezdruncinata
legătură a păcii cu Prea Fericirea Voastră, cu m ultă dragoste Vă facem
părtaş prin această Scrisoare frăţească bucuriei care stăpâneşte sufletul
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Sm ereniei noastre şi al II. PP. SS. şi PP. SS. fraţi clin ju ru l nostru cu
prilejul praznicului N aşterii după tru p a D om nului şi M ântuitorului
nostru Iisus H ristos şi Epifaniei Lui ca Dum nezeu adevărat în apele
Iordanului. Desigur, din dum nezeiasca p urtare de grijă, aceste două
praznice simbolizează prim a dată la care se săvârşesc lucruri mai adânci :
Crăciunul, prăznuit la sfârşitul anului care trece prin trecerea lumii
căzute, iar Botezul, serbat la începutul anului nou, arată Zidirea cea nouă.
Dum nezeu Cel Prea în alt şi în tru totul mai presus de toată de
săvârşirea, El care este dragostea mai m are decât orice dragoste, singura
putere care ţine îm preună U niversul şi forţa ce guvernează întreaga
lume, El, Care este mai presus de toate încercările destructive şi disolutive ale celui potrivnic, ne-a arătat calea m ântuirii deşertându-S e de
slavă şi prim ind a Se culca în ieslea anim alelor necuvântătoare, în
mijlocul oam enilor neînsem naţi, luând chip de rob şi făcând deplină
ascultare, faţă de vrerea sfântă a Tatălui. Astfel a răstu rn a t şi infirm at
ideile, concepţiile şi convingerile lum ii acesteia — idei care şi astăzi
se întâlnesc din abundenţă
- conform cărora tăria noastră se află în
puterea lumească.
însă, deşi Dum nezeu nu a v ru t să I se arate sau să I se de
m onstreze puterea şi a săvârşit-o pe aceasta în tru neputinţă, totuşi S-a
arătat pe Sine oam enilor prin Fiul şi C uvântul Său, Care S-a în tru p at.
Astfel, ni s-a dat m ărturie despre puterea Sa cea mai presus de fire
prin m inunile săvârşite în tim pul vieţii Sale în tru p şi trăite în fiecare
zi de Prea Sfânta noastră Biserică. D intre toate m inunile, cea mai însem 
nată este naşterea din nou a om ului în tru D uhul Sfânt, precum şi
harul dum nezeiesc, energia necreată a lui Dum nezeu care se odihneşte
intru sfinţi şi lucrează p rin ei, care p ururea cu noi este, alcătuieşte
şi ţine Biserica, iar pe noi păm ântenii ne îndum nezeieşte după har,
dându-ne a sta pe Scaunul m ăririi Sale îm preună cu Fiul Său
(Apoc. 3, 21).
P en tru că au văzut mai înainte îm plinite aceste biruinţe mai presus
de fire, îngerii lui D um nezeu au vestit oam enilor «bunăvoirea» Lui
care însoţeşte N aşterea Sa după trup, care ne um ple inim ile cu pacea
Sa, care covârşeşte toată m intea şi trece peste toate tulburările lum ii
acesteia.
Cu nădejdea că om enirea întreagă şi plerom a Sfintei noastre Bise
rici Ortodoxe va înţelege mai adânc darul lui Dum nezeu şi făgăduinţa
de-biruinţă-purtătoare, cuprinsă în întruparea şi N aşterea după tru p a
lui Dum nezeu, frăţeşte Vă îm brăţişăm cu m are bucurie prilejuită de
«Praznic luminos» şi din tot sufletul urăm Prea Fericirii Voastre ca
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negrăita şi necuprinsa m inune a rânduielii în tru p ă rii lui Dum nezeu să
Vă lum ineze gândul şi să Vă călăuzească îm preună cu prea cinstiţii
fraţi A rhierei din ju ru l Prea Fericirii Voastre, cu obştea plinirii Prea
Sfintei Biserici Ortodoxe Române, în cursul apropiatului An Nou şi
in toată viaţa pe cărările păcii şi ale faptelor bune.
Cu acestea, încă o d ată Îm brăţişându-V ă cu frăţească sărutare, ră 
m ânem cu dragoste fierbinte în tru Dom nul nostru, care prunc S-a
făcut, şi aleasă cinstire.
Al Prea cinstitei V oastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos,
s s / f BARTHOLOMAIOS
aii Constantinopolului
19 decem brie 1996».

2. E m inenţa Sa PAULOS, P apă şi P a tria rh Locum Tenens al A le
xandriei şi a toată Africa :
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarhul României
Prea Fericirea Voastră,
Praznicul cel dintâi al credinţei noastre neîntinate se apropie !
Prăznuim venirea în tra p a M ântuitorului, Izbăvitorului şi B inefăcăto
rului nostru Iisus Hristos, Dum nezeul nostru, şi începutul îndum nezeirii
noastre !
Serbăm şi răsăritu l Noului An al bunătăţii Sale, care ne aduce mai
aproape de sfârşitul celui de al doilea m ileniu.
P rea slăvind şi prea înălţând în cântări, îm preună cu îngerii şi
sfinţii Bisericii trium fătoare din ceruri, pe Dum nezeu Cel în Treim e
lăudat, Care m ari şi m inunate lucruri a făcut pen tru oameni, dăm ex
presie urărilo r noastre sărbătoreşti şi, îm preună cântând cântarea «Slavă
întru cei de sus lui Dumnezeu. . . H ristos pe păm ânt. . .», răm ânem ,
Al Prea Fericirii Voastre frate de tot binele voitor,
s s / f

PAVLOS de Johannesburg

Marea Cetate a A lexandriei
Decembrie 1996».

3. Prea Fericirea Sa IGNATIE IV al Antiohiei ;
«Prea Fericite TEO C TIST,
Patinarh al României,
Prea iubit şi m ult dorit frate în H ristos D um nezeu şi îm preunăliturghisitor cu Sm erenia noastră, călduros îm brăţişându-V ă frăţeşte
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în tru Dom nul H ristos Care S-a născut, cu aleasă bucurie ne adresăm
Prea Fericirii V oastre !
Cu p rilejul m arelui şi de-m ântuire-aducătorului Praznic al Naş
terii lui Hristos, M ântuitorului nostru, şi al dum nezeieştii Sale Epifanii,
comunicăm cu Prea iubita V oastră Prea Fericire şi Vă adresăm cordiale
omagii şi u rări frăţeşti. Nc rugăm Dom nului şi D um nezeului nostru
să Vă întărească şi să vă dea p utere pen tru îm plinirea lucrării bine
plăcute Lui, spre binele Sfintei noastre Ortodoxii.
In aceste zile critice p en tru întreaga lume, când popoarele păm ân
tului sunt greu încercate, când războaie în toate părţile se duc, când
dreptatea este călcată în picioarc, când nenum ărate m ulţim i de oameni
suferă din cauza spectrului foam ei şi nenorocirilor, când tineretul este
dezorientat, când răutatea şi crim ele se înm ulţesc în societate, când
Conducătorii statelor se disting prin lipsa de încredere din partea cetă
ţenilor, când tulburarea, nesiguranţa li caracterizează, acum, Noi, cei
care alcătuim Prea Sfânta Biserică conducătoare îm preună cu credin
cioşii ei cei cu frică de Dum nezeu, facem apel către toţi oam enii să
îm brăţişeze învăţăturile m ântuitoare ale lui Hristos Dum nezeu-O m ul
p en tru a găsi soluţia sigură m ultelor şi feluritelor problem e ale vieţii
de azi şi pentru ca în întreaga lum e să dom nească m ult dorita pace şi
dreptatea lui Dumnezeu.
La m arele praznic al Crăciunului, înălţăm fierbinte rugăciune către
Dom nul Care S-a în tru p a t să izbăvească neam ul omenesc de păcat, de
vicleşug şi de toată pornirea spre falsele religii, p e n tru ca astfel să aibă
parte şi să se bucure de bunătăţile îm părăţiei C erurilor şi îm preunăpetrecerii cu Dumnezeu.
Cu acestea, încă o dată călduros îm brăţişăm pe prea iubita V oastră
Prea Fericire cu sfântă săru tare în H ristos Iisus Cel ce S-a născut şi
Vă urăm sănătate trupească şi sufletească în tru zile îndelungate pen tru
ca, îm preună cu II. PP. SS. şi PP. SS. A rhierei din ju ru l Prea Fericirii
Voastre, cu clerul cucernic şi binecredinciosul popor al Prea Sfintei
Biserici căreia îi sunteţi întâistătăto r, să prăznuiţi sărbătorile C răciunu
lui şi A nului Nou (precum şi m ulte altele) în duhul concordiei şi în pace.
Cu respect,
Al Prea Fericirii Voastre iubit frate în Hristos Cel ce S-a născut,
ss / f IGNATIOS

al

IV-lea

al

în Damasc, Crăciunul 1096».

4. Prea Fericirea Sa DIODOR I, P a tria rh al Ierusalim ului :
« D IO D O R I :
din mila lui D um nezeu P a tria rh al Sfintei C etăţi
a Ierusalim ului şi al întregii Palestine

A ntiohiei
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Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Locţiitor al Cezareei Capadociei,
M itropolit al Ungrovlahiei şi
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Sfântă îm brăţişare în Hristos Iisus, Cel ce mai presus de fire din
Fecioară S-a născut !
Văzând pe C uvântul Cel fără de tru p întrupându-S e mai presus de
fire şi pe Cel neîncăput nicăierea încăpând în chip m inunat în peşteră,
prin iubirea Sa de oameni, firea este cuprinsă de team ă sfântă şi uim ire
adâncă. P rin îngeri, magi, păstori şi stea, ea m ărturiseşte despre dum 
nezeiasca pogorâre zicând : «Pe păm ânt pace, între oameni bunăvoire».
Noi m ărturisim această taină a iconomiei în tru p ă rii cu bună în 
drăzneală, Taină care fiind mai presus de m inte, de cuvânt şi de cuget,
s-a săvârşit spre m ântuirea sufletelor noastre şi a lumii. îm preună cu
poporul lui D um nezeu cel ce caută pacea, ne îndreptăm pururea, ou
ardoare, către Hristos, Soarele dreptăţii, şi urm ând poruncilor Sale
m ântuitoare, m ergem îm preună cu magii după steaua Sa strălucitoare,
la B ethleem ul cel sfânt, care «nicidecum nu este mai mic între căpete
niile lui Iud-a», ca, In aceste zile ale N aşterii mai presus de m inte a
Izbăvitorului nostru Iisus Hristos, să aducem cinstire, m ulţum ire şi re 
cunoştinţă p en tru darurile dum nezeieşti cu care omul a fost cinstit,
ţărână fiind, fiind îm brăcat însă în podoaba nestricăciunii şi înălţat
fiind nem aterialnic de la păm ânt la cele de sus.
P en tru toate acestea, şi noi — după cuvenita datorie — plecăm
genunchii sufletului şi ai trupului înaintea ieslei dum nezeieşti în care
până şi firea necuvântătoare a anim alelor, sim ţind prezenţa lui D um 
nezeu în chip de om, a încercat să încălzească, cu suflarea ei, pe Cel
care încălzeşte cu dragostea Sa n em ăsurată întreaga lum e şi credinţa
noastră. Din tot sufletul îi aducem această plecare a genunchilor noştri
ca un răspuns la d arul m ultor haru ri pe care le prim im de la El şi îi
cerem pace p e n tru întreaga lume, mai ales pentru Locurile Sfinte in
care poporul lui Dum nezeu, trecând p rin m ulte şi felurite încercări încă
din vechime, cu nădejde aşteaptă până astăzi ca D um nezeu să ium ineze
din înălţim e pe guvernanţi, ca astfel ei să lucreze în tru adevăr, înţelep
ciune şi dreptate spre în tărirea păcii în regiunea O rientului Mijlociu.
încă fierbinte ne rugăm Lui să păzească Biserica Sa cea Sfântă în
unitatea şi în v ăţătu ra ei neschim bată, mai ales în aceste vrem uri grele.
Ne rugăm Lui să păzească pe fraţii noştri în tâistătăto ri ai P rea Sfin
telor Biserici, să-i ţină în legătura dragostei şi a bunei înţelegeri şi
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mai ales pe Prea Iubita V oastră Prea Fericire şi întreaga ierarhie din
juru l Prea Fericirii Voastre, pe clerul cel binecredimcios şi obştea Bise
ricii Ortodoxe cea num ită cu num ele lui Hristos, pe care întem eietorul
ei dum nezeiesc o călăuzeşte la păşunile m ântuirii.
Odată cu acestea, cu prileju l Praznicului N aşterii lui H ristos şi
Anului Nou 1997, din inim ă Vă adresăm cu frăţească dragoste om agiile
noastre de felicitare şi u rările noastre călduroase. Îm brăţişându-V ă cu
frăţesc dor în Hristos, Dum nezeul nostru, Cel ce d in Fecioară S-a născut,
răm ânem ,
Al de-D um nezeu-păzitei Voastre Prea Fericiri,
Iubit frate în Hristos,
ss / 1 DIODOR I
. Patriarh al Ierusalimului
în Sfânta Cetate a Ierusalimului,
Ia Crăciunul anului 1996».

5. Sanctitatea Sa ALEXEI, P a tria rh u l Moscovei şi a toată Rusia :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
M oscova, Crăciun 1996/1997

Prea Fericirea Voastră,
Vă salut sincer, cu sărutare frăţească, în aceste zile fericite şi pline
de har, când Sfânta Biserică aniversează N aşterea P runcului
Sfânt.
în co n ju rat de linişte sfântă, înfăşat şi aşezat în iesle se află Cel
Care «S-a deşertat pe Sine, făcându-se asem enea robilor», Care «S-a
sm erit pe Sine» ascultător faţă de voinţa T atălui (Fii. 2, 7— 8). «Ce este
mai degradant p e n tru Dum nezeu decât să se facă asem enea robilor ? —
exclamă Sf. G rigore de Nyssa. Ce este mai um ilitor p e n tru u n Rege
peste toate decât să intre de bună voie în strân să com uniune ou slaba
fire um ană ?». însă sm erenia lui D um nezeu n u are lim ite ; dragostea Sa
este nelim itată ; m ila Sa este peste m ăsură. în tru p a re a Sa ne-a deschis
calea spre în d u m n e z e ire ; devenind rob, El n e-a eliberat din sclavia
păcatului şi ne-a condus spre «libertatea m ăririi fiilor lui Dumnezeu»
<Rom. 8, 21).
Iubite frate, Vă urez în aceste zile sfinte bucurie, sănătate şi ajutor
de la D um nezeu în înalta V oastră slujire.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
s s / f ALEXEI
Patriarh al M oscovei şi al întregii Rusii»
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6. Sanctitatea Sa PAVLE, P a tria rh u l Serbiei :
«Crăciunul anului 1096, Belgrad.

Prea Fericitului Arhiepiscop al B ucureştilor,
M itropolit al M unteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Cezareei Capadociei şi
Patriarh al Rom âniei,
Iubit frate intru Hristos şi îm preună slujitor al sm ereniei noastre,
Prea Fericite TEO C TIST,
Cu respect şi dragoste frăţească în Dom nul Vă salutăm şi Vă feli
cităm călduros.
Sărbătorind, şi în acest an, praznicul N aşterii după trup a Fiului
lui Dum nezeu, a Dom nului nostru Iisus Hristos, ne închinăm , precum
au făcut odinioară înţelepţii persani şi păstorii sinceri din Bethleem ,
transm iţându-V ă felicitări frăţeşti şi cele mai alese doriri de bine, ală
turi de tradiţionala u rare sârbă :
Pace lui D um nezeu — Hristos se naşte !
Fiul lui Dum nezeu, M ântuitorul şi Izbăvitorul neam ului omenesc,
a venit ou slavă în această lum e p en tru m ântuirea noastră, p e n tru a
scoate neam ul omenesc din întuneric şi a-1 aduce la lum ină, de la
m oarte la viaţă. înfrângând păcatul, lum ea se transform ă, p e n tru ca
îm părăţia cerească, îm părăţia lui Dum nezeu să se instaureze pe pă
m ânt, în noi (Luca 17, 21).
M ântuitorul a spus : «Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dum nezeu se vor chema» (Matei 5, 9). De aceea, să ne rugăm neîncetat
Dom nului ca lum ea întreagă să fie ferită de ispitele acestor vrem uri
tulburi. Să ne rugăm , de asem enea, pen tru toţi creştinii de pe glob,
p en tru unitatea lor, urm ând cuvintele dum nezeieşti care spun : «Părinte
Sfinte, păzeşte-i în num ele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una p re
cum suntem şi Noi» (Ioan 17, 11).
R ugându-L pe Dum nezeu ca în noul an, 1997, să Vă dăruiască
arhipăstorire rodnică in scaunul de în tâistătăto r al Bisericii Rom âne
surori şi toată darea cea bună de la Domnul, ne încredinţăm sfintelor
Voastre rugăciuni, răm ânând al Prea Fericirii Voastre frate întru
Hristos şi îm preună slujitor,
ss / f iPAVLE
Patriarhul Sârb»
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7. Sanctitatea Sa MAXIM, P atriarh u l Bulgariei :
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe R om âne.
Prea Fericirea Voastră,
Vă salut cu dragoste frăţească cu ocazia m arii sărbători a N aşterii
lui Hristos — 1996 — şi a A nului Nou 1997.
Cuvintele îngereşti de slavă : «Slavă în tru cei de sus lui D um nezeu
< pace pe păm ânt şi între oameni bună voire» (Luca 2, 14), care au
an u n ţat m arele evenim ent — N aşterea Fiului lui Dum nezeu p en tru noi
şi p e n tru a noastră m ântuire, um plu sufletele şi inim ile credincioşilor
cu bucurie spirituală şi speranţe luminoase.
In această bucurie şi în deosebitele trăiri ale Crăciunului, mă rog
Dom nului să-Şi dea binecuvântarea prin m arele Său har, pentru ca noul
im să fie un an al prosperităţii p en tru sfânta Biserică, un an de pace
şi de bună voire în tre oameni.
Vă îm brăţişez cu săru tare cordială, Prea Fericirea V oastră şi Vă
urez ca Cel născut în «oraşul lui David, M ântuitorul, Care este Hristos,
Domnul» (Luca 2, 11) să Vă dea sănătate şi putere în slujire p e n tru
bunăstarea sfintei Voastre Biserici şi a sfintei Ortodoxii.
CRÂCIUN

Şi

UN AN NOU FERICIT!
ss / 1 MAXIM
Patriarh al Bulgariei»

8. Sanctitatea Sa ELIA II, P a tria rh Catolicos al întregii Georgii :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al României.
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în H ristos,
«Şi cu adevărat m are este taina dreptei credinţe : Dum nezeu S-a
arătat in trup» (I Tim. 3, 16).
T aina întru p ării lui Dum nezeu, a tâ t de neînţeleasă pen tru m intea
um ană, este destul de clară şi de apropiată p en tru o inim ă credincioasă
şi iubitoare. Suntem plini de bucurie spirituală, în tru cât Dum nezeu este
cu noi,
Ţara noastră întâm pină această aniversare cu m ulte dureri, d a r nu
ne pierdem credinţa că, cu aju to ru l lui Dum nezeu, necazurile noastre
B. O. R. — 2
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se vor transform a în bucurii. A tre c u t noaptea şi s-a ivit ziua. Ne rugăm
D um nezeului păcii (Rom. 15, 33) să dăruiască pace lum ii şi să vină ziua
când m ulţi oam eni «preface-vor săbiile în fiare de pluguri şi lănciile
lor în cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia îm potriva altuia şi
nu vor mai învăţa războiul» (Isaia 2, 4).
Plin de speranţă trim it Prea Fericirii V oastre şi Sfintei V oastre
Biserici felicitări cordiale cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a A nului
Nou. Fie ca Dom nul să Vă dea sănătate şi viaţă lungă, iar Bisericii şi
Ţ ârii Voastre pace şi bunăstare.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
Patriarh

s s / t ELIA II
Catolicos al întregii

Georgii»

9. Prea Fericirea Sa HRISOSTOM al C iprului :
«Prea Fericite TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
M itropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al României,
Prea iu b it şi m ult dorit frate şi îm preună liturghisitor, călduros
îm brăţişându-V ă frăţeşte în Domnul, cu deosebită bucurie ne adresăm
Prea Fericirii V oastre :
D um nezeu «Cel în tru înălţim e» în tru a Sa neistovită b u n ătate tru p
luând, a trim is în lum e pe Fiul şi C uvântul Său Cel U nul N ăscut p en tru
a ne izbăvi de blestem ul străm oşesc şi a ne face prunci ai lum inii şi fii
ai zilei.
Cu p rilejul acestei dum nezeieşti pogorâri, cerul şi păm ântul îm 
preună se bucură şi se veselesc, îngerii şi oam enii prăznuiesc îm preună
şi îm preună dănţuiesc înălţând cântare dum nezeiască ; «Slavă în tru cei
de sus lui D um nezeu şi pe păm ânt pace, în tre oameni bunăvoire».
Şi noi, adânc m işcaţi de acest fap t mai presus de fire şi de m ân
tu ire lum ii aducător, plecăm genunchii sm eriţi înaintea M ântuitorului
şi izbăvitorului nostru Care S-a născut, şi «din adâncuri» m ulţum ire îi
aducem p e n tru îndurarea negrăită arătată nouă şi pogorârea spre a
noastră m ântuire. Din tot sufletul şi din tot cugetul, stăruitor, ne rugăm
sm erit ca El să dăruiască prea cinstitei Voastre P rea Fericiri sănătate
neclintită şi viaţă îndelungată, să Vă încununeze cu deplină izbândă
strădaniile şi lupta p e n tru b unăstarea Prea Sfintei Biserici Ortodoxe
Rom âne, pen tru renum ele şi slava Bisericii noastre Ortodoxe în lum ea
întreagă.
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Acum, când un Nou An al m ântuirii răsare din oceanul secolelor,
r.e rugăm P ărin telu i ceresc, începătorului şi S tăpânitorului veacurilor
s: vrem urilor să dăruiască Prea Fericirii Voastre, Prea Sfintei Biserici
Ortodoxe Rom âne şi lum ii întregi un an bun, cu pace şi aducător de
:ot binele.
Rugându-V ă să transm iteţi u rările şi omagiile noastre cu prilejul
Xaşterii Dom nului şi începutului A nului Nou, prea cinstiţilor ierarhi
din ju ru l Prea Fericirii şi iubiţilor fraţi în tru Hristos, încă o dată Vă
îm brăţişăm cu sfântă săru tare şi răm ânem ,
Al prea cinsitei V oastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos,
ss / 1 CHR YSO STO MOS al Ciprului»

10. P rea Fericirea Sa SERAFIM, Arhiepiscop al A tenei şi a toată
Grecia :
«Prea Fericite TEO C TIST, Arhiepiscop al B ncureştinlni,
M itropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al României,
prea iubit şi m u lt dorit frate întru Hristos şi îm preună liturghisitor
cu Sm erenia noastră9 călduros îm brăţişându-V ă în D om nul,
cu deosebită bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre,
Prilej de negrăită bucurie întotdeauna se face nouă aducere am inte
de cele m ai presus de fire ale necuprinsei pogorâri a M ântuitorului
nostru, săvârşite pen tru izbăvirea om ului din robia păcatului şi a m orţii
sufleteşti ! De aceea, îm preună cu îngerii, cântăm preaînălţând şi slăvind
pe Dum nezeu Cel Sfânt p e n tru E pifania Lui în lume. Cu gândul călă
torim la Betleem îm preună cu păstorii şi, închinându-ne Pruncului
culcat în iesle, ne bucurăm de acest prilej p e n tru a veni în com uniune
sufletească cu Prea Fericirea Voastră, cu ceata II. PP. SS. şi PP. SS
A rhierei din ju ru l P rea Fericirii V oastre şi cu sfinţitul cler şi de Hristos
iubitorul popor român.
în acest Nou Betleem al Bisericii, deasupra căreia străluceşte Steaua
m ântuirii prăznuind în tru p a re a cea m ai presus de cuvânt a C uvântului
lui Dum nezeu, sm erit ne rugăm Lui să reverse din belşug binecuvântarea
Sa peste de-D um nezeu-binecuvântata V oastră P rea Fericire în cursul
Noului An, spre binele P rea Sfintei Biserici Ortodoxe şi zidirea sufle
tească a credincioşilor ei, şi să Vă dăruiască sănătate trupească şi su
fletească, precum şi în tărirea şi puterea duhului.
încă rugându-ne ca Cel ce a pus veacurile şi vrem urile sub a Sa
stăpânire să învrednicească pe prea cinstita V oastră Prea Fericire şi
pe toţi cei din ju ru l Prea F ericirii V oastre a Vă bucura de noul an,
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în tru plinătatea darurilor desăvârşite, şi celor care de sus sunt, încă o
dată călduros Vă îm brăţişăm cu sfântă săru tare şi răm ânem ,
Cu frăţească dragoste şi aleasă cinstire,
ss / f SERAFIM al A tenei
Crăciunul 1996»

11. Prea Fericirea Sa ANASTASIOS, Arhiepiscop de T irana şi al
întregii Albanii :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Tirana, Crăciun 1996.
«Dumnezeu a trimis pe Fiul Său.,, ca să
dobândim înfierea» (Gal. 4, 4— 5).

In vrem ea noastră, când problem a drepturilor om ului apare de
nenum ărate ori în diferite cuvântări şi scrieri, sărbătoarea Crăciunului
scoate în evidenţă cel m ai m are drept pe care C uvântul în tru p a t al lui
Dum nezeu l-a acordat om enirii, chiar dacă pentru m ulţi oameni acesta
este încă necunoscut şi incredibil. Acest drept oferă oricărei fiinţe um ane,
indiferent de rasă, origine, sex sau educaţie, posibilitatea de a se bucura
de «înfiere», de a deveni prin har un «fiu al lui Dumnezeu» şi «parti
cipant la firea divină». Luând «trup», C uvântul lui D um nezeu a dat
«tuturor care cred în num ele Lui, puterea ca să se facă fii ai lui Dum 
nezeu» (Ioan 1, 12).
Sărbătoarea în tru p ă rii C uvântului Divin, m anifestând cel mai înalt
scop al existenţei um ane, ne am inteşte că singura cale de a-1 atinge
este «kenoza», sm erenia conştientă, castitatea autentică şi dragostea lip
sită de egoism. In plus, Hristos i-a num it pe făcătorii de pace direct
«fii ai lui Dum nezeu», oamenii generoşi care nu aşteaptă nimic în schimb,
persoanele care îi iubesc pe cei care îi persecută şi care le fac nedrep
tăţi (Luca 6, 35). încă de la început, Biserica Sa dă m em brilor Săi darul
«înfierii» acordat de Dum nezeu prin Sfânta Evanghelie şi h arul Sfin
telor Taine, propovăduind în acelaşi tim p această m are taină până la
sfârşitul lumii.
U rm ând cu dragoste frăţească strădaniile neobosite ale P rea F eri
cirii Voastre, de m anifestare a acestei taine, Vă urăm din toată inim a,
Prea Fericirii Voastre şi ierarhilor rom âni, precum şi poporului ales
aJ sfintei Biserici a Rom âniei, să sărbătoriţi m arile sărbători ale Naş
terii Dom nului şi ale Epifaniei în pace şi bucurie spirituală pentru a
deveni fii ai lui Dum nezeu. Ne rugăm , de asemenea, ca în noul an
Domnul să Vă dea pu tere şi înţelepciune pentru a transm ite celor de
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aproape şi de departe «lum ina cunoaşterii» care ne revelează darul
.r.fierii dat de Dum nezeu.
Vă îm brăţişez, Prea Fericirea Voastră şi răm ân cu cinste şi d rarcsţe în Hristos, Dom nul în tru p at,
ss / 1 ANASTASIOS
A rhiepiscop al Tiranei şi al întregii
Albanii»

12. Prea Fericirea Sa VASILE, M itropolitul Varşoviei şi a toată
Polonia :
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarhul României,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei.

'

Prea Fericirea Voastră,
Iubit întru Domnul, Prea Fericit Vlădică,
De ziua descoperirii M arii Taine, În tru p area Fiului lui Dum nezeu
din Prea C instita Fecioară Maria, perm iteţi-m i, Prea Fericirea Voastră,
si mă închin, cu bucurie duhovnicească, Prea Fericirii Voastre şi sfintei
Voastre Biserici, dorindu-V ă m ulte şi bogate îm pliniri In tot ceea ce
întreprindeţi spre binele Bisericii lui Hristos.
D ăruieşte, Doamne, pace lum ii Tale, Bisericilor Tale şi la tot
poporul Tău.
Binecuvântează cununa anului 1997, cu dragostea Ta, Doamne !
Al Prea Fericirii Voastre, iubit frate in tru Hristos,
ss / f VASILE
M itropolitul V arşoviei şi a loată Polonia»

13. Prea Fericirea Sa DOROTEI, M itropolit al păm ânturilor Cehiei
şi Slovaciei :
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEO CTIST,
Locţiitor al Ce zare ei Capadociei,
M itropolit al M unteniei şi Dobrogei,
Patriarh al R om âniei.
Prea Fericirea Voastră m u lt iubită,
îm preună cu Prea Fericirea Voasră să dăm m ulţum ită lui Dum 
nezeu Care ne-a îngăduit şi anul acesta să sărbătorim Praznicul Lumii,
Naşterea lui Iisus Hristos. Această binecuvântată zi, reprezintă pentru
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noi Izvorul m arilor d aruri ale T atălui nostru cel Ceresc. El ne deschide
cerul, ne binevesteşte «pace celor de aproape şi celor de departe»
(Efes. 2, 17). P rin pocăinţă, se obţine iertarea păcatelor şi devenirea
noastră de fii ai T atălui Ceresc.
în num ele m em brilor S fântului Sinod al Bisericii noastre, al meu
personal şi al tuturora, felicităm pe P rea Fericirea V oastră cu deosebită
căldură şi sinceră dragoste, ca şi pe ceilalţi arhierei şi întreaga turm ă
a Prea Fericirii Voastre, cu ocazia Praznicului N aşterii M ântuitorului
nostru Iisus H ristos şi «La m ulţi ani !» cu bucurie. B inecuvântarea lui
Hristos, Fiul lui Dum nezeu, să se reverse asupra P rea Fericirii Voastre
şi asupra întregii V oastre Biserici.
în rugăciuni sm erite dorim Prea Fericirii V oastre bucuria generată
de venirea pe păm ânt a Fiului lui Dum nezeu, vestită de îngeri păstori
lor din Betleem (Luca 2, 10).
Noul an să ne sporească puterile duhovniceşti şi trupeşti, să ne
aducă sănătate deplină, ani m ulţi şi fericiţi.
Mă adresez Prea Fericirii V oastre cu frăţească dragoste în Domnul,
ca rugător stăru ito r care im ploră, pen tru Biserica Sa, rugăciunile de
în tâistătăto r ale Prea Fericirii V oastre către m arii Sfinţi ai Bisericii
Ortodoxe Române.
Hristos se naşte, slăviţi-L !
ss / 1 DOROTEJ
A rhiepiscopul Pragăi
M itropolit al pământurilor cehc
şi Slovaciei'»

14. E m inenţa Sa IOAN,
F inlande :

Arhiepiscopul

K areliei

şi

al

întregii

Crăciun, 1996

«Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarhul României.
Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS S-A NĂSCUT ! SLÂVIŢI-L !

P rin h arul lui D um nezeu avem încă o dată ocazia să sărbătorim
N aşterea D om nului şi M ântuitorului nostru, Iisus Hristos. în întunericul
ce ne înconjoară străluceşte lum ina sfintei Sale N aşteri. M esajul d ra
gostei lui Dum nezeu, al păcii şi al bună voirii, răsună pretutindeni,
întregul univers slăveşte Sfânta Treim e îm preună cu îngerii. Astfel,
şi noi cei de aici, din nordul Europei, Vă urăm m are bucurie la săr
bătoarea N aşterii D om nului şi participăm , cu sm erenie şi credinţă, la
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doxologia Voastră. Deşi ne aflăm departe anii
aproape în cuget şi rugăciuni.

de alţii,

Vă

snntem

HRISTOS S-A NĂSCUT ! SLAVIŢI-L !

în dragostea copilului din Betleem ,
ss / 1 IOAN al Finlandei»
15. P rea Fericirea Sa THEODOSIUS, M itropolit al întregii Americi
şi al Canadei :
9 decem brie 1996

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEO C TIST,
Patriarh al României,
M itropolit al M unteniei,
Arhiepiscop al Bucure stenilor.
Prea Fericirea Voastră, Patriarh TE O C TIST,
HRISTOS S-A NĂSCUT ! SLĂV1ŢI-L !

Vă salut cu dragoste şi bucurie la sărbătorirea N aşterii Dom nului
şi M ântuitorului nostru Iisus Hristos. Astăzi lum ea este chem ată să se
bucure că El, Care este Dum nezeu înainte de toţi vecii, S-a născut din
Fecioara Maria*
La această fericită sărbătoare, Dom nul şi M ântuitorul nostru, Care
ia asupra Sa păcatele lumii, se află în iesle, El fiind Cel ce dom neşte
peste îm părăţia ce nu ţine de această lume. Din această îm părăţie,
lumea cufundată în team ă prim eşte m esajul angelic : «Nu vă tem eţi.
Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie m are, care va fi pentru tot
p o p o ru l; Că vi s-a născut azi M ântuitor, Care este Hristos Domnul, în
cetatea lui David» (Luca 2, 10— 11).
De la Cel ce îi învaţă pe magi ne vine o nouă în v ăţătu ră care
propovăduieşte sfârşitul tu tu ro r diviziunilor bazate pe rasă, clasă şi sex.
Cu adevărat cei botezaţi în Hristos, în H ristos s-au îm brăcat. «Nu m ai
este nici iudeu, nici elin ; nu m ai este nici rob, nici liber ; nu m ai este
parte bărbătească şi parte femeiască, pen tru că voi toţi una sunteţi în
Hristos Iisus» (Gal. 3, 27— 28).
P rin interm ediul Bisericii — tru p u l lui H ristos — îm părăţia ce nm
ţine de această lum e intră în lume. Cerul şi păm ântul sunt acum una,
fiind îm brăţişate de braţele copilului sfânt care cheam ă Biserica Sa să
îi continue slujirea, pen tru ca nim eni să nu fie lipsit de dragostea şi
de generozitatea Sa.
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Cu convingerea neîngrădită de team ă — de m otive contrare Evan
gheliei — Biserica stă ferm în centrul culturii tum ultuoase, asemenea
unui far salvator. Sprijiniţi de S fântul Duh vom vorbi cu credinţă
nestrăm utată, cu m ilostenie şi cu înţelepciune despre nevoile, proble
mele şi provocările ridicate de societatea noastră.
Sărbătorim astăzi N aşterea noului Adam pe Care lum ea L-a aş
tep tat dintotdeauna. Să ne aşezăm pe tem elia pusă de apostoli şi de
profeţi ce îl are pe H ristos însuşi ca piatră din capul unghiului. Uniţi
în credinţă, să creştem în sfântul tem plu, «ţinându-ne cu putere la
capul de la care tru p u l tot, prin încheieturi şi legături, îndestulându-se
şi întocm indu-se, sporeşte în creşterea lui Dumnezeu» (Col. 2, 19).
Cu dragoste în Hristos, al V ostru frate şi coliturghisitor,
,ss / fTH EO DO SlU S
A rhiepiscop al W ashingtonului
M itropolit al Întregii A m erici
şi al Canadei»

16. Em inenţa Sa THEODOSIOS, Arhiepiscop de Tokyo şi M itropolit
al întregii Japonii :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Arhiepiscop al B ucureştilor,
Patriarh al României.
Prea Fericirea Voastră,
«Slavă în tru cei de sus lui Dum nezeu şi pe păm ânt pace intre
oameni bunăvoire...».
Este vrem ea să ne ream intim faptul că credinţa noastră este zidită
pe actul prin care Domnul D um nezeul nostru a luat tru p omenesc.
Vestea plină de bucurie a N aşterii Dom nului nostru Iisus Hristos este
acum adusă lumii.
Ne rugăm pentru prosperitatea Viei duhovniceşti a P rea Fericirii
Voastre pe care Dom nul V-a încredinţat-o. Facă-se voia Sa. Ne rugăm ,
de asemenea, pentru sănătate şi îm pliniri în lucrarea arhipăstorească
a P rea Fericirii Voastre. Fie ca Noul An care vine să aducă roade
îm belşugate Prea Fericirii V oastre şi binecredincioşilor Bisericii Voastre.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
ss / f THEODOSIOS
A rhiepiscop de Tokyo şi M itropolit
al întregii Japonii»
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17. S anctitatea Sa KAREKIN I, P atriarh Suprem şi Catolicos al
tu tu ro r A rm enilor :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
9 decem brie 1996

Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
Se apropie anul nou şi sărbătorile N aşterii Dom nului şi ale
Bobotezei. Devenim încă o dată conştienţi de m arele, incom parabilul
şi neasem uitul dar făcut de Dum nezeu nouă : pe El însuşi, prin Fiul
Său Născut care pentru noi s-a făcut om şi ni S-a revelat încă o dată,
intr-o m anieră ultim ă de auto-exprim are, m işcat fiind de însăşi firea
Sa num ită dragoste.
în tru c â t în această periaodă a Crăciunului suntem sensibili la p ri
m irea acestui dar unic, îmi dau seam a că o asem enea acceptare poate
fi cu adevărat fidelă spiritului D arului num ai dacă ea reflectă com u
niunea şi unitatea noastră în El, a tâ t cel ce dăruieşte, cât şi D arul prim it.
In acest spirit al unităţii, prieteniei şi frăţiei, Vă salut din Sfântul
Etchmiadzin, personal şi în num ele Catolicosatului tu tu ro r arm enilor.
Ne sim ţim profund m ângâiaţi când ne dăm seama că «Dumnezeu
este cu noi», Evanghelia num indu-L pe Dom nul în tru p a t «Emanuel».
în întreaga istorie a m ântuirii, El a fost întotdeauna alături de noi în
cuvânt şi prin semne. Acum El S-a făcut om. A luat firea noastră, a
devenit parte din noi p e n tru ca noi să fim parte din El.
Suntem pregătiţi să fim alături de El ? Crăciunul ne oferă o m i
nunată ocazie de a ne apropia de El şi unii de alţii, aşa cum a dorit El
să o facem, să trăim şi să m ărturisim în spiritul unităţii în El.
Aici, în Arm enia, dar şi în întreaga Diasporă, poporul nostru ar
m ean îi m ulţum eşte Celui care ne-a dat posibilitatea să intrăm într-o
nouă eră de exercitare a libertăţii um ane şi a independenţei naţionale,
conştienţi fiind că o asem enea libertate şi independenţă nu pot fi d aru 
rile Sale dacă nu sunt trăite şi m ărtu risite potrivit, voinţei şi stăpâ
nirii Sale.
Vă salut, Prea Fericirea Voastră, în num ele Bisericii şi naţiunii
aflate pe calea reînnoirii şi mă rog Dom nului în tru p a t să Vă ţină în to t
deauna în harul înţelepciunii Sale, în curajul şi dragostea Sa şi să dea
Bisericii, clericilor şi credincioşilor Voştri darurile păcii, înţelegerii şi
m ărturisirii creatoare pentru Îm părăţia Sa.
Cu dragoste frăţească,
ss / 1 KAREKIN I
Catolicos al tuturor armenilor»
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18. S anctitatea Sa MORAN BASELIOS MARTHOMA (MATHEWS Ii),
P a tria rh Catolicos al Bisericii O rtodoxe Siriene de R ăsărit :
«Prea Fericitului Patriarh TE O C TIST,
Decem brie 1996

Prea Fericirea Voastră,
«V edeţi ce fel de iubire
nouă Tatăl» (I Ioan 3, 1).

ne-a

dăruit

D ragostea lui Dum nezeu p e n tru noi este atât de m are, că L-a dat
pe unicul Său Fiu pen tru m ântuirea noastră. Dum nezeu nu num ai că
a creat omul, dar S-a şi unit cu el p en tru a-1 ridica la ceruri.
D um nezeu ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a străm u tat
in îm părăţia F iului iubirii Sale» (Col. 1, 13).
11 slăvim pe D um nezeu pen tru
nem ărginita bucurie pe care ne-a
dat-o prin apariţia Sa în trup, prin care prim im m ărturisirea unei vieţi
binecuvântate pe păm ânt, precum şi speranţa m ântuirii veşnice.
Ne confruntăm astăzi în lum e cu problem e foarte dificile, cu con
flicte de tot felul, cu abuzuri faţă de creaţia divină şi cu acţiuni care
îndepărtează fiinţa um ană de D um nezeul şi C reatorul său.
Să ne îndreptăm gândurile spre Betleem ca spre izvorul harului
lui Dum nezeu de unde să căpătăm puterea necesară pen tru a îndrum a
oamenii să trăiască în pace şi să-L slăvească pe Dum nezeu.
Fie ca P runcul Iisus să ne dea la toţi succes, bunăstare şi sănătate.
Cu cele m ai bune u rări şi rugăciuni pentru un Crăciun bine
cuvântat şi un an nou paşnic.
Al V ostru în Domnul nostru Iisus Hristos,
ss / BASELIOS MARTHOMA MATHEWS II
C atolicos al Tronului A postolic
al Sf. Toma şi M itropolit de Malankara»

19. S anctitatea Sa IGNATIUS ZAKKA I. IWAS, P a tria rh u l A n
tiohiei şi al întregului R ăsărit :
Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
12 decem brie V996

Prea Fericirea Voastră,
S alutări în num ele Dom nului şi M ântuitorului nostru Iisus Hristos.
Ne revine plăcerea de a Vă saluta călduros acum, când aniversăm
din nou sărbătoarea C răciunului şi anul nou. Se proclam ă din nou m e
sajul păcii şi al bucuriei către întreaga lume. în această lum e plină de
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întunericul violenţei, de atrocităţi, discrim inare, nedreptate şi opresiune,
m esajul C răciunului este în tr-ad ev ăr o stea călăuzitoare spre bucuria,
pacea şi dreptatea divină. Fie ca D um nezeu să ne întărească şi să ne
conducă spre adevărata fericire a N aşterii Sale.
Dorim P rea Fericirii V oastre şi Bisericii V oastre un Crăciun fericit
şi un an nou binecuvântat.
Cu salutări frăţeşti, al V ostru în Dom nul nostru,
s s / f IGNATIUS ZAKKA I. 1WAS
Patriarhul A ntiohiei şi al întregului
Răsărit
Conducător Suprem al Bisericii O rtodoxe
U niversale Siriene»

20. Sanctitatea Sa KHANANIA M ARDINKHA IV, P a tria rh Cato
licos al Bisericii Ortodoxe A siriene a R ăsăritului :
«Prea Fericitului TEO CTIST,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Morton Grove, Illinois
N aşterea Domnului 1096

Hristos S-a n ă s c u t! Slăviţi-L ! A m in !
«Slavă lui Dum nezeu in în altu ri şi pe păm ânt pace, şi în tre oameni
bună voire». Acesta este strigătul şi lauda îngerilor. A fost auzit pe
dealurile Iudeii, la N aşterea Dom nului nostru Iisus Hristos. Sfânta
poveste ne spune că păstorii îşi păşteau oile când cetele îngereşti au
apărut în faţa lor pen tru a le vesti naşterea M ântuitorului om enirii.
Viaţa oam enilor era cât se poate de grea. Aveau, într-adevăr, nevoie
de Vestea cea Bună a venirii lui Dum nezeu. «La plinirea vrem ii» în
acea perioadă a istoriei, m anifestarea prezenţei Sale personale în creaţie
era im perativă. Era o perioadă disperată.
Tinerei şi Sfintei
tului D uh va um bri»
naşte un M ântuitor»,
Iisus H ristos este cu
speranţe.

Fecioare M aria i s-a făgăduit «că pu terea S fân
tru p u l său um an «pentru a avea în pântece şi a
«cu noi este Dum nezeu» (Luca 1 ,3 5 ; M atei 1,23),
noi ! Iisus H ristos este Dom nul păcii şi al bunei

Asem enea păstorilor din vechim e şi înţelepţilor din ţări în d ep ăr
tate şi noi suntem invitaţi «să venim şi să-L vedem» pe Cel «Care este
Hristos Domnul» (Ioan 1, 39, 46; Luca 2, 11— 15). D um nezeul nostru
Cel care cheam ă întreaga om enire să vină şi să afle de El. Dom nul
vieţilor noastre este Iisus Hristos, C are ne dă pacea T atălui şi Care
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caută să dezvolte în sufletul om ului pacea prezentă p retutindeni şi în
toate neam urile.
în această zi a N aşterii Dom nului nostru Iisus Hristos căutăm cu
sinceritate să devenim instrum entele păcii şi dragostei Sale. T ransm item
P rea Fericirii Voastre, în num ele Bisericii A siriene a R ăsăritului, cele
mai sincere urări de bine cu ocazia N aşterii Dom nului nostru Iisus
H ristos şi ne rugăm pen tru un an nou binecuvântat. Ne rugăm lui
D um nezeu să binecuvânteze credincioşii încredinţaţi sfintelor Voastre
poveţe şi p aternităţii V oastre spirituale.
s s / t KHANANIA MARD1NKHA IV
Patriarh Catolicos
Biserica Asiriană a Răsăritului»

21. Em inenţa Sa ANTONIUS JEAN GLAZEMAKER, Arhiepiscop
de U trecht şi Preşedinte al C onferinţei Internaţionale a Episco
pilor Vechi Catolici :
«Voi, cei din casa lui Iacov, veniţi să
umblăm în lumina Domnului».

Pace şi num ai bine,
ss / f ANTONIUS J. GLAZEMAKER
A rhiepiscop de Utrecht»

22. G raţia Sa GEORGE LEONARD CAREY, Arhiepiscop de Canterb u ry :
«Prea Fericitului TEO C TIST,
Patriarh al Românei.
Prea Fericirea Voastră,
«Voi plânge când vei plânge tu,
Când v ei râde, voi râde cu tine,
Iti voi împărtăşi bucuria şi durerea,
Pană când ne vom încheia călătoria».
Richard Gillard (in. 1Bo3)

Vă transm it salutări de C răciun în num ele Dom nului şi M ântuito
rului Iisus Hristos.
Evenim entele de anul acesta ne-au obligat să vedem câte părţi ale
lum ii sunt deosebit de afectate de deciziile individuale sau colective ale
generaţiilor trecute. Sunt uneori surprins, dar adeseori foarte afectat,
de conflictele care duc la lupte civile, războaie pustiitoare, boli, foa
mete, dislocări ale populaţiei şi alte asemenea. M ajoritatea acestor con
flicte care aduc imense suferinţe victim elor inocente au o istorie care
antedatează consecinţele dureroase la care asistăm . Să luăm în consi
deraţie, pe lângă acestea, diviziunile ecleziastice pe care le-am m oştenit.
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In plus, noi nu suntem num ai victim e ale istoriei, ci şi creatorii ei.
D eparte de a fi num ai îm povăraţi, consum aţi şi afectaţi de ea, dim 
potrivă, noi o influenţăm . Avem ceva de spus în lum ea şi Biserica pe
care le lăsăm m oştenire generaţiilor viitoare. In m ijlocul
suferinţelor
şi a dezbinării, acesta este un m otiv de bucurie.
Mă gândesc la eforturile um anitare şi diplom atice care se desfă
şoară deja în întreaga lume, în vederea uşurării suferinţelor şi restabi
lirii păcii, în special la iniţiativele de pace şi la dificultăţile întâm pinate
in Irlanda de Nord, Sierra Leone, Ruanda, Zair, Bosnia, Palestina, So
malia, Burundi, Sri Lanka şi Liberia. Acestea sunt surse de speranţă
şi de bucurie pe care le putem afirm a cu toţii, în colectiv. Mă gândesc,
de asem enea, la progresele înregistrate în convorbirile bilaterale p u rtate
cu m oravienii, m etodiştii şi luteranii, pentru care avem de ce să fim
recunoscători.
C răciunul ne am inteşte de vestea cea bună a păcii şi u nităţii pe
care am prim it-o şi pe care trebuie să o sprijinim din toate puterile,
«Până când ne vom încheia călătoria».
Să ne am intim de sem nele de speranţă ale tim pului nostru şi să
lăspândim în străin ătate m esajul păcii lui Hristos, în lum ea noastră
dezbinată.
Al V ostru întotdeauna,
s s / t GEORGE CAREY
Arhiepiscop de Canterbury»

23. Excelenţa Sa Dr. KLAUS ENGELHARD!1, Preşedintele Bisericii
Evanghelice din G erm ania :
«Vă urăm din inim ă ca lum ina eternă să lum ineze tim pul nostru
in perioada de sărbătoare şi în Noul An să ne încălzească şi să stră 
lucească de la noi.
Al Vostru,
ss / KLAUS ENGELHARDT
Episcopul Landului
Preşedintele Consiliului Bisericii
Evanghelice din Germania
ss / ROLF KOPPE
Episcop pentru A ctivitatea Ecumenică
şi cu străinătatea în Oficiul B isericesc
al EKD
I Ianovra,
Postul Crăciunului 1996».
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24. Em inenţa Sa GUNNAR WEMAN, A rhiepiscop de U ppsala şi
P rim at al Bisericii L uterane din Suedia :
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEO CTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne.
30.12.1996
Prea Fericirea Voastră,
Mă adresez cu calde m ulţum iri pen tru bunele urări ale P rea F eri
cirii V oastre ocazionate de Sărbătoarea N aşterii Dom nului nostru.
La rândul nostru, Vă felicităm acum când ne pregătim să începem
un an nou. Să fie anul 1997 un an în care Dom nul să fie cunoscut,
iubit şi urm at de cât m ai m ulţi oameni, astfel încât în num ele Său
pacea şi dragostea să fie dăru ite tu tu ro r celor ce suferă în vrem urile
noastre.
Dorim, de asem enea, ca binecuvântarea lui D um nezeu Cel în Treim e
lăudat să se pogoare asupra ierarh ilo r şi clerului, ca şi asupra tu tu ro r
credincioşilor din Biserica Prea Fericirii Voastre.
Cu cele m ai bune urări în num ele D om nului nostru Iisus Hristos,
GUNNAR W EM AN
Primat al Bisericii Luterane din Suedia»

25. Revd. Dr. MILAN OPOCENSKY, Secretar G eneral al Alianţei
M ondiale R eform ate :
«Un Crăciun cu bucurie şi u n an nou f e r i c i t !
ss/M IL A N OPOCENSKY
A lianţa M ondială Reformată»

UN DECENIU DE PRIVEGHERE IN FRUNTEA BISERICII
«A scultaţi pe mai marii voştri şi vă
supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pen 
tru su fletele noastre, având să dea seama
de ele, ca să facă aceasta cu bucurie şi
nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi de
folos» (Evrei 13, 17).

Biserica este, în societatea noastră, singura instituţie de pe păm ânt
care nu se îngrijeşte num ai de viaţa păm ântească, ci în prim ul rân d de
viaţa cerească, de m ântuirea veşnică a fiecărui om, p e n tru că «Dum
nezeu voieşte ca toţi oamenii să se m ântuiască şi să vină la cunoştinţa
adevărului» (I Tim. 2, 4). Iar M ântuitorul nostru Iisus Hristos, spune :
Ce-i va folosi om ului dacă câştigă lum ea întreagă, iar sufletul său îl
va pierde ? Sau ce va da om ul în schim b pentru sufletul său ? (Matei 16,
26). Deaceea, El ne îndeam nă : Căutaţi, m ai întâi, îm părăţia lui D u m 
nezeu, şi toate celelalte se vor adăuga vouă (Matei 6, 33). Insă pen tru
ca sufletele oam enilor să m eargă pe calea m ântuirii, să nu se rătăcească
şi să nu se piardă, D um nezeu prin F iul Său Iisus H ristos a in stitu it în
lume păstori de suflete, păzitori care veghează la m ântuirea sufletelor,
ca ele să dobândească viaţa veşnică. A rhipăstorul sau A rhiereul veşnic
al m ântuirii noastre este însuşi H ristos Domnul, num it în Noul T esta
m ent episcopul-păzitor al sufletelor noastre (I P e tru 2, 25). Episcopii,
A rhiereii sau A rhipăstorii Bisericii, de orice rang ar fi ei, sunt slujitori
ai lui H ristos p en tru m ântuirea sufletelor noastre. Urm aşi ai Sfinţilor
Apostoli, trim işi de H ristos în lume, ei au ca principală responsabilitate
să lucreze pentru m ântuirea oam enilor (şi a popoarelor) învăţându-i să
trăiască potrivit poruncii iubirii faţă de D um nezeu şi faţă de aproapele.
De aceea, M ântuitorul Iisus H ristos a spus ucenicilor Săi : «Precum
M-a trim is pe M ine Tatăl vă trim it şi Eu pe voi» (Ioan 20, 21) sau «Luaţi
Duh S f â n t ; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi ie r ta te ; cărora le vor
ţine, vor fi ţinute» (Ioan 20, 22—23) sau «Cine vă prim eşte pe voi pe
Mine Mă prim eşte» (Matei 10, 40). «Cei ce vă ascultă pe voi pe M ine
Mă ascultă» (Luca 10, 16).
S lujirea preoţească este, aşadar, cea m ai sfântă slujire în lum ea
aceasta. P rin ea se reflectă lucrarea m ântuitoare a lui Dum nezeu în
lume, de aceea, preoţia im plică şi cea m ai m are responsabilitate pen tru
păstorii de suflete : «Ei priveghează pentru sufletele voastre, având să
* Cuvânt rostit de I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei, în C ate
drala Patriarhală, joi, 14 noiem brie 1996, cu prilejul aniversării a 10 ani de Patriarhat
a: P.F.P.P. Teoctist.
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dea seama de ele» (Evrei 13, 17). Fiecare parohie, fiecare m ănăstire,
are în fru n te un preot, păstor de suflete şi părinte duhovnicesc căruia
i-au fost încredinţaţi spre păstorire oameni ; fiecare eparhie are în
fru n te un arhiereu sau arhipăstor (episcop, arhiepiscop sau m itropolit),
iar Biserica Ortodoxă a unui neam are în fru n te ca A rhipăstor şi întâistătăto r un P atriarh.
P atriarh u l are trei m ari şi sfinte responsabilităţi :
1. Să promoveze în cuprinsul P atriarhiei pe care o slujeşte, dreapta
credinţă m oştenită de la Hristos, prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi.
2. Să m enţină unitatea de credinţă şi de lucrarc m isionară a Sino
dului pe care îl prezidează.
3. Să reprezinte Biserica pe care o slujeşte în com uniunea şi con
lucrarea ortodoxă universală.
La această lucrare de înaltă dem nitate şi de sfântă priveghere pen
tru unitate şi m ântuire, a fost chem at Prea Fericitul P ărinte P atriarh
Teoctist cu zece ani în urm ă, la 16 noiem brie 1986, într-o vrem e de
grea încercare pentru credinţă şi neam când rău tatea dictaturii comu
niste atingea culmi înspăim ântătoare.
D ar cu toate greutăţile şi piedicile puse atunci credinţei în Dum 
nezeu şi Bisericii, totuşi, cu ajutorul lui Dum nezeu şi încurajat de
evlavia profundă a unui popor m ult încercat, Prea P'ericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist, îm preună cu Sfântul Sinod a prom ovat dreapta cre
dinţă şi a păstrat m oştenirea prim ită de la înaintaşii săi în scaunul
patriarhal.
în ciuda restricţiilor cenzurii, publicarea Sfintei Scripturi şi a Evan
gheliei, a Sfintelor cărţi de cult şi a scrierilor teologice nu a încetat
niciodată. Ba mai m ult, Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a reuşit
să publice în 1988 ediţia jubiliară a «Bibliei de la Bucureşti» din 1688,
antrenând m ulţi oameni de cultură în această lucrare a Bisericii. în 
fru n tân d m ulte oprelişti, şcolile de teologie, deşi relativ puţine la num ăr,
două Institu te Teologice de grad U niversitar şi şase Sem inarii teologice,
n-au încetat să form eze preoţi şi diaconi p en tru parohiile de la oraşe
şi sate, şi pentru m ănăstiri. Mai m ulţi tineri au u rm at cursurile de
doctorat în ţară şi chiar în străinătate, prim ind burse de la Biserici
Ortodoxe surori şi de la alte Biserici şi organizaţii creştine internaţionale.
Intr-o vrem e când se obţinea greu o autorizaţie pentru repararea
unei biserici, şi era aproape im posibil de construit o biserică nouă, au
fost, totuşi, restau rate biserici şi m ănăstiri, şi chiar construite unele
biserici noi, mai ales în m ediul rural. Deşi n-a p u tu t opri dem olarea
unor biserici în B ucureşti, totuşi Prea Fericitul P ărinte P a tria rh a oprit
dem olarea altora şi m ai ales a C atedralei şi a reşedinţei patriarhale şi
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chiar a reuşit să construiască in plină dictatură o biserică nouă, din
temelii, în comuna natală, în satul V ictoria-Filipeşti, judeţul Botoşani.
Ir. tim pul unei vizite la şantierul de acolo, ca m artor ocular, am văzut
atunci pe faţa P atriarh u lu i lum ina şi bucuria Învierii care se revărsau
r este braţele crucii m ultor încercări prin care trecea Biserica în tim pul
dictaturii.
U nitatea de credinţă şi com uniunea cu Bisericile ortodoxe surori,
precum şi dialogul cu alte Biserici au fost m enţinute şi sporite, cu toată
supravegherea şi controlul strict pe care le exercita atunci regim ul
jcm unist ateu. Cu toate greutăţile îndurate, Biserica O rtodoxă Rom ână
ş;-a p ăstrat o v italitate surprinzătoare, mai ales d atorită înţelepciunii
şi hărniciei păstorilor ei sufleteşti.
L ibertatea dăru ită de Dum nezeu după Revoluţia din 1989 prin
m ulte jertfe, în special ale tinerilor, a oferit Bisericii şansa ieşirii din
m arginalizare şi um ilire, precum şi posibilităţi m ultiple de a-şi am 
plifica şi intensifica lucrarea ei sfântă, m isionară şi m ântuitoare în so
cietatea rom ânească de azi.
în cu rajat de ierarhii cei mai dinam ici din Sinod şi sp rijin it de
intreg S fântul Sinod, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a folosit
libertatea aceasta spre slava lui D um nezeu şi binele Bisericii şi al nea
mului. Astfel, s-au în fiinţat eparhii noi, în ţară şi în diaspora rom â
nească, foarte m ulte şcoli noi, m ulte m ânăstiri şi schituri noi, sute de
biserici se află azi în construcţie pe tot cuprinsul ţării. N um ărul publi
caţiilor bisericeşti a crescut considerabil. T ineretul ortodox este m ai
activ şi m ai organizat. Credincioşii m ireni sunt m ai exigenţi şi m ai in
teresaţi de viaţa Bisericii.
P rin lucrarea ei m isionară şi filantropică-socială, Biserica este acum
prezentă în şcolile de stat, în spitale, în orfelinate, în case de bătrâni,
in arm ată, în închisori, aducând vestea cea bună a iubirii lui D um nezeu
pentru oameni şi contribuind la alinarea suferinţei şi la vindecarea
m ultor suflete afectate de singurătate şi de deznădejde.
Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a îm bogăţit considerabil
patrim oniul im obiliar al Patriarhiei, fie prin construcţii noi (de pildă,
un Căm in studenţesc şi un C entru ecum enic pe lângă Facultatea de Teo
logie O rtodoxă din Bucureşti, spaţii noi pen tru ateliere şi tipografie
nouă, un nou cămin m onahal la m ănăstirea A ntim etc., fie prin p ri
m irea în folosinţă din partea statului a unor m ari edificii : blocul de la
coaiele Dealului M itropoliei şi edificiul de pe lângă C atedrala p a tri
arhală etc.).
Văzând toate aceste realizări, acum, în tr-u n m om ent solemn pentru
Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist şi pen tru întreaga P atriarh ie
b.

o. r. — 3

34

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

Română, aducem îm preună m ulţum ire lui Dum nezeu pentru ajutorul
prim it de la El în vrem e de necaz şi în vrem e de bucurie.
Totodată, aducem m ulţum iri şi felicitări Prea Fericitului P ărinte
P a tria rh p en tru înţelepciunea, dăruirea şi iubirea jertfelnică cu care
slujeşte Biserica lui Hristos din neam ul nostru românesc. Rugăm pe
H ristos Dom nul să-i dăruiască sănătate şi noi puteri pentru o păstorire
rodnică şi îndelungată în fru n tea Bisericii noastre. Iar pentru că săr
bătoarea de azi este sărbătoarea întregii Biserici Ortodoxe Române, la
aceste felicitări asociem pe toţi m em brii Sfântului Sinod, pe toţi oste
nitorii A dm inistraţiei Patz’iarhale, pe toţi slujitorii şcolilor de teologie,
parohiilor şi m ănăstirilor din P atriarh ia Rom ână, care, p rin lucrarea lor,
sub conducerea directă sau indirectă a Prea F ericitului P ărinte P atriarh,
dau m ărturie că anii de arhipăstorie ai Prea Fericirii Sale sunt o bine
cuvântare p en tru poporul român.
Desigur, ar fi n edrept dacă n-am am inti aici şi sprijinul, diferit
in intensităţi şi îm prejurări, pe care Biserica noastră, condusă de Prea
Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, l-a prim it din p artea instituţiilor
centrale şi locale de stat, din p artea mai m ultor form aţiuni politice şi so
ciale, instituţii de cultură şi asistenţă socială, agenţi economici şi m ulţi
alţi binefăcători, care au înţeles că ajutând Biserica-M am ă aju tă însuşi
neam ul românesc.
Cu recunoştinţă, m ulţum im azi tu tu ro r celor care au a ju ta t Biserica
şi rugăm pe Hristos Domnul, A rhiereul şi A rhipăstorul veşnic, să răs
plătească fiecăruia cu sănătate şi m ântuire, pentru ajutorul dat Bise
ricii, mai ales ca răspuns la apelul Prea Fericirii Sale şi ca sem n de
p reţu ire p en tru slujirea sa înaltă şi sfântă.
Desigur, su n t încă m ulte de făcut : sute de biserici care se află în
construcţie au nevoie de ajutor în continuare ; m ai sunt câteva sute de
sate fără biserică şi foarte m ulte parohii fără casă parohială, sute de
m onum ente istorice bisericeşti care aşteaptă să fie restaurate, iar acti
vităţile existente ale Bisericii trebuie consolidate şi am plificate. De
aceea, ca să poată ajuta poporul, Biserica trebuie aju tată şi m ai m ult.
In încheiere, rugăm pe bunul Dum nezeu să dăruiască P rea Ferici
tului P ărinte P a tria rh ani m ulţi şi binecuvântaţi, să privegheze în con
tinuare cu aceeaşi râvnă şi dăruire la cârm a Bisericii noastre, iar tu tu ro r
slujitorilor şi credincioşilor Bisericii noastre să le dăruiască credinţă pu 
ternică şi lucrare sporită spre slava Prea Sfintei Treim i şi binele în tre 
gului nostru popor.
Să trăiţi în tru m ulţi şi fericiţi ani,
Prea Fericite P ărin te P a tria rh !
f DANIEL
MITROPOLITUL

MOLDOVEI

ŞI

BUCOVINEI

VIZITA OFICIALA ÎN ROMÂNIA
A SANCTITĂŢII SALE ILIE AL II-LEA,
PATRIARHUL CATOLICOS A TOATA GEORGIA
(26— 30 septem brie 1996)

Intre 26—30 septem brie 1996, la invitaţia Prea Fericitului Părinte
Teoctist, P atriarh u l Bisericii Ortodoxe Române, Sanctitatea Sa ILIE
al II-lea, P atria rh u l Catolicos a toată Georgia, a efectuat, în fru n tea
unei delegaţii gruzine, o vizită oficială Bisericii Ortodoxe Române. Vi
zita s-a desfăşurat în spiritul unor vechi şi tradiţionale legături, m en
ţinute mai ales de personalitatea Sfântului Ierarh A ntim Ivireanul,
georgian prin naştere, dar care şi-a d ăruit viaţa şi şi-a unit destinul
său cu cel al rom ânilor, făcând posibilă astfel, o pagină com ună de
istorie ecleziastică a celor două Biserici Ortodoxe surori.
1. Biserica Ortodoxă a Georgiei. Câteva date istorice
Aşezată între m unţii Caucaz şi M area Neagră, Georgia a fost, de-a
lungul istoriei, ţinta num eroaselor tendinţe expansioniste ale im periilor
ce o înconjurau ; arab, persan, rom an, rus şi turc.
Iviria, vechiul num e al Georgiei de astăzi, a prim it Evanghelia F iu
lui lui Dumnezeu, încă de la începutul sec. al IV-lea, Biserica O rtodoxă
a Georgiei fiind una dintre cele m ai vechi Biserici creştine din lume.
încreştinarea Georgiei este pusă pe seama activităţii m isionare a unei
femei, Sfânta Nona, ale cărei fapte m inunate l-au convins pe regele
ivirean să ceară m isionari creştini din partea îm păratului S f. C onstantin
cel M are, care să-i boteze poporul şi fam ilia sa. T radiţia mai pom eneşte
faptul că, anterior Sfintei Nona, de propovăduirea lui Hristos în acele
zone caucaziene s-a ocupat Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Simeon
Canonitul.
M itropolitul Eustaţie al Antiohiei, însărcinat de către îm păratul
Constantin cel Mare cu organizarea Bisericii O rtodoxe a Georgiei, a
num it aici un episcop, pe num e Ioan, care a devenit, totodată, sufragan
al său. în felul acesta, p en tru câteva secole, Biserica Georgiei a fost
dependentă de P atriarh ia Antiohiei. T radiţia Bisericii georgiene stabi
leşte încetarea jurisdicţiei P atriarh iei de A ntiohia în anul 471, când
Biserica Ortodoxă a Georgiei şi-a num it prim ul ei P a tria rh Catolicos,
în persoana P atriarh u lu i Vahtang (446—459), care în scurt tim p a orga
nizat două noi eparhii.
Istoricii, socotesc că Biserica Georgiei a dobândit autocefalia în
anul 556, iar recunoaşterea oficială de către celelalte Biserici Ortodoxe
surori a avut loc doar în anul 604.
Din cauza condiţiilor politice nefavorabile, neputând participa la
Sinodul al IV-lea Ecum enic de la Calcedon (451), Biserica Ortodoxă a
Georgiei a îm brăţişat, pentru puţină vrem e, m onofizitism ul, fap t con
firm at, de altfel, de două sinoade locale (cel din 451 şi cel din 525).
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In urm a expediţiilor p u rtate de îm păratul Heraclie (610— 641) îm 
potriva perşilor, prin victoria rep u rtată asupra regelui K ovrat-Sinoe,
fiul şi urm aşul lui Chosroe, acesta s-a văzut nevoit să încheie pacea cu
Bizanţul, restituind toate ţin u tu rile ce au ap arţin u t cândva Im periului Bi
zantin, inclusiv Georgia.
P rin eforturile îm păratului H eraclie şi ale Catolicosului K irian l f
Biserica Georgiei a revenit definitiv la Ortodoxie, dar pen tru a nu mai
fi expusă pericolului m onofizitism ului arm enilor vecini, Biserica Georgei a fost din nou subordonată P atriarhiei Antiohiei.
Abia pe la jum ătatea sec. al X l-lea, conform dorinţei puternicului
rege Bograd al IV-lea al Iberiei, un sinod ţin u t la A ntiohia a acordat
din nou autocefalia Bisericii Ortodoxe din Georgia.
Odată cu sosirea turcilor, tim p de câteva secole (XI—XVIII), Bise
rica Georgiei a trecut prin m ari greutăţi, în tru cât aceştia au u rm ărit
să anexeze Georgia la Im periul turc. Ca să scape de robia turcească,
georgienii au cerut protecţia Rusiei ortdoxe. P rin Tratatul din 24 iulie
1783, încheiat în tre regele Georgiei, Heraclie (1744— 1798) şi îm pără
teasa Rusiei Ecaterina a Il-a (1762— 1796), Georgia a in tra t sub suze
ran itatea Rusiei.
La 18 ianuarie 1801, ţarul A lexandru I (1801— 1825) a proclam at
anexarea Georgiei la Im periul Rus. S tatu tu l autocefal al Bisericii O rto
doxe a Georgiei este abolit, iar aceasta este trecută sub au to ritatea unui
exarh rus m em bru al Sfântului Sinod al P atriarh iei Ruse. Astfel, din
anul 1811, Biserica Georgiei a fost încadrată ca exarhat in Biserica
Ortodoxă Rusă, răm ânând în această situaţie până în anul 1917.
La 12 m artie 1917, Biserica Ortodoxă a Georgiei şi-a proclam at
din nou autocefalia. Cu toate acestea, din anul 1938, a fost din nou
condusă de un arhiepiscop exarh, m em bru al Sfântului Sinod rus.
In anul 1944, în tim pul celui de-al doilea război m ondial
(1939— 1945), Biserica Ortodoxă a Georgiei şi-a proclam at din nou auto
cefalia, iar această autocefalie a m enţinut-o până astăzi.
O bţinerea independenţei statale a Georgiei în anul 1991, prin des
fiinţarea U.R.S.S., a în tă rit poziţia Bisericii O rtodoxe în cadrul statului
georgian. Preşedintele Georgiei, Edw ard Şevarnadze, a prim it botezul
ortodox şi s-a im plicat activ în lucrarea de renaştere a Bisericii O rto
doxe Georgiene.
In prezent, Biserica Georgiei are circa 4 m ilioane de credincioşi,
4 m itropolii, 15 arhiepiscopii, 8 episcopii, 80 de parohii şi 80 de preoţi,
precum şi 2 m ănăstiri. în P atriarh ia Georgiei funcţionează, de asem e
nea, 2 Academii Teologice (la Tbilisi şi Gelati) şi 4 Sem inarii Teologice.
A ctualul în tâistătăto r al Bisericii O rtodoxe a Georgiei este Sancti
tatea Sa Ilie al II-lea, care poartă titlu l de Patriarh Catolicos a toată
Georgia, fiind ales la cârm a Bisericii Ortodoxe Georgiene In anul 1977.
S anctitatea Sa Ilie al II-lea, P a tria rh u l Catolicos a toată Georgia,
s-a născut la 20 decem brie 1933, la Ordzankidze (Gruzia), şi a prim it la
botez num ele de Erekle G udusauri. La 16 aprilie 1957 a fost tuns în
m onahism , iar în anul 1960 a absolvit Academia Teologică din Moscova.
A fost hirotonit diacon la 18 aprilie 1960, iar doi ani m ai târziu, la
10 mai 1962, a fost hirotonit preot. După num ai un an, mai precis la
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25 august 1963, S anctitatea Sa a devenit episcop de Botum -Sam akm edi,
unde a condus destinele Eparhiei până în anul 1967. Intre anii 1967
şi 1969 a fost episcop de T s’chum -A pchazeti, iar între anii 1969 şi 1977
a păstorit ca mitropolit de T s’schum -Apchazeti.
La 25 decem brie 1977 a fost ales şi investit P a tria rh Catolicos al
întregii Georgii.
De-a lungul vrem ii, în pofida distanţei geografice m ari şi a greu
tăţilor ivite de o parte şi de alta, Biserica Ortodoxă a Georgiei şi Bise
rica Ortodoxă Rom ână au avut relaţii strânse, figura m arelui Ierarh M artir
A ntim Ivireanul, dăruit Bisericii noastre de greu încercatul popor geor
gian, fiind reprezentativă pentru prietenia rom âno-georgiană.
P rim a vizită în Georgia a unui P a tria rh al Rom âniei a avut loc în
anul 1948, când vrednicul de pom enire P a tria rh u l Justinian M arina,
participând la festivităţile a 500 de ani de la dobândirea autocefaliei P a 
triarhiei Moscovei (5 iulie — 3 august), a vizitat şi Biserica Ortodoxă a
Georgiei.
P rim a vizită în Rom ânia a unui P a tria rh al Georgiei a avut loc în
anul 1968 (între 4—6 iunie), când Sanctitatea Sa E frem al II-lea a vizitat
Biserica Ortodoxă Rom ână cu prilejul îm plinirii a 20 de ani de la întronizarea P atriarh u lu i Ju stin ian M arina, ca cel de-al treilea P atriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.
Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, P atriarh u l Catolicos a toată Georgia,
este, deci, cel de-al doilea P atriarh al Georgiei care vizitează România.
Vizita este prilejuită de sfinţirea la 27 septem brie 1996 a Paraclisului
M ănăstirii A ntim din B ucureşti, ctitoria m arelui Ierarh M artir Antim
Ivireanul.
2. Joi, 26 Septembrie 1996. Sosirea delegaţiei georgiene
In după-am iaza zilei de 26 septem brie 1996, în juru l orei 16,30,
aeronava TAROM care aducea la B ucureşti de la Tbilisi, via F rankfurt,
delegaţia Bisericii O rtodoxe a Georgiei, condusă de Sanctitatea Sa Ilie
al II-lea, P atriarh u l Catolicos a toată Georgia, a aterizat pe aeroportul
B ucureşti-O topeni. Din delegaţia Bisericii Ortodoxe Gruzine au făcut
parte : Î.P.S. K alistrate, M itropolitul de K utaisi şi Gaenati, rector al
Academiei Teologice şi al Sem inarului din Gelati ; P. S. A braham , Epis
cop de Sagarejo şi G urjaani, şeful Sectorului pentru Relaţii E xterne
Bisericeşti al P atriarhiei Georgiei, rector al Academiei Teologice şi al
Sem inarului din Tbilisi ; P. S. Gligoli, Episcop de Poti ; P. Cuv. Egum en
David, slujitor la Catedrala Sioni din Tbilisi ; P. Cuv. Protodiacon
David, şeful C entrului de Presă al P atriarhiei Georgiei ; M onahia E le n e ;
DL Teim uraz M atiashvili, şeful Sectorului pentru Relaţii E xterne Eco
nomice al P atriarhiei Georgiei şi DL Ilia V acheishvili, traducător.
Distinşii oaspeţi au fost întâm pinaţi la scara avionului de Prea
Fericitul P ărinte Teoctist, P atriarh u l Bisericii Ortodoxe Române, însoţit
de o num eroasă delegaţie form ată din : II. PP. SS. M itropoliţi Nestor
al Olteniei, Nicolae al B anatului, Serafim al G erm aniei şi Europei Cen
trale, Petrii al Basarabiei ; II. PP. SS. Arhiepiscopi Lucian al Tomisului, Vasile al Târgoviştei, Pim en al Sucevei şi R ădăuţilor ; PP. SS.
Episcopi Gherasim al Râm nicului, Calinic al Argeşului, Casian al D u
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nării de Jos, N ifon al Sloboziei şi Călăraşilor, PP. SS. Teofan Sinaitul
şi V incenţiu Ploieşteanul, Episcopi Vicari P atriarhali, P. S. Teodosie
Snagoveanul, Episcop Vicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor, P. Cuv.
Arhim . Vasile Vasilachi Vicarul Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne din
Statele U nite şi Canada, P. C. Pr. Petru B uburuz Consilier A dm inistrativ
al M itropoliei Basarabiei, P. C. Pr. Michael Tiţa, Consilier P atriarh al
la Sectorul de Relaţii E xterne Bisericeşti, P. C. Diac Nicu Octavian,
Consilier P atriarh al la Sectorul învăţăm ânt, P. C. Pr. M arin Sava tra 
ducător, dom nii Mircea A lexă Uţă şi Liviu Popa, inspectori în cadrul
Sectorului de Relaţii E xterne Bisericeşti al P atriarhiei Române. în în
tâm pinarea înalţilor oaspeţi ai Bisericii Ortodoxe Rom âne au venit şi
Dl. Victor O aschi, Consilier la P reşedinţia Rom âniei şi Dl. A urel Novac,
M inistrul T ransporturilor. Sosit la scara avionului, un grup de copii
îm brăcaţi în frum oase costum e populare, au oferit cu m ultă căldură
Sanctităţii Sale şi distinşilor oaspeţi flori, pâine şi sare, sem nele tra 
diţionale1 rom âneşti ale respectului şi preţuirii. în semn de com uniune
şi bucurie frăţească, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a aşezat
pe piepturile m em brilor delegaţiei georgiene câte o m edalie, special
confecţionată, care p u rta chipurile celor doi patriarhi, ai Georgiei şi
României. înalţii oaspeţi georgieni au fo,3t conduşi apoi la salonul ofi
cial al aeroportului, unde asaltaţi de num eroşii ziarişti şi reporteri de
la Televiziune şi Radio, au oferit acestora scurte interviuri.
Sanctitatea Sa Ilie al II-lear P atriarh u l C atolicos a to ată G eorgia
a făcut ziariştilor u rm ăto area declaraţie :
«Am sosit cu mare bucurie în Rom ânia, la invitaţia Prea Fericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta este
v izita noastră oficială şi frăţească, dar în acelaşi tim p este o continuare
a relaţiilor tradiţionale care au existat şi există între popoarele român
şi georgian şi între Bisericile noastre ortodoxe.
Cea mai im portantă punte de legătură dintre noi este Sfântul Ierarh
A n tim Ivireanul, născut în ţara noastră, dar care a trăit în ţara d u m 
neavoastră.
A m adus cu noi dragostea p o p o rilu i georgian.
S u n tem bucuroşi de înfăptuirile mari pe care poporul român le-a
dobândit, în special după perioada regim ului comunist.
Doresc să binecuvintez poporul român şi pe toţi georgienii care
trăiesc aici în România.
Doresc, de asemenea, să binecuvintez prietenia dintre popoarele şi
Bisericile noastre».
După declaraţiile făcute presei, coloana oficială s-a în d rep tat de la
A eroportul B ucureşti-O topeni spre Reşedinţa P atriarhală.
3. Joi, 26 septembrie 1996. Primirea oficială
la Catedrala Patriarhală
în ju ru l orelor 17,00 a avut loc prim irea oficială a delegaţiei Bise
ricii Ortodoxe Gruzine în C atedrala P atriarhală. în răsunetul prelung
al clopotelor şi al cântărilor intonate de corul sem inariştilor din Bucu
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reşti, cei doi în tâ istă tă to ri de Biserici însoţiţi de soborul de ierarhi şi
preoţi au in tra t în C atedrala P atriarhală, în care se aflau preoţi, sem i
narişti, studenţi teologi, credincioşi adulţi şi tineri, veniţi în num ăr m are
să întâm pine înalţii oaspeţi din Georgia.
Aceştia au fost întâm pinaţi la intrarea în Catedrală cu Sf. Evan
ghelie şi cu Sf. Cruce de către P. S. Teodosie Snagoveanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi
şi diaconi. După sărutarea Sf. Cruci şi a Sf. Evanghelii, cei doi P atria rh i
s-au ru g at şi şi-au plecat genunchii la m oaştele S fântului D im itrie cel
Nou, iar apoi au m ers spre Sfântul Altar pentru a se închina, de unde
s-a dat binecuvântarea pentru începerea slujbei de Te-D eum .
In tr-u n călduros cuvânt de bun-venit, Prea F ericitul P ărin te
P atriarh Teoctist a exprim at bucuria Bisericii Ortodoxe Române de a-1
avea ca oaspete pe Sanctitatea Sa Ilie al II-lea a toată Georgia, îm 
preună cu ceilalţi m em bri ai delegaţiei gruzine, care l-au însoţit în
această vizită. Evocând m om entul aniversar prilejuit de îm plinirea a
280 de ani de la m oartea m artirică a Sfântului Ierarh A ntim Ivireanul,
Prea F ericitul P ărin te Teoctist a subliniat rolul hotărâtor al Sfântului
Antim — născut în Georgia, dar care a tră it pe păm ântul patriei noas
tre — în consolidarea Ortodoxiei şi în adâncirea relaţiilor frăţeşti dintre
poporul georgian şi cel român, dintre Biserica Ortodoxă a Georgiei şi
Biserica O rtodoxă Română. Istoria fiecărei din cele două Biserici, a
ară tat Prea Fericitul P ărinte P atriarh, mai ales în vrem urile de grea
cum pănă din cea de-a două ju m ătate a secolului al X X -lea, a fost m ar
cată de un puternic spirit apologetic, de prom ovare a culturii, de apă
rare şi păstrare a credinţei Sfinţilor Apostoli şi Sfinţilor P ărinţi, a
Sfintei Ortodoxii în general.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit urm ătorul cuvânt
de în tâm p in are :
«Sanctitatea Voastră, Părinte Patriarh Catolicos al Georgiei,
Prea distinsă delegaţie,
înalt Prea Sfinţiile Voastre, Prea Sfin!iile Voastre,
Iubiţi credincioşi.
Trăim în aceste clipe, sub cupolele bătrânei noastre Catedrale Pa
triarhale, m om ente de aleasă bucurie. Trăim o bucurie sfântă, care se
întâm plă la perioade îndelungate din viaţa noastră de creştini şi de slu
jitori ai Sfintelor Altare.
întâm pinăm , aici, cum se cuvine, pe Sanctitatea Sa Ilie al II-lea,
Patriarhul Catolicos a toată Georgia, î.itâistătătom l Bisericii Ortodoxe
a Iviriei, a Georgiei de astăzi. Cu prilejul acestei v izite , noi scriem în
istoria Bisericii universale contem porane pagini noi şi fapte noi. A m
putea spune că după jertfa tinerilor şi a vârstnicilor din Decembrie 1989,
într-adevăr D um nezeu şi-a întors faţa Sa către noi, iar ziua de astăzi
este o dovadă a acestei îm pliniri.
Marele ierarh şi m itropolit A n t i m I v i r e a n u l f pe care noi îl
sărbătorim mâine, s-a născut în Georgia, de unde vine Sanctitatea Sa
Ilie al II-lea şi delegaţia Bisericii Ortodoxe a Gruziei. Această Biserică,
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cunoscută din prim ele veacuri creştine, care a păstrat credinţa Sfinţilor
Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi, este o Biserică m artiră şi are o istorie
paralelă, am putea spune, cu istoria Bisericii Ortodoxe Române. In
vrem urile de grea cumpănă prin care a trecut Ortodoxia ţărilor supuse
uraganului com unist m ilitant, ca Rom ânia şi Georgia, Bisericile şi fiii
lor au trebuit să sufere adânc. Dar, iată că razele veşnice ale lum inii
lui Hristos au străpuns zidul întunericului ateist, iar acum Bisericile
noastre sunt libere şi conducătorii acestora se pot în tâlni.
în aceste clipe, noi ne învrednicim să prim im binecuvântarea întâistătătorului, a Părintelui sufletesc al Bisericii Georgiei. P rim im cu mare
evlavie şi cu mare credinţă această vizită, pentru că Biserica Georgiei
ne-a dăruit nouă, la sfârşitid sec. al X V II-lea şi începutul sec. al
X V III-lea, pe Sfântul Ierarh A n tim Ivireanul, cel care a fost oblăduit
de dom nitond Sfântul Constantin Brâncoveanu, iar apoi colaboratorul
său în zidirea epocii brâncoveneşti. Trăind în aceeaşi perioadă, cei doi
m artiri au fost apărători ai Ortodoxiei. Sfântul A n tim Ivireanul, din
jilţu l de stareţ la Snagov, apoi din cel de Episcop al Râm nicului şi de
M itropolit al Ţării Rom âneşti, a apărat Ortodoxia, a prom ovat-o şi a
slujit cultura română, pentru care şi-a dat viaţa martirică, în aceeaşi
vrem e cu dom nitorid Sf. Constantin Brâncoveanu şi cei patru fii ai săi.
Cum să nu fim emoţionaţi, atunci când din această ţară, din această
Biserică a Ivirului, slujitorii ei, în frunte cu Sanctitatea Sa llie al II-lea,
sosesc pe păm ântul ţării noastre, pentru ca îm preună să păşim pe urm ele
Sf. Ierarh A n tim Ivireanul. M om entele de profundă emoţie pe care le
trăim astăzi, arată adâncimea credinţei noastre, a evlaviei noastre. în
acelaşi tim p, ele arată recunoştinţa noastră, a Bisericii Ortodoxe Rom âne,
pentru Biserica Georgiei, pentru fiii poporului georgian, de atâtea ori
m artirizat şi el ca şi înaintaşii noştri. Aceste m om ente arată apoi m ilo s
tivirea B unului D um nezeu că îm preună cele două Biserici, slujitorii
şi fiii lor, păşesc, în aceste zile, pe urm ele sfinţilor şi a m artirilor lor.
Fie ca Bunul D um nezeu să Vă binecuvinteze paşii, gândurile şi
sufletul Sanctităţii Voastre, ca să răspândiţi şi aici, în sufletele acestor
ierarhi, preoţi şi credincioşi, m onahi, tineri, elevi şi studenţi, înţelep
ciune, curaj, har şi binecuvântare.
în num ele tuturor Vă îm brăţişez frăţeşte şi Vă zic : Bine aţi venit
sănătos pe păm ântul sfânt al Rom âniei /».
La rândul său, Sanctitatea Sa llie al II-lea, răspunzând la cuvântul
Prea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, a spus :
«Prea Fericirea Voastră, iubite frate întru Hristos, Teoctist,
Patriarhid României,
înalt Prea S finţiile Voastre,
Dragi fraţi şi surori în Domnul.
în prim ul rând doresc să vă salut în num ele Bisericii Creştine V echi,
în num ele Sfân tu lu i Sinod şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe G ruzine,
pe toţi cei care v-aţi adunat la această sărbătoare în Catedrala Patri
arhală dedicată Sfinţilor îm păraţi Constantin şi Elena.
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S fin ţii Constantin şi Elena sunt foarte apropiaţi poporului creştin
gruzin. în secolul al IV -lea, prin libertatea creştinism ului acordată de
către îm păratul Constantin cel M are, religia creştină a devenit religie
de stat în Georgia. Sf. Constantin a trim is pe unul din conducătorii de
la Curtea Imperială pentru a răspândi creştinism ul în ţara noastră, care,
în cele din urmă, a fGst răstignit. A cest cui pe care l-a ţin u t în mână
Sf. Constantin şi pe care l-a găsit el însuşi la crucea M ântuitonilui, sc
păstrează şi astăzi în Biserica Iviriei.
Eu vă salut în num ele Sfintei Biserici Gruzine Vechi, unde a pro
povăduit Sf. Apostol Andrei, Cel întâi chem at. Noi ştim că în locurile
acestea a propovăduit tot Sf. Apostol A n d rei. Şi la noi şi la dum nea
voastră Sf. Apostol A ndrei este prim ul şi cel mai im portant propovădui
tor al Evangheliei lui Hristos.
Biserica Ortodoxă Gruzină a avut de parcurs un drum foarte greu
în decursul istoriei sale. M ulte m ii de credincioşi şi-au dat viaţa pentru
credinţa creştină. A vem foarte m idţi părinţi misionari, care au răspândit
credinţa ortodoxă prin părţile noastre. Unul dintre aceşti S fin ţi Părinţi
leagă şi întăreşte legăturile dintre România şi G ruzia. Acesta este
Sf. Ierarh A n tim Ivireanul.
în num ele G ruziei vreau să m ulţum esc Sfân tid u i Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom âne, pentru faptul de a fi canonizat pe A n tim Ivireanul,
Sfânt al Bisericii Ortodoxe Rom ane, aparţinând în felul acesta poporului
român, dar care aparţine, în acelaşi tim p şi poporului nostru gruzin şi
întregii Ortodoxii.
Prea Fericirea Voastră, Vă m u lţu m im pentru invitaţia făcută de a
vizita România. S u n tem bucuroşi să ne rugăm îm preună mâine la praz
nicul Sf. Ierarh A n tim Ivireanul.
în Biserica noastră, în această zi, sărbătorim înălţarea S fin tei Cruci.
Prea Fericirea Voastră, cu m idtă dragoste, Vă salutăm în num ele
poporului gruzin, care s-a eliberat în urm ă cu câţiva ani de jugul com u
nist, ca şi opond român. A v e m responsabilitatea de a face m ulte pentru
Biserică şi popor, mai ales să creştem rolul Bisericii în S tat şi să ajutăm
la bunăstarea poporului. Istoria arată că Bisericile noastre au fost în to t
deauna alături de popor, iar Biserica noastră a fost din totdeauna B ise
rică naţională.
încă o dată, Vă m ulţum esc, Prea Fericirea Voastră, pentru prim irea
făcută şi mă rog lui D um nezeu să vă dea m idţi ani fericiţi. M ulium esc,
în acelaşi tim p , şi poporului român. Ne m ândrim şi întreaga Ortodoxie
se bucură de un Patriarh atât de mare ca Patriarhul Teoctist al
R o m â n ie i!
D um nezeu să binecuvinteze popomd român şl gruzin şi Bisericile
noastre !».
După oficierea Polihroniului, Sanctitatea Sa Ilie al II-lea şi Prea
Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, ieşind din Catedrală şi îndreptându-se spre Palatul P atriarhal, au fost salutaţi cu m ultă căldură de către
credincioşii prezenţi.
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4. Joi, 26 septembrie 1996. Primire oficială
la Preşedinţia României
în seara zilei de joi, 26 septem brie, la orele 19,00, delegaţia Bisericii
Ortodoxe a Georgiei s-a întâln it la Palatul Cotroceni cu Preşedintele
Rom âniei, DL Ion Iliescu, ca răspuns la vizita pe care Dom nul P reşedinte
a făcut-o S anctităţii Sale Ilie al II-lea, în prim ăvara acestui an, cu pri
lejul prezenţei Domniei Sale în Georgia. Delegaţia Bisericii Ortodoxe
a Georgiei a fost însoţită, la P alatul Cotroceni, de o delegaţie a Bisericii
O rtodoxe Rom âne condusă de P. F. P ărinte P a triarh Teoctist şi form ată
din II. PP. SS. Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi A ntonie al A rdealului,
PP. SS. Episcopi Calinic al A rgeşului, Casian al D unării de Jos, N ifon al
Sloboziei, Teofan Sinaitul vicar-patriarhal, V incenţiu Ploieşteanul vicar p atriarh al şi Teodosie Snagoveanul, vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor.
în cadrul întâlnirii s-a discutat despre viitoarele alegeri parlam en
tare şi prezidenţiale din Rom ânia din luna noiem brie, despre situaţia
actuală spirituală şi m aterială a ţării, despre relaţiile dintre Rom ânia
şi Georgia.
La discuţii au participat din partea Preşedintelui României,
Dl. Traian C hebeleu, p u rtăto r de cuvânt al Preşedinţiei şi Dl. Victor
Opascfii, consilier prezidenţial pentru culte. Au mai fost prezenţi A m ba
sadorul Libanului la Bucureşti şi însărcinatul cu afaceri al Siriei. După
întrevederea oficială, a urm at un dineu oferit de Preşedinţia Rom âniei
în cinstea oaspeţilor georgieni.
5. Vineri, 27 septembrie 1996. Slujba de pomenire
a Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul
M omentul culm inant al vizitei Sanctităţii Sale Ilie al II-lea în
Rom ânia, a fost cel din dim ineaţa zilei de vineri, 27 septem brie, când
Sanctitatea Sa a participat la Sfânta M ănăstire A ntim din B ucureşti,
ctitorie a S fântului Ierarh M artir A ntim Ivireanul, la săvârşirea Sfintei
Liturghii arhiereşti şi la slujba de sfinţire a lucrărilor de restau rare a
Paraclisului, a aşezăm ântului m onahal şi de binecuvântare a noului corp
de clădiri al M ănăstirii destinat vieţuitorilor acesteia.
în dim ineaţa zilei de vineri 27 septem brie 1996, curtea M ănăstirii
A ntim care p u rta un aer proaspăt de reînnoire şi de curăţenie, era plină
de credincioşi, preoţi, sem inarişti, tineri şi copii, veniţi să participe la
slujba Dum nezeieştii L iturghii şi la resfinţirea Paraclisului M ănăstirii,
de către cei doi P atriarh i şi de soborul de arhierei, preoţi şi diaconi, în
ziua pom enirii ctitorului A şezăm ântului m onahal aflat în inim a capi
talei, Sf. Ierarh M artir A ntim Ivireanul.
în ju ru l orei 9,00, oaspeţii georgieni, însoţiţi de Prea Fericitul P ă
rin te P a tria rh Teoctist şi de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi ro
m âni, au fost întâm pinaţi la intrarea în M ănăstirea A ntim de stareţul
acesteia, P. Cuv. A rhim andrit Sofian Boghiu, înconjurat de călugării
M ănăstirii, de fam ilia de rugători fideli ai acestui Sf. Locaş şi de m ul
ţim ea de credincioşi, adunată la chem area Sf. Antim.
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D upă îm brăcarea veşm intelor, în fosta clădire a Sf. Sinod, soborul
de arhierei, preoţi şi diaconi au in tra t în proaspătul Paraclis restaurat,
unde au săvârşit slujba de târnosire a acestuia.

DOCUMENTUL DE SFINŢIRE
al Paraclisului Mănăstirii Antim, citit în faţa credincioşi
lor de către Prea Sfinţitul Nifon, Episcopul Sloboziei şi Că
lăraşilor, consemnează pentru istorie următoarele:
«Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sfân
tului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, Aşezămân
tul monahal Mănăstirea Antim, a fost zidit între anii 1713—
1715, de Mitropolitul Antim Ivireanul al Ungro-Vlahiei, pe
locul unei vechi bisericuţe cu hramul «Sf. Nicolae». în cu
prinsul său se aflau: biserica mare cu hramul «Tuturor sfin
ţilor», chiliile pentru călugări, două paraclise şi clopotniţa,
toate înconjurate cu un zid, ca de cetate.
Ctitorul Aşezământului, Mitropolitul Antim Ivireanul, ori
ginar din Iviria, numele vechi al Georgiei, a ajuns în Ţara
Românească la poftirea domnitorului martir Constantin Brâncoveanul ff 1714), după anul 1688. La Bucureşti, s-a bucurat
de calda ocrotire a Mitropolitului Teodosie (t 1708), şi-a de
săvârşit cunoaşterea limbii române, şi-a perfecţionai îndemâ
narea în tipograficeasca artă, lucrând în tiparniţa din Bucu
reşti a Mitropoliei, la a cărei conducere a fost promovat în
anul 1691 şi a intrat în monahism, schimbându-şi numele An
drei, în Antim.
în anul 1694 a fost trimis la Mănăstirea Snagov, din
preajma Bucureştilor pe care a cârmuit-o ca stareţ, până. în
anul 1705, şi unde a înfiinţat o tipografie.
în anul 1705 a fost ales şi înscăunat Episcop de Râmnic,
iar în anul 1708, Mitropolit al Ungro-Vlahiei. Cunoscând im
portanţa tiparului, Mitropolitul Antim a înfiinţat câte o tipo
grafie la Râmnic şi Târgovişte, iar mai apoi, spre sfârşitul
vieţii sale, încă una la Bucureşti, în ctitoria sa. în toate aceste
tiparniţe a imprimat peste 60 de cărţi tipărite în limbile
română, greacă, arabă şi slavonă,
între anii 1713—1715, «acea puţină agoniseală, ce ne-au
dăruit mila lui Dumnezeu şi am câştigat şi eu cu multe oste
neli şi cu sudoarea feţei mele — cum scrie el însuşi — am
înălţat din temelie Aşezământul monahal, pe care l-am înzes
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trat cu toate cele de trebuinţă şi mai ales spre săvârşirea fap
telor milei creştine».
în cadrul ctitoriei sale, a înfiinţat, mai întâi, o tipografie
cu două secţii, greacă şi română, pe ai cărei tipografi îi în
demna să înveţe meseria unul de la altul, pentru ca «să nu
piară acest meşteşug din ţară, nici să părăsească lucrul căr
ţilor, pentru folosul ţării şi pentru ajutorul casei».
în afară de tipografie, în ctitoria antimiană, au mai func
ţionat o bibliotecă, un orfelinat şi alte instituţii de cultură şi
de binefacere dintre care unele s-au prelungit chiar până în
zilele noastre şi tot aici, desigur, va fi sperat el să-i fie locul
de veşnică odihnă.
Mitropolitul Antim a avut însă parte de moarte mucenicească întâmplată către sfârşitul lunii septembrie 1716, deci
acum 280 de ani.
La aproape trei veacuri de la trecerea Mitropolitului Antim
către cele veşnice, voit-a Dumnezeu ca Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române să aducă prinosul său de cinstire marelui
Ierarh prin canonizare în anul 1992, înscriindu-i numele în
calendarul Bisericii, în ziua de 27 septembrie, iar bisericii
ctitorită de el, adăugându-i şi hramul «Sf. Ierarh Antim Ivi
reanul».
Datorită morţii martirice a Mitropolitului Antim, lucrările
de înălţare a Paraclisului cu hramul «Sfinţilor Atanasie, Haralambie, Climent şi Visarion», resfinţit astăzi, nu fuseseră
încheiate.
Bunul Dumnezeu nu şi-a întors faţa Sa de la locaşul de
rugăciune înălţat cu trudă de Mitropolitul Antim şi la scurtă
vreme după sfârşitul său mucenicesc, a apărut un binefăcător
şi iubitor al sfintelor locaşuri care i-a împlinit ceea ce «îi mai
lipsea spre a fi dat sfintelor slujbe». Acesta a fost vistiernicul
Matei Ruset, care împreună cu soţia sa Stanca şi cu fiica lor
Zoiţa, înainte de 1750, au isprăvit de zugrăvit Paraclisul.
în 1797, Mănăstirea Antim ajunge metoc al Episcopiei Ar
geşului şi episcopul ei, Iosif ( f 1820), la anul 1812, reparând
ctitoria lui Antim, s-a îngrijit şi de Paraclis, pe care, văzându-l «că este scurt şi strâmt» l-a mărit şi « l-a împodobit cu
toate trebuinţele».
Reînnoind Aşezământul, Episcopul Iosif a adăpostit în în
căperile lui o şcoală de preoţie, care a durat până în anul 1861.
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Acesteia i-a urmat, pentru câţiva ani, Seminarul Central, Ar
hivele Statului şi Secţia pentru fete a unui orfelinat.
Mănăstirea Antim a fost locul de taină al întâlnirilor lui
Tudor Vladimirescu cu Episcopul Ilarion al Argeşului, care-şi
are mormântul aici, şi Gheorghe Lazăr, profesor atunci la Co
legiul Sf. Sava. Aici au fost gândite proclamaţiile către ţară
ale lui Tudor Vladimirescu şi tot aici monahii mănăstirii au
cusut steagul Revoluţiei lui Tudor, cu chipurile Sf. Treimi şi
ale sfinţilor Gheorghe şi Teodor-Tiron.
Lovită de marile cutremure de pământ din anul 1802 şi
1838, şi mai apoi, în 1865, de o năpraznică revărsare a apelor
râului Dâmboviţa, ctitoria Mitropolitului Antim a ajuns într-o
«jalnică stare de năruire», din care a fost scoasă într-o prună
etapă de restaurare, iniţiată între anii 1860— 1863 de Clement
Episcopul Argeşului (j 1862), când s-a reparat şi Paraclisul,
refăcându-i-se o nouă zugrăveală în ulei, realizată de pictorul
Gheorghe Tattarescu. în cea de a doua etapă, între anii
1865—1867, lucrările au privit mai ales biserica cea mare.
între 1910—1912, dărâmându-se unele dependinţe şi în
căperi năruite din colţul vestic al incintei, s-a construit în loc
Palatul Sf. Sinod.
în timpul primului război mondial, Mănăstirea Antim a
adăpostit moaştele Sf. Muceniţe Filofteia de la Curtea de
Argeş, care au fost aşezate lângă racla cu părticele din moaş
tele Sfinţilor 40 de mucenici, sfinţilor Acachie şi Neofit şi Sf.
Muceniţe Parascheva aflate şi astăzi în biserica Mănăstirii.
O seamă de restaurări s-au realizat în anii ’30, mai mult
la biserica mare, dar cutremurul din anul 1940 a presărat
peste ctitoria fericitului Antim însemnate stricăciuni, restau
rate în parte, în anii ce au urmat.
Cele ce au mai rămas de îndreptat s-au împlinit din în
demnul Patriarhului Justinian ff 1977) de vrednică amintire,
«cel iubitor de înfrumuseţare a sfintelor noastre biserici», în
anii 1950—1951. Cu acest prilej, Paraclisul s-a zugrăvit din
nou în frescă de Dimitrie Dimitriu Nicolaide.
Reparaţii mai însemnate s-au efectuat la ctitoria antimiană în anul 1966, când s-au împlinit 250 de la trecerea la
Domnul a lui Antim Ivireanul. între altele, la Paraclis s-a con
struit o turlă nouă de zid şi s-a amenajat un muzeu bisericesc
dedicat vieţii şi activităţii Mitropolitului Antim Ivireanul.
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Vrednic de amintit este faptul că în Mănăstirea Antim
şi-au găsit adăpostul duhovnicesc sub aureola mistică a «Ru
gului Aprins» numeroase personalităţi ale vieţii bisericeşti şi
culturale româneşti din perioada anilor ’50, care au plătit cu
ani grei de temniţă, ataşamentul lor la valorile credinţei nea
mului şi Bisericii sale. între anii 1984—1986, datorită vitre
giilor vremii, s-au demolat chiliile din latura de nord şi jumă
tate din cele de pe latura de est, construindu-se altele noi,
aproape de biserica mare, iar Palatul Sfântului Sinod a fost
mutat pe o distanţă de 20 de metri, pentru a face loc unei
străzi. Tot în acel timp, Paraclisul ajunsese într-o stare avan
sată de degradare.
Ca urmare, începând cu anul 1988, din îndemnul Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la Aşezământul mona
hal, Mănăstirea Antim, s-au înfăptuit lucrări de restaurare şi
înnoire care au durat mai mulţi ani, construindu-se în a doua
curte a mănăstirii şi o clădire nouă cu chilii şi trapeză, pentru
călugări şi încăperi pentru diferite trebuinţe ale obştii mo
nahale.
La Paraclis s-au făcut consolidările fundaţiei şi zidărie, s-a
înlocuit ancadramentul vechi al uşii de la intrare cu altul nou,
s-a curăţat tâmpla şi mobilierul, iar pictura a fost restaurată
şi completată de pictorul arhimandrit Sofian Boghiu, stareţul
mănăstirii şi de ucenicii săi. Lucrări de restaurare s-au realizat
şi la încăperile din incintă, unde s-a amenajat muzeul dedicat
Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul.
Sfârşindu-se cu ajutorul lui Dumnezeu reînnoirea Para
clisului astăzi 27 septembrie 1996, a fost sfinţit făcându-se şi
comemorarea împlinirii a 280 de ani de la trecerea la Domnul
a Sfântului Antim.
Sfinţirea s-a săvârşit cu deosebită solemnitate astăzi de
Sanctitatea Sa llie al II-lea, Patriarh Catolicos a toată Georgia
şi de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române, fiind de faţă membri ai Sf. Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române şi al Bisericii Ortodoxe a Geor
giei, precum şi a reprezentanţilor unor instituţii de cultură şi
spiritualitate din ţara noastră şi un mare număr de clerici şi
credincioşi.
Cu deosebită recunoştinţă adresăm Bunului Dumnezeu ru
găciuni de mulţumire şi spre cinstirea Sf. Ierarh Antim Ivi-
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reanul, semnăm acum, acest document toţi cei care astăzi am
participat la sfinţirea Paraclisului Mănăstirii Antim».
După săvârşirea slujbei de târnosire a paraclisului, a fost săvârşită
Sfânta L iturghie pe un podium special am enajat în partea dreaptă
a bisericii m ari. R ăspunsurile au fost executate de către corul de tineri
al M ănăstirii Antim.
La m om entul chinonicului, în atm osfera creată de sfântă rugăciune
a Sfintei şi Dum nezeieştii L iturghii O rtodoxe săvârşită în lim ba rom ână
şi georgiană, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a rostit un bogat
cuvânt de învăţătură, aşezând în inim ile credincioşilor, dorinţa de a
urm a pilda Sf. Ierarh Antim , cel care acum mai bine de două veacuri
şi ju m ătate încălzea cu talentul său oratoric inim ile credincioşilor veniţi
la M ănăstire pentru a se adăpa din «Apa cea Vie».
In cuvântul de învăţătură Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a a ră ta t:
«Sanctitatea Voastră,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Scum pi fraţi din Georgia, patria Sfâ n tid u i n o stm Părinte şi
Ierarh A n tim Ivireanul,
înalt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi ai
Bisericii Ortodoxe Române,
Fraţi şi surori credincioşi şi credincioase.
Ne aflăm astăzi în această incintă a M ănăstirii A ntim , un locaş
sfânt, u n loc binecuvântat de Dum nezeu, care a izvorât în decursul
celor aproape 300 de ani de existenţă, râu ri de învăţătură, de lum ină
şi de vindecare sufletească.
Este p en tru Biserica noastră o sărbătoare unică, prilejuită de pom e
nirea Sfântului Ierarh A ntim , care a slujit ţara şi poporul român, în
vrem ea dom nitorului Sfântul C onstantin Brâncoveanu, zidind această
m ănăstire şi încoronând viaţa sa cu dum nezeiasca aureolă de m artir
pentru credinţă şi pentru Hristos.
Este o sărbătoare unică astăzi pen tru întreaga Ortodoxie, pentru
că Sf. Ierarh A ntim , care se sem na totdeauna cu titlu l de «Ivireanul»
pe toate cărţile sale, a adunat în tim pul vieţii sale, ca stareţ la M ănăsti
rea Snagov, ca episcop la Râmnic, ca m itropolit al Ţării Rom âneşti,
reprezentanţii Ortodoxiei din tim pul domniei lui C onstantin Brânco
veanu. P atronate de dom nitori şi ierarh i credincioşi şi m artiri, ca B rân
coveanu şi A ntim Ivireanul, Ţara Rom ânească şi Biserica O rtodoxă
Română au reuşit să se prezinte m inunat lum ii şi Ortodoxiei întregi,
în ju ru l dom nitorului C onstantin B râncoveanu nu era num ai el, A ntim
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Georgianul, Ivireanul, ci se aflau patriarhii A lexandriei, ai Ierusalim u
lui, erau m arii învăţaţi ai Bisericii Ortodoxe U niversale, precum şi unii
din Occident, din Florenţa şi din alte centre universitare.
D uhul m arelui Ierarh A ntim Ivireanul se bucură, Sanctitatea Voas
tră, văzându-vă astăzi, aici, în zi de pom enire şi de sărbătoare, înconju
rat de noi, ierarhi ai Bisericii O rtodoxe Rom âne, de cler şi credincioşi
şi credincioase din C apitală şi din Ţară. Nu num ai astăzi, dar de-a lungul
secolelor, şi m ai cu seam ă de-a lungul deceniilor de întuneric com unist,
m ulţi credincioşi s-au rugat în această ogradă a M ănăstirii Antim , care
a fost Sfânta Sfintelor Capitalei noastre ortodoxe, străju ită de stareţii
şi m onahii ei. Aici, în biserica proiectată şi zidită de Sf. Ierarh Antim ,
in tra u credincioşii şi credincioasele1 pe uşile sculptate de m âna binecuvântătoare a sfinţitului ctitor. în acest spaţiu sfânt al m ănăstirii, s-au
ru g at cu evlavie num eroşi credincioşi şi au vărsat lacrim i p en tru sal
varea credinţei şi a m ănăstirii.
La m ănăstire nu vine nim eni num ai din curiozitate, num ai să ad
m ire frum useţi de artă şi cultură, oricât de atrăgătoare ar fi acestea.
Nu vine num ai pen tru a adm ira cântările părinţilor m onahi, sau a crea
ţiilor artistice : icoane, fresce, obiecte de artă sau m anuscrise. Un cre
dincios care se gândeşte să m eargă la m ănăstire pentru folos duhov
nicesc, se gândeşte în prim ul rând la sufletul său, la durerile sale, la
cerinţele sale. Aici, la M ănăstirea Antim, în ciuda m ultor piedici s-au
aflat duhovnici, s-au înălţat slujbe vindecătoare, alinătoare de suflet,
m ângâietoare în vrem uri grele. Am în ju ru l m eu pe unii dintre părinţii
din acel tim p, când aici se afla şi cămin p en tru studenţi m onahi :
I.P.S. B artolom eu al C lujului, P. S. Gherasim al Râm nicului, părintele
arhim andrit Vasile Vasilachi, starec al acestei m ănăstiri în vrem uri grele,
in prezent vicar al A rhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne din Statele U nite
şi Canada, părintele arhim andrit Sofian, stareţul actual al m ănăstirii,
părintele arhim andrit Grigorie de la C atedrala Sf. Patriarhii.
Nu pot uita că şi eu personal m -am îm părtăşit o bucată de vrem e
din atm osfera A ntim ului, în anii de studenţie, vrem uri zbucium ate ale
anilor 1940 şi urm ători, ani ai bom bardam entelor, ai suferinţelor fra ţi
lor noştri basarabeni, izgoniţi de com unişti de pe moşia lui Ştefan cel
M are şi Sfânt. Aici, la M ănăstirea A ntim , sălăşluia alături de noi, în
desăvârşită sm erenie, m itropolitul Basarabiei, înţeleptul şi bătrânul
G urie, aflat în grea am ărăciune în apusul vieţii sale, care ne m ângâia
cu vorbele sale pline de îm bărbătare, făcând pravila de toată noaptea,
zilnic în biserică şi adresând chem area fraţilor m onahi de a participa
neîncetat la slujbele ce se oficiau, iar tinerilor de a nu ieşi pe străzile
B ucureştiului în pierdere de timp.
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Această slăvită M ănăstire A ntim , iubiţii mei, trăieşte astăzi o clipă
de lum ină filocalică, de lum ină taborică, de acea lum ină după care în 
setau atunci cei dornici, cei cu sufletul plin de căldura D uhului Sfânt,
pe care noi îi descoperim acum prin diferite scrieri, prin diferite tip ă 
rituri, sau prin paginile «Rugului aprins». Priviţi la această m ănăstire,
la biserica, Paraclisul şi chiliile ei în care cu m ulte decenii înainte s-au
înscris pagini de evlavie şi cultură, iar noi cei de astăzi, cu tâm plele
argintii, am fost m artori şi ai unei stări dureroase.
Cunosc M ănăstirea A ntim de când eram elev la Sem inarul m o
nahal de la M ănăstirea Cernica. Când am vizitat odată incinta acesteia,
am răm as foarte dezam ăgit, foarte în trista t de cum apărea atunci, prin
anii 1933. Erau vrem urile acelor ani de grele încercări când nu mai
fiinţa acest S fânt locaş ca m ănăstire.
Iată, acum, am putea spune, iubiţii mei, că ne aflăm pe piscul
m untelui, acolo unde doar cei trei Apostoli s-au învrednicit să fie p re 
zenţi cu Iisus — Petru, Ioan şi Iacob — la m inunea schim bării la faţă
a M ântuitorului. Poate p rin tre noi, credincioşii, credincioasele şi slu
jitorii prezenţi, m ai ales p rin tre tinerii şi copiii care se îm părtăşesc acum
cu T rupul şi Sângele Dom nului în Paraclisul din nou sfinţit îm preună
cu Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, P a tria rh u l Catolicos a toată Georgia,
socotim că se află asem enea ucenici şi uceniţe. Această m ănăstire a tră it
astăzi o clipă de lum ină, arătând ca o poiană frum oasă şi atrăgătoare
in m ijlocul codrului, a vieţii totdeauna zbucium ate a M etropolei noastre.
Cum să nu am intim de aceste adevăruri atât de sfinte, de vrednicia
ostenitorilor M ănăstirii Antim , de binefăcătorii şi răbdătorii ei slujitori,
care au strălucit ca o lum ină de-a lungul vrem urilor, m ai cu seamă de
cele de sub întunericul com unism ului ? Cum să nu am intim de chipul
patriarhului Ju stin ia n M arina, cel care a pus la inim ă dăinuirea şi
restaurarea acestui sfânt locaş, p rin stabilirea aici, la m ănăstire, a reşe
dinţei celor doi episcopi vicari patriarhali, pen tru ca m ănăstirea să fie
aşezată în rosturile ei întip ărite de m arele ei ctitor, Sf. Ierarh A ntim
Ivireanul ?
Dar iată, se adevereşte cuvântul psalm istului, care spune : «Certând
m-a certat D om nul, dar m orţii nu m -a dat 1» (Ps. 117, 18). M ulţi dintre
slujitorii Bisericii noastre şi din rândul părinţilor A ntim ului au suferit,
în tr-u n fel sau altul, neînchipuit de greu în um bra închisorilor, m ulţi
s-au sacrificat p e n tru dragostea lui Hristos. M ulţi dintre părinţii şi slu
jitorii acestei m ănăstiri chiar au gustat am arul anilor de tem niţă grea.
Unii dintre ei au m u rit în închisoare, ca părintele arhim andrit H aralambie, fratele P rea Cuviosului Vasile Vasilachi şi alţi m ulţi credincioşi
intelectuali. D ar această suferinţă a rodit în tim p. Şi, iată, rodul îl
R O. R. — 4
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vedem şi îl sim ţim astăzi în tru m ângâierea sufletelor, a în tăririi con
vingerii noastre, că precum Hristos a p u rta t Crucea suferinţei de bună
voie, a fost pus în m orm ânt de unde a înviat zicând m ironosiţelor în
dim ineaţa învierii : «Bucuraţi-vă 1», prim ul Său cuvânt, tot astfel şi
M ănăstirea A ntim cu fiii ei, a înviat la o nouă viaţă. Ne gândim la
acea vrem e care-şi avea adâncim ile ei, p rin care D um nezeu a rân d u it ca
părintele ţării Iviria, binecuvântată de Dum nezeu prin odrăslirea Mi
tropolitului A ntim Ivireanul din fiii ei să vină aici să vadă ce urm e
adânci a lăsat în ţara noastră. Acest ierarh n-a trecut ca un m eteor pe
păm ântul rom ânesc, ci a im prim at în inim ile credincioşilor şi clerului
Bisericii noastre, credinţa, arta şi toată zestrea personalităţii sale. Mai
presus de toate a slujit Ortodoxia şi şi-a pus speranţa în forţele m ona
hism ului de la noi, a rolului m ănăstirilor în viaţa Bisericii şi a ţării.
D um neavoastră, iubiţii mei, aţi m ărtu risit astăzi, ataşam entul faţă
de credinţa cea dreaptă. Ca şi în alte îm prejurări, când noi am avut
oaspeţi de peste hotare, aţi a ră tat cum ştiţi să daţi strălucire credinţei
în Dum nezeu, înrădăcinată în sufletele noastre şi ale străm oşilor noştri
de Sf. Apostol Andrei, cel întâi chem at. Dacă ne gândim că Sf. Mi
tropolit Antim , se num ea din botez Andrei, ne putem da seam a de
adânca înţelepciune dum nezeiască. Din păcate însă, nu se cunosc îm 
p reju rările în care acest tân ăr georgian a ajuns la Constantinopol în
preajm a m arilor ierarhi de acolo, unde dom nitorul C onstantin Brâncoveanu l-a cunoscut şi văzându-i vrednicia, l-a adus în Ţ ara Românească.
Aici a devenit stareţ la M ănăstirea Snagov, apoi episcop la Râm nicul
Vâlcea şi M itropolit al Ţării Rom âneşti, întem eind aici această m ănăstire,
o biju terie a arhitecturii noastre rom âneşti.
M itropolitul A ntim era arhitect, sculptor, pictor, tipograf, bun cu
noscător al lim bii rom âneşti şi a altor limbi. Vă daţi seam a ce distanţă
este de la lim ba gruzină, tot sfântă şi ea, pe care aţi auzit-o astăzi de
la S anctitatea Sa şi de la însoţitorii săi, până la lim ba rom ână ? Cât
efort şi cât ataşam ent răbdător, câtă dragoste a avut A ntim Ivireanul
pen tru a învăţa lim ba rom ână, spre a deveni apoi orator, scriitor de
predici, de predoslovii de o rară frum useţe literară. El a fost la vrem ea
sa, p rin tre prim ii ierarhi, care a introdus lim ba rom ână în Biserica noas
tră. A tip ă rit cărţi rom âneşti şi omilii de o rară expresie teologică şi
m ăiestrie patristică, model p en tru tinerii şcolari. Lucrarea sa pastorală
«Cuvinte către preoţi» este de o m are actualitate. în toate operele tra 
duse sau scrise de el în lim ba rom ână, dovedeşte cunoaşterea tem einică
a form elor gram aticale, dând la iveală comorile acesteia. Sf. A ntim
Ivireanul a contribuit ca şi M ihai Em inescu la dezvoltarea farm ecului
cuvântului rom ânesc, desăvârşind calea form ării lim bii bisericeşti de o
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rară lim pezim e şi m lădiere oratorică, adoptată de cei mai iscusiţi
scriitori din Biserică şi din cultură în general.
Sanctitatea Voastră ! Aveţi in faţă aceşti credincioşi, aceşti copii,
aceşti tineri, adunaţi în ju ru l nostru, al părinţilor Bisericii noastre stră 
moşeşti, la chem area m arelui nostru părinte şi m itropolit Sf. Ierarh
Antim Ivireanul. Este p en tru prim a dată în istoria noastră, când în tâistătăto ru l Bisericii Ortodoxe Gruzine vine să vadă nu num ai clădirile,
nu num ai m uzeul legat de num ele şi activitatea Sf. Ierarh m artir Antim
Ivireanul, ci vine ca să aşeze cu m âna Sa sfintele m oaşte la altarul
Paraclisului zidit lângă chilia sa. D uhul Sfânt ne-a adunat astăzi să
sfinţim Paraclisul şi să slujim Sf. L iturghie p rin care am devenit deofiinţă. D uhul Sfânt a rân d u it ca astăzi să fie ziua proclam ării solemne,
a canonizării Sf. Ierarh Antim , în prezenţa în tâistătăto ru lu i Bisericii
Georgiei şi a însoţitorilor săi, ierarhi ai Sf. Sinod al P atriarhiei Gruziei.
De-a lungul secolelor, credincioşii rom âni, au dovedit aceeaşi evlavie
ca a celor de astăzi ; o evlavie sinceră, din lăuntru, care face ca noi,
Biserica, ierarhii, preoţii, să fim m ai cu curaj, luând pildă de la ei, care
ascultă sub um brele, în ploaie, în frig, cuvântul de în v ăţătu ră şi ru g ă
ciunile liturgice. Este pentru prim a dată când dum neavoastră, iubiţii mei
fii duhovniceşti, aţi av u t ocazia să ascultaţi aici la M ănăstirea A ntim ,
L iturghia ortodoxă în lim ba rom ână şi georgiană săvârşită de în tâistătătorii Bisericilor Gruziei şi României, înconjuraţi de ierarhi, preoţi,
diaconi din cele două P atriarhii. Câtă bogăţie sufletească, ce sem ni
ficaţie profundă are pentru noi toţi, pen tru tinerii noştri, această sfântă
îm prejurare.
In tre altele, O rtodoxia are nevoie astăzi de cunoaştere reciprocă,
iubiţii mei. îngrijorarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, faţă
de invazia sectelor, ucigătoare a unităţii de credinţă prin prozelitism , nu
num ai a iehoviştilor a tâ t de agresivă, s-a a ră tat p rin repetate apeluri
faţă de preoţi pen tru o pastoraţie m ai vie, de la om la om. Să cunoaştem
mai corect în v ăţătu ra Bisericii, frum useţile şi însem nătatea Ortodoxiei.
Ce înseam nă ea ? Ce înseam nă Biserica ? Ce înseam nă dreapta credinţă ?
Ce înseam nă istoria şi rolul legăturilor noastre de veacuri cu celelalte
Biserici ? Acestora le-a dat înţeles şi sens, ca şi astăzi, în anul trecut,
când P ărinţii Ortodoxiei, P a triarh ii şi reprezentanţii ei, în toam na tre 
cută au liturghisit şi binecuvântat clerul şi credincioşii noştri. Aceste
sfinte lucrări şi întâlniri sunt daruri de n ep reţu it pentru Biserică şi
credincioşi.
Nu l-am cinsti mai adevărat, m ai drept, pe acest ierarh m a rtir al
nostru, al Bisericii Ortodoxe a Georgiei şi a Bisericii Ortodoxe Române,
nu l-am cinsti m ai frum os decât p rin S fânta Liturghie, p rin aceste
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m om ente de com uniune ortodoxă. P rin aceasta învăţăm că Ortodoxia
nu înstrăinează oamenii între ei, ci îi adună pe făgaşul în văţăturii M ân
tuitorului Hristos, a Sfinţilor Apostoli şi Părinţi. Ea promovează ştiinţa,
cultura şi tot ceea ce este în dreptat spre binefacerea şi îm plinirea om u
lui şi a vieţii lui. De altfel, însuşi M itropolitul A ntim Ivireanul ca şi
alţi m ulţi ierarhi ai Bisericii a fost şi u n om de ştiinţă, un om al calcu
lelor exacte. Arm onia arhitecturii acestei biserici arată că el avea o
pregătire specială şi un deosebit sim ţ al proporţiilor.
S anctitatea Voastră, mai adăugăm dragostea şi preţuirea ierarhilor
şi clerului Bisericii Ortodoxe Române, faţă de Biserica Ortodoxă a
Gruziei. Credincioşii ei v-au m ărtu risit credinţa şi evlavia lor, prin pre
zenţa, respectul şi bucuria lor, poate mai bine ca oricare dintre noi am
fi încercat s-o facem. în am intirea venirii şi vizitării Bisericii noastre,
din îndepărtata Ivirie, vă rog să prim iţi din partea noastră insignele
patriarhale, care ne-au u n it in rugăciune, ne-au în tă rit în credinţă şi
ne-au sporit râvna în slujirea Bisericii Ortodoxe Universale. (Prea F eri
citul P ărinte Teoctist a oferit delegaţiei Bisericii Georgiei o icoană cu
Sf. Antim Ivireanul, care va pu rta m Georgia însem neie culturii şi spi
ritu alităţii ortodoxe româneşti).
Către încheierea cuvântului, am dori să adăugăm că aici, între noi,
avem pe părintele arhim andrit Vasile Vasilachi, din America. P rea
Cuvioşia Sa a fost stareţul acestei m ănăstiri în vrem uri foarte grele.
El este cunoscut prin cărţile tipărite, apreciate de clerul şi de intelec
tu alitatea noastră, de ierarhi şi credincioşi. Aici, la M ănăstirea Antim ,
a fost stareţ când a construit turlele bisericii. P ărintele arhim andrit a
în d u ra t ani de suferinţă, ani de închisoare, ani de m ărturisire m artirică.
Au urm at însă apoi ani de slujire, de reprezentare a Ortodoxiei în S ta
tele U nite şi Canada, în calitate de vicar al Sfintei Arhiepiscopii O rto
doxe Rom âne din Statele Unite şi Canada. Este colaboratorul apropiat
al Î.P'S, Arhiepiscop Victorin. O bună bucală de timp, Prea Cuvioşia Sa,
îm preună cu I.P.S. Arhiepiscop Bartolom eu al Clujului, au în ălţat şi
consolidat acolo im aginea Bisericii Ortodoxe Rom âne şi a Ortodoxiei.
Cu acest prilej, în num ele tu tu ro r acelora care l-au p reţu it şi al
celor care-1 preţuiesc şi astăzi, cunoscând şi sentim entele I.P.S. A rhi
episcop Victorin de dragoste şi preţu ire pentru Prea Cuvioşia Sa, dorim
să-i răsplătim m unca sa, în lim itele pe care Dum nezeu ni le-a dat. Am
dori să legăm această răsplătire tot de M ănăstirea A ntim şi să-i acordăm
astăzi, din partea Bisericii noastre rangul de A rhim andrit M itrofor,
fiind vrednic de această cinstire.
Prea Cuvioşia Sa îm preună cu credincioşii parohiei Sf. Nicolae din
New-York, ne-a donat mii de dolari pen tru lucrările de reconstruire

V I A Ţ A BI SERI CEASCA

53

a bisericii Sf. Spiridon Vechi. Această contribuţie a Prea Cuvioşiei Sale
şi a credincioşilor săi a determ inat ca mai devrem e decât ar fi trebuit,
să se finalizeze lucrările de rezidire a bisericii. Târnosirea şi sfinţirea
icestei biserici va avea loc la 26 octom brie a. c., în prezenţa Prea F e ri
citului Ignatie al IV-lea al Antiohiei.
Prea Cuvioase Părinte, m ulţum esc lui Dum nezeu că m -a învrednicit
să trăiesc această zi, să prim esc pe P atriarh u l Georgiei şi să săvârşesc
şi această hirotesie. Prim iţi ca de la D uhul Sfânt şi aceasta cum aţi
prim it atâtea în viaţă cu lacrim i, cu bucurie şi cu credinţa în D um 
nezeu ! V rednic este lucrătorul de plata sa !».
După înălţătorul cuvânt de în văţătură rostit de Prea Fericitul P ă
rinte P a tria rh Teoctist, a avut loc un m om ent mai ra r în tâln it în istoria
şi practica Bisericii Ortodoxe Române. La propunerea I.P.S. Arhiepiscop
Victorin al Arhiepiscopiei O rtodoxe Române pentru Statele U nite şi
Canada, Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a ridicat, prin hirotesie,
pe Prea Cuviosul A rhim andrit Vasile Vasilachi — fost stareţ al M ănăs
tirii A ntim — la rangul de A rhim andrit M itrofor.

GRAMATA PATRIARHALĂ
citită de Prea Sfinţitul Casian, Episcopul Dunării de Jos,
pentru ridicarea Prea Cuviosului Arhimandrit Vasile Vasilachi
la demnitatea de Arhimandrit Mitrofor arată :
«Teoctist, din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române,
Dumnezeiescul har al Prea Sfântului şi de viaţă Făcătoru
lui Duh, dat de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos
Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli şi urmaşilor lor, fiindu-ne
împărtăşit şi Nouă şi având Noi puterea arhierească de a rândui diferite trepte ierarhice, ranguri şi diferite distincţii şi a
le încredinţa celor care s-au învrednicit a sluji cu toată credincioşia Sfintei noastre Bisericii Ortodoxe ;
Ascultând şi de sfatul Sfântului Apostol Pavel, care în
prima Epistolă către Timotei spune: «Preoţii, care-şi îndepli
nesc bine dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste,
mai ales cei ce se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura» ;
Pe temeiul încredinţărilor despre osârdia şi lucrarea deo
sebită săvârşită întru păstrarea şi întărirea credinţei noastre
ortodoxe, precum şi pentru slava Bisericii Ortodoxe cea «Una,
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească» ;

54

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N A

La propunerea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din S.U.A. şi Canada, am
socotit că este bine a acorda distincţia de ARHIMANDRIT
MITROFOR Prea Cuviosului Arhimandrit Vasile Vasilachi,
Vicarul Sfintei Arhiepiscopii Ortodoxe Române din S.U.A. şi
Canada, cu dreptul de a purta mitră, mantie şi cârje, în semn
de mulţumire şi de smerită închinare Prea Milostivului Dum
nezeu, pentru binefacerile care le-a revărsat asupra Sfintei
noastre Biserici Ortodoxe Române, asupra clerului şi credin
cioşilor Sfintei Arhiepiscopii Ortodoxe Române din S.U.A. şi
Canada.
Nădăjduim că această cinstire va fi pentru Prea Cuvioşia
Sa îndemn de sporire a râvnei pentru Biserica noastră stră
moşească, a românilor ortodocşi din America şi Canada, iar
pentru ceilalţi clerici din Arhiepiscopie, va fi îndemn pentru
înmulţirea zelului lor pastoral, pentru mântuirea credincioşi
lor şi pentru mângâierea tuturor.
Pentru adeverirea celor mai sus arătate, pecetluim cu sem
nătura noastră această Gramată.
Dată la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, în anul mân
tuirii 1996, luna septembrie, ziua 27, la pomenirea Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanul.
f Teoctist».
Patriarhul Românilor Ortodocşi din România şi de pre
tutindeni.
După citirea G ram atei P atriarhale, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a înm ânat P. Cuv. A rhim andrit M itrofor Vasile Vasilachi m antia
şi cârja arhierească şi a aşezat pe capul Prea Cuvioşiei Sale o m itră,
însă fără crucea din vârful acesteia, care arată diferenţa trep tei preoţiei
de treapta arhierească. în tim pul acordării acestor distincţii deosebite
Prea Cuviosului Vasile Vasilachi, Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist
a rostit cu voce înălţătoare «vrednic este !», iar poporul d rept credincios
a răspuns cântând îm preună cu slujitorii altarului «vrednic este !».
Prea Cuviosul A r h i m a n d r i t
Mitrofor Vasile Vasi
l a c h i , profund m işcat de m om entele unice ale istoriei vieţii sale,
create de hirotesia în tru A rhim andrit M itrofor, a ţin u t să m ulţum ească,
spunând em oţionat :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
Iubiţi credincioşi,
R angul care mi s-a acordat astăzi a fost pentru m ine o surpriză
neaşteptată.
I.P.S. Arhiepiscop V ictorin m -a trim is să fiu prezent la m area săr
bătoare a m arelui Ierarh de la M ănăstirea Antim din Bucureşti. D ra
gostea Î.P.S. Sale se arată şi către sm erenia m ea şi m ulţum esc din tot
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sufletul pentru rangul care mi l-a acordat. Aceasta face ca în viitor şi
mai m ult sâ duc lupta cea bună p en tru credinţa noastră creştinească,
aici în Rom ânia şi în continentul am erican, în Statele U nite şi Canada.
S unt im presionat sufleteşte de faptul că acest rang mi se acordă
in această m ănăstire, unde am fost stareţ tim p de p atru ani. Bunul
Dumnezeii m i-a a ju tat ca, prin concursul oam enilor distinşi de aici, să
zidim aceste tu rle înalte şi frum oase care dau tărie de credinţă acestei
biserici.
M ulţum esc lui Dum nezeu că la o aşa m are solem nitate am luat
parte şi mă bucur că avem de faţă şi pe S anctitatea Sa llie al II-lea,
P atriarh u l Catolicos al întregii Georgii.
M ulţum esc Sfântului Sinod că m i-a acordat acest rang.
Ce vă pot spune despre Am erica ? Doar că rom ânii de acolo vă
iubesc. Prim a lor grijă a fost aceea ca să aibă o biserică ortodoxă, la
fel ca rom ânii de aici.
«încă ne rugăm pentru Preşedintele Statelor Unite ale Americii,
Bill Clinton, şi pentru poporul am erican şi pentru poporul rom ân drep tcredincios». C redinţa dreaptă să sporească m ereu în sufletele noastre
şi să vă aducă binecuvântarea lui Dumnezeu. Duc la rom ânii din A m e
rica dragostea pe care o văd la D um neavoastră, care în num ăr atât de
m are aţi participat la această slujbă de la M ănăstirea Antim.
Dumnezeu să vă binecuvânteze !
Să trăiască creştinii din Am erica !
Să trăiască creştinii din Rom ânia !
Mulţi ani cu bucurie !».
S anctitatea Sa llie al II-lea, la rândul său, m ulţum ind a ţin u t să
exprim e, în cuvântul rostit, mai întâi două gânduri. A dresându-se cre
dincioşilor care au asistat la slujbă toată dim ineaţa în ploaie, afară, în
frig, Sanctitatea Sa a exclam at ; «A veţi o credinţă m are, pe care aţi
m anifestat-o astăzi, din belşug /». Apoi, im presionat de înălţătorul cuvânt
rostit de Prea Fericitul P ărinte Teoctist, a spus credincioşilor : «Sun teţi
fericiţi că aveţi un asemenea Patriarh, în persoana Prea Fericitului
Părinte Teoctist!».
Sanctitatea Sa llie al II-lea, Patriarhul Catolicos a toată Georgia,
a exprim at m area sa bucurie de a putea lua parte, la Bucureşti, la prăznuirea Sfântului Ierarh M artir Antim spunând :
«Prea Fericite Părinte Teoctist,
Locţiitor al Scaunului Cezareii Capadociei,
Arhiepiscop al B ucureştilor, M itropolit al M unteniei şi Dobrogei, şi
Patriarh al Rom âniei,
Înalţi ierarhi, Prea Cucernici Preoţi, Prea Cuvioşi Părinţi şi Maici,
Dragi surori şi fraţi în tru Hristos,
Înainte de a începe cuvântul m eu, aş dori să-m i exprim adm iraţia
faţă de dum neavoastră spunând că aveţi o credinţă m are, pe care aţi
m anifestat-o astăzi, din belşug !
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In al doilea rând, vreau să vă spun că sunteţi fericiţi că aveţi un
asem enea P atriarh , în persoana P rea F ericitului P ărinte Teoctist !
D orinţa noastră fierbinte de a vizita ţara binecuvântată a României,
la invitaţia P rea Fericitului P ărinte Teoctist, s-a îndeplinit, iar pentru
aceasta adresăm cea mai adâncă recunoştinţă. Suntem fericiţi" să fim în
ţara dum neavoastră, unde a propovăduit Sfântul Apostol A ndrei, cel
întâi chem at la apostolat, care este, de asem enea, şi lum inătorul şi ocro
titorul Georgiei.
Ne aflăm acum în vechea Dacie, renum ită prin cultura şi tradiţiile
sale. T ertulian al C artaginei m ărturiseşte în lucrările sale că erau foarte
m ulţi creştini p rin tre populaţia dacă din acel tim p. Aşa cum m ărturisesc
şi oamenii de ştiinţă, este bine cunoscut faptul că au existat foarte
m ulţi m artiri în prim ul secol d. Hr. în ţara aceasta.
După organizarea Bisericii Române, aceasta a devenit forţa spiri
tuală principală a naţiunii voastre. In secolele al X V -lea şi al XVI-lea,
când Ţara Rom ânească şi Moldova au lu p ta t pentru independenţa lor
îm potriva Im periului Otoman, Biserica Rom ână a sprijinit cu tărie
poporul român.
Istoria dum neavoastră a fost uneori tulbure, dar a avut şi m om ente
de glorie, aşa cum s-a întâm plat cu istoria ţării noastre, Georgia, dar
D um nezeu niciodată nu ne-a părăsit în tim purile grele.
Persoana care ocupă un loc im portant în istoria voastră şi care a
aruncat o punte de legătură în tre naţiunile şi Bisericile noastre, este
S fântul A ntim Ivireanul. Georgian prin naţionalitate, A ntim a devenit
un devotat părin te spiritual al poporului rom ân, dedicându-şi întreaga
viaţă acestui popor.
Aş dori să exprim în num ele poporului georgian şi al Bisericii sale,
m area noastră bucurie şi recunoştinţa pen tru decizia Prea Fericirii Voas
tre şi a S fântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de a-1 canoniza
pe A ntim Ivireanul.
Am bele noastre Biserici sunt fericite că au atât de m ulţi sfinţi, cum
este şi S fântul Ierarh A ntim Ivireanul. P rin rugăciunile, prin bine
cuvântarea şi prin forţa spirituală a popoarelor noastre am supravieţuit
tu tu ro r dificultăţilor, tu tu ro r vicisitudinilor istoriei şi îm potriva duşm a
nilor interni şi externi, m ultor dezastre care s-au ab ătu t asupra po
poarelor noastre în diferite perioade ale istoriei. Dar, să-I m ulţum im
iui D um nezeu pen tru toate !
în ultim ii ani, popoarele şi Bisericile noastre au trecut, de ase
m enea, prin suferinţe şi opresiuni venite din partea regim ului comunist.
Mii de catedrale şi de m ănăstiri au fost distruse, foarte m ulţi slujitori ai
Bisericii au pătim it la noi în Georgia. Ştim, Prea Fericirea Voastră, că
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aceste dificultăţi şi suferinţe nu au fost mai puţine nici în istoria n a
ţiunii voastre din acel tim p. D ar încă o dată, să m ulţum im lui Dum nezeu
pentru toate ! Să m ulţum im pentru că Biserica şi naţiunea sunt acum
libere !
Astăzi trăim în tr-u n sistem social şi politic nou, iar rolul şi res
ponsabilitatea Bisericilor noastre sunt extrem de m ari p en tru viaţa creş
tinilor din ţările noastre. Probabil, cel mai im portant lucru pe care
trebuie să-l facem este să redăm şi să întărim poporului credinţa creş
tină, p en tru că această credinţă este speranţa şi viitorul nostru.
Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Părinte Patriarh,
Suntem bucuroşi să constatăm că Prea Fericirea V oastră continuaţi
slujirea m arilor patriarh i ai Rom âniei — Miron, Nicodim, Ju stin ian şi
Iustin. D um neavoastră personal şi Biserica Ortodoxă Rom ână în ge
neral aţi făcut şi faceţi a tâ t de m ult pen tru unitatea întregii Ortodoxii.
încă o dată, P rea Fericirea Voastră, Prea Fericite P ărin te P atriarh,
înalţi ierarhi şi iubiţi credincioşi, vă m ulţum im din toată inim a pentru
că am p u tu t face această vizită atât de im portantă pentru noi. Suntem
siguri că relaţiile dintre P atriarh ia Georgiei şi P atriarh ia Rom ână se
vor în tări în mod continuu, prin rugăciunile S fântului Ierarh M artir
A ntim Ivireanul.
în încheiere, perm iteţi-m i, P rea Fericirea Voastră, să Vă ofer această
icoană ce reprezintă pe Prea Sfânta Născătoare de Dum nezeu, ocroti
toarea Georgiei, care întotdeauna ne-a fost ajutătoare. D at fiind faptul
că ne găsim la M ănăstirea Sfântului Ierarh A ntim Ivireanul, doresc să
dăruiesc acestei m ănăstiri icoana Sf. Gheorghe, p u rtăto ru l de biruinţă.
Credem cu tărie că Dum nezeul păcii va învinge tot ceea ce este
rău, iar harul Dom nului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui D um nezeuTatăl va fi cu noi cu toţi. Amin».
La Sf. Liturghie oficiată în curtea M ănăstirii A ntim au asistat din
pridvorul bisericii m ari, de sub arcade, Dl. Victor Opaschi, consilier
prezidenţial şi Dl. Emil Constantinescu, preşedintele Convenţiei Demo
crate Române.
Sfârşindu-se Sf. Liturghie, înalţii oaspeţi din Georgia însoţiţi de
delegaţia de ierarhi rom âni au vizitat M uzeul M ănăstirii A n tim f situat
în vecinătatea altarului bisericii m ari.
S anctitatea Sa Ilie al II-lea a p u tu t adm ira obiecte şi lucrări cu
valoare culturală şi istorică ce datează din vrem ea Sf. A ntim Ivireanul,
care aparţineau acestuia sau contem poranilor săi. M uzeul M ănăstirii a
fost refăcut şi îm bogăţit prin grija istoricului Florin Şerbănescuy Director
al Direcţiei M uzeelor din România.
D intre valorile ce se conservă în Muzeu, pot fi am intite :
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a. Exponate din tim pul Sf. A n tim Iv ir e a n u l: u n ep itrahil şi un
potir de pe la 1714, din vrem ea lui C onstantin Brâncoveanu ; Biblia lui
Şerban reeditată la îm plinirea a 300 de a n i ; o frescă a p o rtretului
Sf. A ntim care este o copie a celei de la Govora, care este încadrată
de portretele celor doi dom nitori din tim pul său, C. Brâncoveanu
(1688— 1714) şi C. Cantacuzino (1714— 1716) ; un A ntim is dăru it M ănăs
tirii A ntim de către un preot din M aram ureş ; un potir d ăru it la
anul 1684 M ănăstirii C ăldăruşani, pe când Antim Ivireanul era stareţ
al M ănăstirii Snagov, foarte posibil să fi fost un potir din care Antim
Ivireanul s-a îm părtăşit ; una din cele două copii ale unei lucrări celebre
num ită «Chipurile Vechiului şi Noului Testam ent», al cărei original se
păstrează la Kiev, iar în ţara noastră se găsesc două copii : o copie a
acestui desen realizat de către Costache Petrescu, după originalul făcut
de m âna Sf. Antim Ivireanul se păstrează în M uzeul M ănăstirii Antim,
iar o altă copie se păstrează în biblioteca Academiei Rom âne ; în tr-u n
sfeşnic georgian, arde o lum ânare la icoana T u tu ro r Sfinţilor Români,
ce este încadrată de două troiţe tradiţionale rom âneşti.
b. Opera tipografică a lai A n tim Ivireanul. Când a venit în ţara
noastră, A ntim Ivireanul a lucrat în tipografia M itropoliei ca ierom onah.
Aici, la M ănăstirea Antim, a fost tuns în monahism. La anul 1691 Antim
Ivireanul a tip ărit prim a sa lucrare, «Evanghelii». M uzeul mai conservă
şi alte tip ăritu ri executate la M ănăstirea Snagov ; «Cazania» tipărită
la Bălgrad cu sprijinul lui A ntim Ivireanul ; un portret al regelui Vahtang
al Georgiei redat în «Evangheliarul» tip ărit în anul 1709 la Tbilisi ;
o serie de lucrări tipărite de Sf. A ntim pe când era Episcop al R âm nicu
lui, iar mai apoi ca m itropolit al Ungro-V lahiei, la B ucureşti, unde, între
1701— 1705, a tip ărit cărţi de slujbă ; doar Triodul, Penticostarul şi
M ineele au răm as n etip ărite până la m oartea Sf. Antim , din pricina
survenirii m orţii sale fu lg e ră to a re ; tipăreşte, de asemenea, vestitele
predici num ite «Didahiile» lui A ntim Ivireanul. U ltim a carte tipărită
la anul 1716, la M ănăstirea Antim, unde a funcţionat tipografia, poartă
titlu l «Istoria sfântă iudaică a lui A lexandru M avrocordat Exapolitul»,
tatăl lui Nicolae M avrocordat, ultim ul dom nitor în tim pul căruia a
păstorit A ntim Ivireanul.
c. In m uzeu mai pot fi văzute şi alte lucrări, predoslovii, o ferecătură la o Evanghelie tip ărită de A ntim Ivireanul la sfârşitul sec. al
XV III-lea, diferite sculpturi, precum şi A ctul de canonizare a Sf. A n tim
Ivireanul datând din anul 1992.
Sanctitatea Sa Ilie al Il-lea dim preună cu înalţii oaspeţi din Georgia,
însoţiţi de delegaţia rom ână form ată din Prea Fericitul P ărinte P a tria rh
Teoctist şi din m em bri ai Sf. Sinod, au vizitat apoi şi sfinţit noul corp
de clădiri şi cele 30 de chilii destinate călugărilor şi fraţilor M ănăstirii
Antim .
întorşi la Reşedinţa P atriarhală, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist a oferit în cinstea oaspeţilor din Georgia o Agapă frăţească.
La aceasta au fost invitaţi să participe, m em bri ai Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, conducători şi reprezentanţi ai celorlalte culte din
Rom ânia, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi de la Sem i
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narul Teologic Liceal din B ucureşti, arhim andriţi şi stareţi de m ănăstiri,
consilieri şi inspectori patriarhali. Au mai fost prezenţi Preşedintele
Academiei Române, alţi academ icieni, oameni de cultură, persoane din
A dm inistraţia publică locală.
P rezent la Agapă, Prea Cuviosul P ărin te A rhim andrit Sofian
Boghiu, stareţu l M ănăstirii A ntim din Bucureşti, a dorit să ofere
Sanctităţii Sale Ilie al II-lea un tablou cu noua im agine a M ănăstirii
Antim , care, m ulţum ind p en tru darul oferit al prezenţei Sanctităţii Sale
la această m are prăznuire, a a ră tat p rin tre altele că «în această m ă 
năstire A n tim , în care au trăit cândva 40 de călugări şi fraţif astăzi, pe
lângă cei 10 fraţi care vieţuiesc acolo, aseară, s-an mai adăugat com u
nităţii noastre încă câţiva tineri, m ai precis, 5 tineri au fost îmbrăcaţi
în haine călugăreşti dintre care doi medici tineri, un inginer, un pro
fesor universitar şi un pictor. Aceasta este com unitatea monahală care
a făcut ca astăzi, curtea m ănăstirii să fie plină de lum e, cu um brele în
mână, la această mare prăznuire».
6. Vineri, 27 septembrie 1996.
Sesiunea solemnă a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
în această zi, vineri 27 septem brie, la orele 18,30, a avut loc o
Sesiune Solemnă a S fântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, p ri
lejuită de prezenţa la B ucureşti a delegaţiei Bisericii Ortodoxe a
Georgiei.
In cadrul şedinţei s-a procedat la o inform are reciprocă asupra di
ficultăţilor, dar şi a realizărilor şi îm plinirilor celor două Biserici O rto
doxe din Georgia şi din România. S-a exprim at de am bele părţi ideea
că, m ai ales după căderea regim urilor totalitare com uniste din această
parte a lumii, Bisericile şi com unităţile religioase au făcut eforturi sus
ţinute pen tru reorganizarea vieţii bisericeşti, pentru a putea face faţă
noilor condiţii socio-politice în care Bisericile îşi desfăşoară activitatea
pastoral-m isionară şi catehetică în folosul credincioşilor lor.
P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, luând cuvântul, a pre
zentat delegaţiei gruzine pe fiecare ierarh rom ân prezent la Sesiunea
Solemnă. Prea Fericirea Sa a ţin u t să sublinieze prezenţa şi a Î.P.S. Mi
tropolit P etru al Basarabiei, m em bru al Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, prilej cu care a adus la cunoştinţă Sanctităţii Sale Ilie al II-lea
istoria zbucium ată a Bisericii şi poporului m oldovean de peste P ru t,
despărţit de forţele sovietice, de poporul rom ân, în anul 1940, când s-a
constituit în tr-u n Stat aparte, ce a p u rta t num ele de Republica Mol
dovenească. In acel an, a a ră tat Prea Fericirea Sa, P atriarh ia Rusă a
trim is la Chişinău, fără să consulte P a triarh ia Română, un arhiereu
ca reprezentant şi sufragan al său, care să conducă treburile bisericeşti
din această nou înfiinţată ţară. Lucrurile au răm as aşa până în anul
1989, când statele com ponente ale fostei U.R.S.S. şi-au recăpătat inde
pendenţa şi libertatea, flecare sta t luându-şi form a de organizare proprie.
în situaţia nou creată, o parte din clerul şi credincioşii Bisericii
Ortodoxe din Republica Moldova, şi-a m anifestat dorinţa de a reveni
sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, în anul 1993 aceasta
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s-a constituit canonic in A dunare E parhială şi a cerut P atriarhiei Ro
m âne să fie recunoscută în M itropolie, aşa cum a funcţionat până în
anul 1940. Ierarhii, clerul şi credincioşii din Republica Moldova s-au
constituit în A dunare şi Colegiu Electoral şi şi-au ales m itropolitul lor,
d in tre ierarhii existenţi în Republica Moldova, hirotonit chiar de către
P a tria rh u l rus, în persoana fostului episcop de Bălţi, actualul m itropolit
P e tru P ăduraru. Sf. Sinod al Bisericii noastre exam inând istoria acestei
Biserici M oldovene şi cererea clerului şi credincioşilor săi a aprobat
în anul 1993 reactivarea M itropoliei din Republica Moldova, sub n u 
m ele de «M itropolia Basarabiei» şi a recunoscut pe I.P.S. P etru, ca
M itropolit al «M itropoliei Basarabiei». Despre acest lucru, a m ai ară tat
P rea F ericitul P ărinte P atriarh, a vorbit personal la Istam bul, cu P a
triarh u l Moscovei şi a toată Rusia, Sanctitatea Sa Alexei al II-lea, la
prim a întâlnire a patriarhilor, aducându-i la cunoştinţă noua situaţie
creată şi despre această cerere a istoriei rom âneşti.
Prea Fericitul P ărinte P a triarh Teoctist a făcut această pledoarie
despre istoria Basarabiei, în contextul în care şi Georgia a făcut parte,
ca şi Republica Moldova, până în anul 1991, din fosta U.R.S.S., deci
având o istorie oarecum comună celei din Georgia.
O situaţie la fel de grea, a mai a ră tat Prea Fericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist, cunoaşte şi diaspora rom ânească din Europa Centrală,
care după anul 1989 s-a constituit în A dunare şi Colegiu Electoral,
alegând pe I.P.S. Serafim , M itropolit al nou-înfiinţatei M itropolii a
G erm aniei şi Europei Centrale, care se află actualm ente în plin proces
de organizare, fiind recunoscută de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
P rea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a făcut, de asem enea, cu
noscute şi câteva din eforturile de reorganizare şi renaştere a Bisericii
Ortodoxe Rom âne în societatea de astăzi, mai precis opera de reorgani
zare a învăţăm ântului teologic, a învăţăm ântului religios în şcolile de
stat, despre organizarea asistenţei religioase şi a prezenţei preoţilor în
spitale, în arm ată, în penitenciare etc.
O apreciere deosebită a acordat Prea Fericirea Sa copiilor şi tin e
retului Bisericii noastre, organizaţi în Asociaţii ale tineretului ortodox,
ce funcţionează cu binecuvântarea Sf. Sinod, care sunt foarte setoşi de
activitate bisericească. Ei sunt de un m are ajutor în m arile problem e
ale Bisericii : organizează conferinţe religioase, zidesc din proprie ini
ţiativă biserici, cum este cea care se construieşte în incinta Politehnicii,
altele se construiesc la Timişoara, la Iaşi, iau atitudine publică faţă de
invazia şi pericolul sectelor etc.
în acest context, Prea Fericitul P ărinte P a tria rh a subliniat peri
colul pe care îl reprezintă pen tru Ortodoxia rom ânească sectele (în
mod special «Arm ata M ântuirii» şi «M artorii lui Iehova») care au in
vadat după anul 1989 ţările Europei de Est, ţări care au ieşit slăbite din
regim ul com unist m ilitant ; m em brii acestor secte caută locuri unde
să-şi desfăşoare prozelitism ul, adică în spaţiul bisericilor şi structurilor
ecleziale terito riale deja existente. A fost exprim ată necesitatea depu
nerii unui mai m are efort în activitatea m isionară a Bisericii, anume,
de învăţare şi educare a fam iliilor, acordându-se prioritate educaţiei şi
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catehizării tineretului, asistenţei religioase în spitale, orfelinate şi
arm ată.
La rândul său, Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, m ulţum ind Prea F eri
citului P ărinte P a triarh Teoctist p en tru inform aţiile a tâ t de bogate ofe
rite despre activitatea pastoral m isionară a Bisericii Ortodoxe Române,
a ţin u t să prezinte m ai întâi com ponenţa Bisericii Ortodoxe a Georgiei
care num ără astăzi 27 de eparhii, conduse de către episcopi, arhiepiscopi
şi m itropoliţi, toţi fiind m em bri ai Sf. Sinod al Bisericii O rtodoxe
Gruzine.
Perioada post com unistă prin care trece Biserica Ortodoxă a Geor
giei, a mai a ră tat Sanctitatea Sa, este foarte grea. Urm aşii şi apărătorii
fostului regim n-au p ierdut speranţa că vor putea să refacă U.R.S.S.,
lucru care naşte conflicte în societatea gruzină contem porană.
Una din problem e mai delicate pe care a ţin u t să o m enţioneze
Sanctitatea Sa Ilie al II-lea a fost cea a situaţiei din Abhazia, zonă con
fru n ta tă în ultim ul tim p cu problem a separatiştilor m usulm ani, unde
se găseşte o veche arhiepiscopie a Georgiei, al cărei arhiepiscop a fost
alungat, fiind nevoit să trăiască în exil. A existat chiar tendinţa de a
rupe Abhazia de la Gruzia, lucru deplâns de către Sanctitatea Sa Ilie
al II-lea, în tru cât Arhiepiscopia de Abhazia îi este foarte apropiată de
suflet, pentru faptul că S anctitatea Sa a funcţionat acolo ca A rhiepiscop
de S p u n t tim p de 11 ani. De acolo a fost ales P a tria rh al Gruziei. Există
300.000 de refugiaţi din Abhazia în Gruzia, care se găsesc găzduiţi în
diferite părţi şi care aşteaptă ziua reîntoarcerii acasă. Sanctitatea Sa
Ilie al II-lea a criticat faptul că Rusia şi-a luat angajam entul de a se
face purtătoarea păcii şi restabilirii situaţiei din această zonă, însă de
mai bine de 3 ani nu a făcut nimic. Speră ca odată cu vizita la Moscova
pe care S anctitatea Sa o va efectua între 5 şi 20 octom brie 1996 P a 
tria rh u l Alexei al II-lea, şi în cadrul întâlnirilor ce le va avea cu
preşedintele G uvernului şi al Dumei de S tat a Federaţiei Ruse, să fie
rediscutată problem a Abhaziei.
Problem a sectelor, a a ră tat în continuare Sanctitatea Sa Ilie al
II-lea, nu este proprie României, în tru cât sectele de care vorbea Prea
F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist se întâlnesc şi în Georgia, în spatele
lor găsindu-se «forţe ascunse» şi «m iliarde de dolari», care luptă cu
scopul de «a dezbina Ortodoxia».
M ulţum ind pentru posibilitatea de a vizita România, Sanctitatea Sa
Ilie al II-lea a adresat Prea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist invi
taţia de a vizita Georgia, în cursul anului viitor.
în atm osfera caldă, sinceră şi frăţească în care s-a desfăşurat dia
logul d intre întâistătătorii şi ierarhii Bisericii Ortodoxe a Georgiei şi
ai Bisericii Ortodoxe Române, Sanctitatea Sa Ilie al II-lea şi-a e x p ri
m at, în încheiere, speranţa în m ilostivirea lui Dum nezeu pen tru res
tau rarea păcii şi redresarea situaţiei sociale şi politice conflictuale din
Georgia, în crearea prem iselor depăşirii dificultăţilor cu care se con
fru n tă atât statul, cât şi Biserica Ortodoxă a Georgiei.
Sesiunea Solemnă a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne p ri
lejuită de vizita în Rom ânia a S anctităţii Sale Ilie al II-lea, P atriarh u l
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Catolicos a toată Georgia, s-a încheiat
cuvântat eşti Hristoase...».

cu

intonarea

im nului «Bine

7. Sâmbătă, 28 septembrie 1996.
Slujbe de pomenire la Mormântul Soldatului Necunoscut
şi la Cimitirul Eroilor Tineri
în dim ineaţa zilei de sâm bătă, 28 septem brie, în program ul vizitei
S anctităţii Sale Ilie al II4 e a au fost incluse două m om ente de rugăciune
şi de pom enire a celor care au lu p ta t pentru apărarea şi dem nitatea
neam ului românesc, la M orm ântul Soldatului Necunoscut şi la Cim itirul
Eroilor T ineri ai Revoluţiei.
Astfel, în ju ru l orelor 9.30, de la Reşedinţa P atriarh ală cei doi
conducători ai Bisericii Ortodoxe a Gruziei şi ai Bisericii Ortodoxe
Române, însoţiţi de delegaţiile celor două Biserici, s-au în d rep tat spre
Parcul Carol (Libertăţii), unde au oficiat o slujbă de pom enire la M or
m ântul Soldatului Necunoscut. La sosire, coloana oficială a fost în tâ m 
pinată de către un sobor de preoţi şi diaconi ai Catedralei P atriarhale,
precum şi de un grup de sem inarişti care au intonat răspunsurile la
slujba parastasului ce s-a săvârşit.
După săvârşirea slujbei, cei doi conducători de Biserici Ortodoxe
au depus coroane de flori la M orm ântul Soldatului Necunoscut.
în ju ru l orelor 10.00, coloana oficială s-a aflat apoi la C im itirul
Eroilor Tineri.
Aici, alături de studenţi şi sem inarişti, se aflau, de asem enea,
m ulţi credincioşi, m ajoritatea fiind şi rude ale celor decedaţi în Decem
brie 1989, veniţi, ca în fiecare sâm bătă, să aprindă o lum ânare şi să se
roage p en tru sufletele fiilor lor, în tâln irea cu aceştia a fost cu adevărat
em oţionantă, m om entul având o rezonanţă sufletească deosebită, îm 
bogăţită de vocile tinerilor sem inarişti care au intonat «Im nul Eroilor».
Pe feţele rudelor celor decedaţi se putea citi, după aproape şapte ani
de zile de la m area durere, golul im ens produs prin pierderea celor dragi.
D upă slujba parastasului şi depunerea de jerbe la troiţa ce ve
ghează căpătâiul m orm intelor tinerilor ce au in tra t vrem elnic, dar cu
sufletele curăţite, în îm părăţia veşnicului P ărinte Ceresc, oaspeţii au
in tra t în biserica înălţată din dorinţa şi cu contribuţia părinţilor eroilor
tineri, pen tru a se închina şi ruga alături de cei ce vegheau în interior
ca m ireasm a rugăciunii şi uleiul candelelor să nu se stingă. G estul
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist de a oferi părinţilor şi rudelor
celor adorm iţi câte o m edalie com em orativă a m om entului vizitei Sanc
tităţii Sale Ilie al 11-lea, P a tria rh u l Catolicos a toată Georgia în
Rom ânia, a adus parcă în sufletele lor o rază de m ângâiere, de lum ină
şi de speranţă.
A dresându-se celor prezenţi, Prea
Teoctist a rostit în biserica C im itirului
cuvinte :

Fericitul Părinte Patriarh
Eroilor T ineri urm ătoarele

«îm preună cu S anctitatea Sa Ilie al II-lea, P a tria rh u l Catolicos a
toată Georgia, am ţin u t să ne închinăm şi la m orm intele eroilor m artiri
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din Revoluţie şi la această biserică, pe care dum neavoastră, credincioşii,
aţi înălţat-o cu ajutorul lui Dum nezeu. Şi Biserica Gruziei, ca şi Bise
rica noastră Ortodoxă Rom ână, este Biserică Apostolică, din tim puri
străvechi, care păstrează credinţa ortodoxă. Şi Gruzia, ca ţară, şi noi,
ca ţară, am trecu t prin groaznicul întuneric al com unism ului, iar acum,
în sfânta libertate, dobândită p rin je rtfa tinerilor şi a vârstnicilor,
putem să ne închinăm şi să ne rugăm îm preună.
Ieri a fost ziua Sf. Ierarh A ntim Ivireanul, când au fost sfinţite
Paraclisul şi lucrările care s-au executat la M ănăstirea Antim , în cinstea
com patriotului Sanctităţii Sale.
Este p e n tru prim a dată în istoria noastră când P a tria rh u l Georgiei,
face o vizită în mod oficial Bisericii noastre şi slujeşte la ctitoria
Sf. Iera rh A ntim .
Să dăruiască D um nezeu odihnă sufletelor tinerilor, iar dum nea
voastră, pace sufletească şi m ângâiere de la B unul D um nezeu !».
La rândul său, Sanctitatea Sa Ilie al II-lea a pus la inim a credin
cioşilor urm ătoarele gânduri :
«M ulţumesc B unului Dum nezeu că m -a învrednicit să mă rog la
m orm ântul eroilor tineri care şi-au dat viaţa lor p en tru libertatea
României. Este o m are pierdere a tâ t p e n tru dum neavoastră personal
cât şi p en tru România. Dar, trebuie să vă am intesc faptul că sufletele
lor trăiesc şi se roagă pentru dum neavoastră şi pen tru bunăstarea
României.
V reau să vă spun că ei fac m u lt mai m ult p en tru noi, decât am
face noi pentru ei, iar rugăciunile dum neavoastră pentru ei sunt foarte
necesare.
In Gruzia se obişnuieşte să se citească p e n tru cei m orţi P saltirea
şi fiecare fam ilie citeşte pentru m orţii săi Psaltirea. Aceasta vă ajută
şi dum neavoastră, le ajută şi lor.
Chem binecuvântările lui D um nezeu pentru dum neavoastră !».
La ieşirea din biserica Eroilor Revoluţiei, părinţii şi rudele celor
decedaţi în Decembrie 1989 au mai salutat o dată pe cei doi conducători
de Biserici, cerându-le binecuvântarea acestora şi să se roage pentru
sufletele celor plecaţi p rem atu r d intre ei.
Reconstituirea drumului parcurs de Sf. Antim Ivireanul
spre Episcopia Râmnicului, unde a condus destinele acestei Eparhii
D upă săvârşirea slujbei de pom enire la C im itirul Eroilor Tineri, în
ju ru l orelor 11.00, delegaţia oficială a Georgiei, însoţită de o delegaţie
a Bisericii noastre — avându-1 în fru n te pe Prea Fericitul P ărin te
P a tria rh Teoctist şi form ată din Î.P.S. M itropolit N estor al Olteniei,
P. S. Episcop Vicar P a triarh al Teofan Sinaitul, P. Cuv. Arhim. M itrofor

64

BISERICA ORTODOXA R O M Â N Ă

Vasile Vasilachi, P. C. Pr. M arin Sava, traducător, D-nii Mircea A lexă
Uţă şi Liviu Popa, inspectori în cadrul Sectorului pen tru Relaţii Ex
terne Bisericeşti al P atriarhiei Rom âne ■
— s-a în d rep tat spre Râm nicu
Vâlcea, făcând un popas m ai întâi la Sfânta M ănăstire C urtea de Argeş
şi apoi la Sfânta M ănăstire Horezu, încercând în felul acesta să con
stituie drum ul pe care Sfântul M itropolit A ntim Ivireanul l-a făcut
spre Râm nicu Vâlcea, unde, cu ani în urm ă, a fost Episcop al Râm nicului.
La in trarea pe teritoriul judeţului Argeş, P. S. Calinic, Episcopul
A rgeşului, însoţit de o delegaţie form ată din prim arul oraşului Curtea
de Argeş, prefectul judeţului, Dl. C onstantin Nicolescu, A m basadorul
Rom âniei la UNESCO, Dl. Dan Hăulică, directorul cotidianului -«Cu
rieru l zilei», Dl. Gheorghe Sm eureanu, P. C. P ărin te Vicar al Episcopiei
A rgeşului, profesor la Facultatea de Teologie din Piteşti, precum şi
de senatori şi deputaţi argeşeni, a întâm pinat cu m ultă căldură pe
oaspeţii veniţi de la Bucureşti.
A dresându-se distinşilor oaspeţi, prefectul judeţului Argeş a spus :
«Aş dori să vă spun că judeţul Argeş este fericit să vă prim ească
astăzi în centrul unei credinţe care rezistă de m ulţi ani pe păm ântul
României, iar m onum entele pe care astăzi le veţi vedea la M ănăstirea
Argeş, sunt o dovadă a spiritualităţii rom âneşti.
Bine aţi venit în judeţul nostru ! Dum nezeu să ne binecuvânteze
pe toţi !
Ş tiu că există un singur Dum nezeu. Noi I ne supunem !
Vă m ulţum esc, P rea Fericirea Voastră, că aţi ales în traseul vizi
telor dum neavoastră judeţul Argeş. Vă suntem şi Vă răm ânem datori !».
După această prim ire la intrarea pe teritoriul judeţului Argeş, co
loana oficială şi-a continuat drum ul spre M ănăstirea C urtea de Argeş.
8 . Popas Ia Mănăstirea Curtea de Argeş
în ju ru l orelor 12.45, ajunşi la Sfânta M ănăstire C urtea de Argeş,
reşedinţa reînfiinţatei Episcopii a A rgeşului, cei doi Intâistătători ai
Bisericii Ortodoxe a Georgiei şi a Bisericii Ortodoxe Române, au fost
întâm pinaţi cu m ultă bucurie de credincioşi din p artea locului, p rin tre
ei m ulţi tineri şi copii, care, cu flori în m ână, au realizat un m inunat
culoar până la in trarea în m onum entala C atedrală Episcopală. Vocile
corului sem inariştilor din C urtea de Argeş au răsu n at îm preună cu
ecoul produs de m ăreaţa Catedrală, cântând «Pe Stăpânul...». Soborul
de preoţi şi diaconi ai Catedralei au întâm pinat distinşii oaspeţi în pro
naos cu Sf. Evanghelie şi Sf. Cruce.
După slujba de Te-Deum, P. S. Calinic, Episcopul A rgeşului, a rostit
un călduros bun venit distinşilor oaspeţi, spunând :
«Sanctitatea Voastră llie al II-lea, Patriarh Catolicos a toată Georgia,
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist al Rom âniei,
D istinşi însoţitori,
Argeşul istoric şi C atedrala voievodului Neagoe Vodă Basarab îşi
deschide astăzi braţele sfinte pen tru a vă îm brăţişa urându-vă din
inimă : «B inecuvântat este cel ce vine în num ele Domnului». Sfântul
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Antim Ivireanul, ai cărui paşi au răsunat cândva şi în această catedrală
a Argeşului, ne-a unit astăzi în rugăciune şi sm erite aduceri am inte
de tragedia ce s-a ab ătu t asupra Ţării Rom âneşti în anii 1714— 1716,
când cei doi, dom nitor şi m itropolit, au sfârşit prin tăierea capului,
proslăvindu-se în Îm părăţia C erurilor cu cununi nepieritoare. Cronicarii
tim pului au consem nat cu încrem enire crim a ce se săvârşea. Prim ele
veacuri creştine, cu zecile de mii de m artiri, ce priveau peste secole
cum cad m ucenicii m ărturisind pe Hristos M ântuitorul lum ii întâm pinându-i cu glas înalt : «Nu vă tem eţi, suntem pururea cu voi !».
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Prezenţa Prea Fericirii V oastre aici, pe sfintele locuri ortodoxe ale
României, ne dă prilejul să vă adresăm rugăm intea de a prim i îm 
preună cu delegaţii care vă înconjoară m ulţum irile noastre şi ale A rge
şului istoric pentru dragostea de a ne vizita şi binecuvânta.
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Este rânduit de sus, de la Părintele Lum inilor, ca trim işii D om nu
lui pe păm ânt să facă lucrul Dom nului deplin. Ca P a tria rh care aţi fost
binecuvântat de Dum nezeu cu tinereţe ca a vulturului, v-a dat A rhi
ereul Veşnic Iisus Hristos, îm pliniri şi bucurii nevisate nici chiar de
Prea Fericirea Voastră. La aria intinsă de sfinte îm pliniri se aşază
cu sfinţenie şi m are bucurie cea a canonizării sfinţilor rom âni, lucrare
dum nezeiască pornită cu curaj apostolic în vrem uri de m artiriu, de
m arele p a triarh Justinian.
istoria de astăzi consemnează pen tru m âine şi viitorim e actele ex
cepţionale de credinţă, nădejde şi dragoste creştină a obştei Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al cărui Preşedinte, veghetor şi
înţelept conducător sunteţi.
Vă rugăm să ne îm părtăşiţi binecuvântarea Prea Fericirii Voastre !
Vă sărutăm dreapta p atriarhală !».
R ăspunzând la salutul Prea S finţitului P ărin te Episcop Calinic,
Sanctitatea Sa Ilie al II-lea a adresat celor prezenţi urm ătoarele civ/inte :
«Prea Fericite Părinte Teoctist, Patriarhul Rom âniei,
Prea Sfin ţite Părinte Episcop Calinic,
Prea S fin ţiţi Arhipăstoria
Preariubiţi fraţi întru Hristos,
Dragi fraţi şi surori,
Suntem fericiţi că participăm în această biserică istorică a oraşului
C urtea de Argeş, care este cunoscută departe de graniţele României,
nu num ai prin arh itectura originală, dar şi prin viaţa desăvârşită.
Desigur, vizita noastră este o vizită istorică în Rom ânia şi a re 
înnoit şi reînnodat vechile tradiţii care au existat şi există între Bise
ricile şi popoarele noastre.
r.
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Ieri am săvârşit Sfânta L iturghie în am intirea Sf. Ierarh Antim
Ivireanul, personalitate care leagă popoarele şi Bisericile noastre. în ăl
ţăm rugăciunile noastre către Dum nezeu p e n tru binele şi prosperitatea
poporului rom ân şi al Bisericii voastre, a Prea Fericirii Voastre în mod
special.
Am tră it cu toţii regim urile totalitare din ţările noastre, dar zilele
acestea m ărturisesc că credinţa ortodoxă este adânc înfiripată în sufle
tele credincioşilor noştri. Nici o putere negativă nu poate să dezrădă
cineze credinţa din sufletele popoarelor noastre. Despre credinţa p u te r
nică a Bisericilor şi popoarelor noastre m ărturiseşte tocm ai această
prezenţă a tinerilor la slujbele religioase* Încă o dată ne-am convins
că pu terea cea m are a Bisericilor noastre este legătura cu popoarele
din care facem parte.
M i-a fost dat să vizitez R om ânia încă din tim pul patriarh u lu i
Justinian, dar trebuie să m ărturisesc că acum văd m utaţii deosebite în
activitatea duhovnicească a Rom âniei, iar viaţa bisericească se înalţă
din ce în ce m ai m ult, şi totul se întâm plă sub conducerea P rea Fericirii
Voastre, Prea Fericite P ărin te P a tria rh Teoctist.
Vă doresc m ultă sănătate şi m ulţi ani fericiţi !
Dorim din to t sufletul ca viaţa duhovnicească să crească în sufletele
tu tu ro r celor ce vieţuiesc în această m ănăstire».
La rândul său, Prea Fericitul
u rm ătorul cuvânt de în v ăţătu ră :

Părinte

Patriarh

Teoctist a rostit

«Prea S fin ţite Părinte Calinic,
Iubiţi fraţi,
Dragi tineri şi copii,
După cum vedeţi, depănăm îm preună firul istoriei noastre rom â
neşti şi num ărăm m ărg ăritar cu m ărgăritar, zilele şi m om entele pe care
tim pul sacru şi locurile sfinte le adună m ereu în vistieria frum useţilor
Ortodoxiei noastre. Ne aflăm acum la un ceas deosebit de im portant
pen tru istoria noastră contem porană. Să nu-1 lăsăm să treacă prea re 
pede. Dacă odinioară se zicea, când încântarea sufletului se părea că
ar fi ajuns la culme, «clipă, opreşte-te !», cu atât m ai m ult noi, cei ce
m ărturisim veşnicia acestei clipe, pen tru că orice clipă din viaţa creş
tinului înseam nă asum area unei veşnicii trecute şi im plicarea în mod
firesc în cele care ne aşteaptă să le îm plinim, aşa încât, această clipă
petrecută la ctitoria m arelui Neagoe Vodă Basarab şi la b u n ătatea şi
hărnicia Doamnei Despina, sunt clipe ale acestei veşnicii : clipe de re 
culegere, de rugăciune, de încântare şi a ochilor şi a sufletului.
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V izita Sanctităţii Sale Ilie al II-lea, P a tria rh u l Catolicos a toată
Iviria, Georgia de astăzi, constituie una din clipele acestea deosebite,
care ne oferă prilejul de a arăta şi în acest chip rostul şi actualitatea
Ortodoxiei. N-am putea m ai bine să ne întărim credinţa şi nădejdea în
viabilitatea Ortodoxiei noastre, decât prin întâlniri, rugăciuni şi Li
turghii şi iubindu-ne unii pe alţii.
Aici, la C urtea !de Argeş, ne întâlnim două Biserici ortodoxe cu
tradiţii nespus de frum oase ; două Biserici Apostolice cu credinţa
izvorâtă din în v ăţătu ra Sfinţilor Apostoli ; două Biserici naţionale, penIru că, îndeobşte, Ortodoxia este legată de popor, de istorie, de cultură,
de lim bă. Popoarele şi Bisericile noastre, din G ruzia şi din România,
au asem ănări, dar şi particu larităţi în ceea ce priveşte lim ba proprie a
Bisericii şi în ceea ce priveşte istoria şi viaţa acesteia îm pletită cu cea
a poporului, unindu-le pe am ândouă sângele m artirilor vărsat pentru
credinţa ortodoxă. Şi în Gruzia s-a vărsat m ult sânge p e n tru credinţă
şi p en tru Ortodoxie, ca şi în Rom ânia. Acolo există un popor şi o Bise
rică îm podobită cu cununa cea neveştejită a m artirajului. Noi, la colţul
acesta de lum e şi de Europă, avem înscrişi în m artirologii, de secole,
mii de creştini, de învăţaţi părinţi din epoca patristică, de m artiri, de
sfinţi care ne călăuzesc paşii. Astăzi, oricât s-ar sili tehnica şi civilizaţia
să p ătru n d ă spaţiile siderale şi cosmosul, ele nu pot pătrunde spaţiul
sfânt, cel veşnic, al credinţei, al jertfei şi al iubirii, de care suntem
legaţi noi, rom ânii şi georgienii.
Iată urm ele, cum spunea' P. S. P ărin te Episcop Calinic ! Iată paşii
M itropolitului M artir A ntim Ivireanul care se pot auzi încă aici şi
pretutindeni. In mod special acolo unde Dum nezeu, din suferinţele po
porului său, poporul georgian, aflat în robie, l-a chem at. Acest copil
A ndrei, luat în robie, a fost descoperit la Constantinopol de dom nitorul
C onstantin B râncoveanu şi adus în Ţara Românească. Aici a ajuns re 
pede în ceata m arilor învăţaţi şi cărtu rari, care um pleau curţile dom 
neşti ale Brâncovenilor, ctitori de biserici şi de m ănăstiri, de artă, dar
m ai ales oam eni cu suflete înzestrate, cu m inţi lum inate. E ra plină
curtea dom nească de învăţaţi, de florentini, de vienezi, de constantinopolitani, de atoniţi, de patriarhi, de alexandrini, de ierusalim iteni,
ca şi de unii din Apus. P rin tre aceşti învăţaţi se găsea şi tân ăru l ado
lescent A ndrei, aşa cum se num ea din botez A ntim Ivireanul.
Vremea M itropolitului Antim Ivireanul a fost vrem ea jertfei O rto
doxiei. Nu o dată s-a aflat pe m alul Bosforului M itropolitul M artir
A ntim Ivireanul şi dom nitorul C onstantin B râncoveanu cu cei p a tru fii
ai săi şi cu sfetnicul lanache, cărora, în cele din urm ă, li s-au tăiat
capetele în ziua prăznuirii A dorm irii Maicii Domnului. O rtodoxia a
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fost şi este unită prin jertfe, prin sângele m artirilor. O lum e întreagă
privea atunci la m artiru l lor, la anul 1714 a dom nitorului m a rtir al
Ţării Rom âneşti, C onstantin B râncoveanu şi la anul 1716 a Sf. Ierarh
A ntim Ivireanul, aflaţi adesea, în dccursul vieţii lor, în contacte cu m arii
şi puternicii reprezentanţi ai Europei, mai ales ai Occidentului. Nimeni
însă, în acele m om ente atât de grele, nu s-a clintit să spună o vorbă
despre acea crâncenă crim ă care s-a făcut, nu num ai unui dom nitor
creştin, dar şi unui popor şi unei creştinătăţi, această Europă creştină
răsăriteană care îi vedea atât de lum inat şi atât de frum os pe Mircea
cel B ătrân, pe Mihai V iteazul şi pe Ştefan cel Mare, A tletul lui Hristos,
şi pe care i-a aşezat în rândul m arilor apărători ai creştinătăţii. Dar
alunei când toţi aceştia erau jertfiţi pe altarul dreptăţii şi al credinţei,
Europa a răm as încrem enită în liniştea ei, în preocupările ei, m ai m ult
î urneşti, decât cele ale lui Iisus pentru lume.
D ar Biserica a tră it şi trăieşte, sporeşte şi rodeşte din jertfe şi din
suferinţe. Acest sediu episcopal, această catedrală, este rodul unei jertfe
care a îm brăcat apoi dim ensiunea bizantină a Ortodoxiei, a jertfei pen
tru Hristos, pentru lăcaşul Său cel dumnezeiesc. Sunteţi preoţi, sunteţi
slujitori ai A ltarului străbun. Să nu pregetaţi nici o clipă în slujirea
Ortodoxiei, care este agresată acum din toate părţile de secte şi secularism . Această agresivitate a sectelor trebuie să ne determ ine la o
activitate pastorală m ai activă. R ugăciunile făcute îm preună, ne dau
curaj şi îndeosebi Sf. L iturghie arată ce este Biserica, unitatea O rtodo
xiei, unitatea creştină şi urm ăm drum ul credinţei în lum ina M ântui
torului Hristos.
Cu aceste sfaturi, iubiţii mei, vă răspundem la întâm pinarea pe
care ne-aţi făcut-o şi la florile pe care pruncii dum neavoastră ni le-au
oferit, la cântările atât de frum oase ale elevilor sem inarişti şi la feţele
senine şi pline de adm iraţie şi de aşteptări ale credincioşilor. Cu d ra
goste şi cu p reţuire unii faţă de alţii, îm părtăşiţi şi astăzi de Bisericile
noastre trăim aceste m om ente de întâlnire, n u trind nădejdea că veţi
sluji credincioşii cu râvnă sporită, cu dragoste şi cu nădejde şi în a ju 
torul Bunului şi M ilostivului D um nezeu şi a Sf. M uceniţe Filofteia.
M ulţum esc din toată inim a p en tru cuvintele rostite de către Sanctitatea
Sa faţă de noi şi de Biserica noastră, cuvinte care trebuie să le punem
la inimă.
Bine v-am găsit, Prea Sfinţite P ărin te Calinic, cu fiii pe care Dum 
nezeu vi i-a dat, îm părtăşindu-le tu tu ro r binecuvântări !».
După săvârşirea slujbei Polihroniului, Prea F ericitul P ărinte P a
tria rh Teoctist şi Sanctitatea Sa P atria rh u l Catolicos Ilie al Iî-lea dim 
preună cu persoanele care-i însoţeau, au vizitat Paraclisul M ănăstirii
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Curtea de Argeş şi s-au închinat Ia m oaştele Sf. Filofteia, ocrotitoarea
Argeşului. Prea Sfinţitul Episcop Calinic a invitat, apoi, distinşii oaspeţi
in Sala «Manole» a P alatului Episcopal, unde le-a oferit un dejun oficial.
9. Popas Ia Mănăstirea Horezu
C ontinuându-şi drum ul spre Râm nicu Vâlcea, în aceeaşi zi (28 sep
tem brie 1996), delegaţia celor două Biserici Ortodoxe surori au făcut
un popas la M ănăstirea Horezu.
In ju ru l orelor 16.00, a avut loc prim irea la Sfânta M ănăstire
Horezu, ctitoria Sfântului M artir Constantin Brâncoveanu, de către
P. S. Gherasim , Episcopul Râm nicului, de P. S. Irineu Slătineanul,
A rhiereul Vicar al Episcopiei Râm nicului, dim preună cu Prim arul lo
calităţii Horezu şi de alte oficialităţi ale adm inistraţiei publice locale.
Distinşii oaspeţi au fost prim iţi în curtea m ănăstirii, cu m ultă căldură,
de către un num ăr m are de credincioşi, îm brăcaţi în frum oasele cos
tum e populare olteneşti. Soborul de maici al m ănăstirii a ieşit în tru
întâm pinare cu pâine şi sare.
P rin tre bârnele şi schelele m ontate în interiorul bătrânei biserici
brâncoveneşti, care se afla în lucrări de restaurare, a fost oficiată slujba
de Te-Deum de către P. S. A rhiereu Vicar Irineu Slătineanul, înconjurat
de un sobor de preoţi şi diaconi. Corul m ăicuţelor M ănăstirii Horezu a
dat răspunsurile, exprim ând prin vocile lor melodioase arm onia viei ii
m onahale.
După încheierea slujbei, Prea Sfinţitului Părinte Gherasim
copul Râmnicului, a adresat urm ătorul cuvânt de întâm pinare :

,

Epis

«Sanctitatea Voastră Ilie al II-lea, Patriarh Catolicos a toată Georgia,
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,

,

Vă întâm pinăm cu m ultă căldură in această sfântă m ănăstire care
este ctitoria dom nitorului m artir Constantin Brâncoveanu.
M ănăstirea Horezu este înconjurată de alte trei schituri, un schit
cu hram ul A dorm irea Maicii Dom nului, un schit cu hram ul Sfinţilor
Apostoli şi altul cu hram ul Sfântul Ştefan. M ănăstirea aceasta a fost
construită atât pentru apărarea dreptei credinţe, cât şi pentru păstrarea
fiinţei neam ului nostru, pentru că este înconjurată de trei fortăreţe,
tocmai ca să reziste îm potriva necazurilor care urm au să vină peste
această m ănăstire. P ictura de aici a fost executată de Constantin, de
Andrei şi de Ioan, cei mai renum iţi pictori din vrem ea aceea, de aceea
pereţii acestei m ănăstiri sunt împodobiţi cu o pictură foarte valoroasă,
având scene din Vechiul şi Noul T estam ent şi un tablou votiv pe care
il vom vedea îndată.
Credincioşii care sunt aici au venit să vă întâm pine cu inimi căl
duroase şi luminoase. Poate că aceştia se întreabă cu ce prilej vă aflaţi
in patria noastră.
Prea Fericitul P ărinte P a triarh Teoctist, în tâistătăto ru l Bisericii
Ortodoxe Române, care întreţine relaţii cu întreaga creştinătate, a invitat

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N Ă

70

o delegaţie a P atriarhiei Gruziei, la m area sărbătoare a poporului nos
tru şi a poporului georgian, la sărbătoarea Sf, Ierarh M artir Antim
Ivireanul, de la a cărei trecere la cele veşnice s-au îm plinit anul acesta
280 de ani, iar de la m artiraju l ctitorului acestui sfânt lăcaş, voievodul
C onstantin Brâncoveanu, se îm plinesc 282 de ani.
Este o m are paralelă între voievodul şi m itropolitul de atunci.
Am ândoi erau cărturari, am ândoi iubitori de artă, am ândoi iubitori de
popor. Deşi M itropolitul A ntim Ivireanul s-a născut în Georgia, el s-a
u n it cu tru p u l şi cu sufletul de poporul patriei noastre. El a su ferit
m artirajul, însă nici o clipă nu a u itat de poporul său, pentru că, aşa
cum ştiţi, el a trim is o tipografie, prim a sa tipografie în Georgia. Aici
au vieţu it călugări care au scris cărţi, au fost tipografi, au fost pictori,
de aceea biblioteca de aici era una dintre cele mai m ari biblioteci din
Ţ ara Românească. în alte cuvinte, vă aflaţi aici, într-o biserică şi o
m ănăstire de cultură, de întărire a dreptei credinţe.
Cu aceste puţine cuvinte, în num ele Maicii Stareţe de aici, Pavelina,
a m aicilor şi a dreptcredincioşilor, precum şi a Dom nului Prim ar, vă
întâm pinăm cu urarea : Bine aţi v en it !».
M ulţum ind pentru prim irea deosebită
al II-lea a spus :

făcută,

Sanctitatea Sa Ilie

«Prea Fericirea Voastră,
Prea S fin ţite Părinte Episcop G herasim ,
în ain te de toate m ulţum im B unului Dum nezeu că ne-a învrednicit
să păşim pragul acestei m ănăstiri. M ulţum im , de asem enea, Sf. Ierarh
Antim Ivireanul care a u n it şi a făcut să se apropie a tâ t de m u lt po
poarele noastre. Bine aţi spus că M itropolitul a avut o im portanţă deo
sebită şi p en tru Gruzia, în tru cât el a trim is pe ucenicul său în Gruzia,
unde a în fiinţat o tipografie.
Legăturile tradiţionale care s-au stabilit între Georgia şi Rom ânia
vrem să le întărim şi să le adâncim m ai m ult, mai ales astăzi când
Bisericile şi popoarele noastre au de în fru n ta t o serie întreagă de pro
bleme. Când se vorbeşte despre Biserică se vorbeşte de obicei despre
ce a făcut ea în trecut. Desigur, realizările Bisericii Ortodoxe Române
şi Bisericii Ortodoxe din Gruzia su n t m ari înaintea popoarelor lor, dar
vreau să spun că nu m ai puţine sunt eforturile pe care le depun astăzi
cele două Biserici p en tru creşterea duhovnicească a popoarelor lor.
Înainte de toate, avem datoria să facem totul pentru ca, după
această perioadă de comunism, să aducem pe fiii noştri la altarele lor
sfinte. Bisericile noastre trebuie să facă totul ca să adune pe fiii lor
într-o unire desăvârşită. Biserica a fost ruptă de popor în tim pul regi
m ului comunist. C ultura, de asem enea, a fost ru p tă de viaţa biseri
cească. Biserica era despărţită de stat, de ^aceea, astăzi trebuie să facem
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totul ca să le unim , astfel încât poporul să aibă calităţi duhovniceşti
deosebite.
încă o dată vă m ulţum im pentru această prim ire călduroasă, iar ca
am intire a trecerii noastre prin această m ănăstire, vrem să dăruim
acesteia o icoană argintată a Sf. M are M ucenic Gheorghe, p u rtăto ru l de
biruinţă».
După săvârşirea slujbei, Maica stareţă Pavelina a invitat distinşii
oaspeţi să viziteze M uzeul M ănăstirii, Paraclisul M ănăstirii «Sf. Ştefan»,
care era locul tainic de rugăciune al Sfântului M artir C onstantin B râncoveanu, când se retrăgea la Horezu pentru reculegere ; trapeza veche,
transform ată astăzi în muzeu, dar care este folosită de către soborul
celor 70 de m ăicuţe ale m ănăstirii, de trei ori pe an : la Paşti, la hram ul
bisericii m ănăstirii şi pe 16 august, când se sărbătoreşte canonizarea
Sfinţilor Brâncoveni.
10. Vizită la Episcopia Râmnicului
a) Primirea oficială in Catedrala Episcopală.
Coloana oficială şi-a continuat drum ul de la M ănăstirea Horezu la
Râm nicu Vâlcea, astfel încât, în ju ru l orelor 18,45 ale aceleiaşi zile de
28 septem brie 1996, a avut loc prim irea la C atedrala Episcopală a
Râm nicului, de către P. S. Gherasim, Episcopul Râm nicului, P. S. Irineu
Slătineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei R âm nicului, înconjuraţi de un
sobor de preoţi şi diaconi ai Catedralei. în catedrală era prezent un
m are num ăr de credincioşi, călugări, maici, preoţi şi sem inarişti vâlceni.
După slujba Polihrcniului, Prea S fin ţitu l G herasim , a adresat un
em oţionant cuvânt de întâm pinare, spunând :
«Sanctitatea Voastră, Părinte Patriarh Catolicos
Ilie al II-lea al întregii Georgii,
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist al Rom âniei,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţi şi dreptm ăritori creştini,
P rin venirea Prea Fericiţilor P ărinţi P atriarhi, al Bisericii Ortodoxe
Rom âne şi al Bisericii Ortodoxe a Gruziei, în m ijlocul nostru, avem
astăzi plinătate de har şi îm plinire de istorie.
P linătate de har pentru că PP. FF. P atriarh i şi PP. SS. P ărinţi sunt
urm aşi ai Sfinţilor Apostoli, care au prim it de la M ântuitorul Hristos,
după înviere, puterea de a lega şi dezlega toate câte sunt pe păm ânt.
Prin urm are, plinătatea acestei puteri au prim it-o de la Sfinţii Apostoli
şi P rea Fericiţii noştri P ărinţi P atriarhi.
P linătate de istorie p en tru că întreaga noastră ţară sărbătoreşte
280 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sf. Ierarh A ntim Ivireanul,
care a fost episcop al Râm nicului şi apoi m itropolit al Ţării Rom âneşti.
Cu acest prilej, Prea Fericitul P ărinte P atriarh, îm preună cu m em brii
S fântului Sinod al Bisericii noastre, care în tre ţin legături cu celelalte
Biserici creştine din lume, în special cu Bisericile Ortodoxe, au invitat
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pe Sanctitatea Sa llie al II-lea, P atriarh Catolicos a toată Georgia, cu
în alt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii care fac parte din delegaţia Bisericii
Ortodoxe a Georgiei, ca să vină şi să se bucure îm preună cu noi de cel
care a fost M itropolitul Antim Ivireanul, astăzi Sf. Ierarh M artir Antim
Ivireanul, care la origine este georgian, dar care cu sufletul şi cu viaţa
a fost român.
Cu toţii cunoaştem că Sf. Ierarh A ntim Ivireanul venind pe pă
m ântul ţării noastre s-a făcut ca unul dintre noi. Mai m ult decât atât.
ne-a lăsat atâtea urm e de cultură, de arhitectură în urm a sa.
P en tru aceste m om ente sfinte, în num ele clerului şi al credincioşi
lor, Vă rugăm , Prea Fericirile Voastre, să prim iţi din inim ile tu tu ro r
călduroasele noastre urări de «La m ulţi ani !».
în continuare, S anctitatea Sa llie al II-lea şi-a m anifestat adm iraţia
faţă de credinţa rom ânilor, arătând că, atât în Rom ânia cât şi în Georgia
ultim elor decenii, suferinţa şi spiritul de sacrificiu au în tărit credinţa
poporului în Dumnezeu.
Sanctitatea Sa llie al II-leat P a tria rh u l Catolicos a toată Georgia,
a spus :
«Prea Fericite Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe R om âne,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi fraţi întru H ristos,
înainte de toate m ulţum im B unului Dum nezeu că ne-a învrednicit
să ne rugăm în această biserică unde s-a ostenit Sf. Ierarh Antim
Ivireanul.
Am venit din păm ântul Iviriei, unde a predicat Sf. Apostol Andrei
şi Sf. Simeon Canonitul, doi ucenici ai Apostolilor M ântuitorului Hristos,
Simeon Canonitul fiind un s*ânt m artir care ca şi alţi sfinţi m artiri, a
fost înm orm ântat îm preună cu Iuda pe păm ântul patriei noastre.
în secolul al V-lea Biserica Ortodoxă a Gruziei a devenit autocefală,
creştină devenind religie de stat în ţara noastră. Acesta a fost un act
ex trao rd in ar pentru că a u nit poporul nostru cu Bizanţul. Ca sem n de
adâncă prietenie, îm păratul C onstantin cel M are a d ăru it îm păratului
nostru un cui dintre acelea care au fost folosite la răstignirea Dom nului
Hristos, iar cuiul acesta se păstrează şi astăzi în C atedrala noastră
Patriarhală.
In secolul al IV-lea poporul gruzin a prim it creştinism ul, religia
iar din secolul al X l-lea Intâistătăto ru l Bisericii Ortodoxe a Gruziei
poartă num ele de Patriarh. D um neavoastră cunoaşteţi situaţia Bisericii
noastre, anum e faptul că ne găsim în m ijlocul lum ii m usulm ane. în
decursul istoriei, poporul nostru şi-a apărat cultura, lim ba şi indepen
denţa. Biserica Ortodoxă Gruzină se aseam ănă cu Biserica O rtodoxă
Rom ână privind aceste m ărturii ale istoriei. Biserica Gruziei a făcut ca
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din ea să curgă sânge mucenicesc. Sute de mii de oameni au m urit
pentru Hristos. Noi, ca şi dum neavoastră, ne-am eliberat de jugul co
munist, iar acum încercăm să construim o patrie nouă, o viaţă dem nă
şi religioasă*
încă o dată Vă m ulţum esc Prea Fericirea V oastră pentru invitaţia
pe care m i-aţi făcut-o de a participa la festivităţile legate de aniversarea
Sf. A ntim Ivireanul.
Vizita noastră are scopul de a în tă ri pe m ai departe relaţiile dintre
Bisericile şi statele noastre. P en tru rugăciunile Sf. A ntim Ivireanul,
Dum nezeu să binecuvânteze Bisericile şi popoarele noastre, acum şi in
vecii vecilor. Amin».
A lu at cuvântul apoi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
care, cu bucurie sfântă şi căldură duhovnicească, a adresat un bogat
cuvânt de în v ăţătu ră celor de faţă, făcând o paralelă în tre credinţa, cul
tura şi societatea din vrem ea Sfântului Ierarh M artir A ntim Ivireanul
şi credinţa, cultura şi starea societăţii şi Bisericii rom âneşti con
tem porane.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Iubiţi părinţi şi fra ţi,
Dragi credincioşi din Sf. Episcopie a R âm nicului,
Iată o zi şi o seară rânduite de Dum nezeu să fim din nou îm preună
după ce, ca şi în anii trecuţi, ne-am în tâlnit în catedrala aceasta cu alţi
Sfinţiţi P ărinţi, cu patriarhi şi ierarhi ai Ortodoxiei noastre sfinte.
Acesta este un semn că Dum nezeu ne priveşte cu blândeţe, cu iertare,
dându-ne curaj în drum ul nostru către lim anul cel plin de lum ină şi
de înfăptuiri m ântuitoare. Trăim m om ente de aleasă bucurie, atunci
când ne întâlnim unii cu alţii în prezenţa şi sub lucrarea harului D uhu
lui Sfânt. Dacă în viaţa de toate zilele sim ţim trebuinţa, ca m om en
tele de bucurie să le îm părtăşim şi fraţilor, prietenilor şi cunoscuţilor,
cu atât mai m ult se cuvine să facem aceasta atunci când suntem în
dureri şi în suferinţe. S fânta Biserică a rân d u it ca din această tre 
buinţă, care din punct de vedere psihologic este adânc legată de fiinţa
um ană, să se aşeze taina Spovedaniei, acea descătuşare lăuntrică a noas
tră, a credincioşilor, a fiilor Bisericii noastre. Renăscuţi prin această
taină îl urm ăm pe M ântuitorul H ristos şi purtăm crucea Sa până la
Golgota zilelor noastre şi apoi ne bucurăm îm preună în El de renaşterea
şi de învierea noastră.
Aşa se întâm plă şi în viaţa Bisericii noastre. Când ne întâlnim cu
în tâistătătorii Bisericilor, sau cu ierarhii, sau cu slujitorii lor în clipe
de liturghisire şi de rugăciune adâncă, sim ţim prezenţa lui Dumnezeu.

74

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N Ă

Sim ţim că atât d in bucuria m om entului nostru cât şi din suferinţele
şi neîm plinirile noastre, iau povara, iau bucuria şi ceilalţi sem eni ai
noştri. Aşa trăieşte Biserica la fiecare sărbătoare, căci fiecare întâlnire
cu M ântuitorul H ristos şi cu sfinţii Lui înseam nă o sărbătoare. Ade
vărata sărbătoare în viaţa de fam ilie sau în viaţa personală, individuală,
este întâln irea cu M ântuitorul Hristos, este întâlnirea cu Sf. Taine şi
cu Sfinţii lui Dumnezeu. Intr-adevăr, vizita Sanctităţii Sale Ilie al II-lea
al Gruziei, însoţit de ierarhi şi preoţi ai acestei Biserici Ortodoxe, de
la m arginea Ortodoxiei dinspre R ăsărit, în Rom ânia, şi în acest oraş de
reşedinţă a uneia din cele m ai vechi episcopii din P atriarh ia Română,
datând din sec. al XV I-lea, nu este întâm plătoare, pentru că Sf. Ierarh
A ntim a păstorit aici, în tre 1705— 1708, pe vrem ea dom nitorului Con
stantin Brâncoveanu, îm preună cu care a ctitorit cultură şi cu care s-a
învrednicit de cununa muceniciei. Acest jilţ arhieresc a fost apoi ocupat
şi de Sf. Ierarh Calinic de la Cernica. M om entul, locul şi prezenţa cle
rului şi credincioşilor mă îndatorează la acest cuvânt.
D um nezeu ne-a încercat în istoria noastră în m ulte m om ente şi în
m ulte chipuri. D ar ne-a d ăru it şi m om entele luminoase, de bucurie, ca
această sărbătoare a Sf. Ierarh x4.ntim Ivireanul şi sărbătoarea Sfinţilor
Brâncoveni. Ele s-au născut şi odrăslit în toiul suferinţelor, al m a rtira 
jului, al sacrificiului vrem urilor de încercare pentru Biserică şi neam ul
nostru.
Vrem ea Sf. C onstantin B râncoveanu şi Sf. Ierarh A ntim Iv i
reanul a fost o vrem e de strălucire a Ortodoxiei, de strălucire creş
tină, dar şi de m ari vitejii politice. Dacă în viaţă au izbutit să biruie
potrivniciile şi să îm plinească opere de m are valoare, sfârşitul vieţii
lor a fost încununat cu m ucenicia. Amândoi, atât M itropolitul A ntim
la 1716, cât şi dom nitorul C onstantin Brâncoveanu, la 1714 au dat jertfa
suprem ă. Ei poartă pe fruntea lor şi pe fruntea Bisericilor noastre s tră 
m oşeşti câte o cunună neveştejită, cea a sfinţeniei. Acest m om ent din
istoria noastră bisericească face ca să ne bucurăm , să dăm slavă lui
Dum nezeu şi să-I m ulţum im .
Lui Dum nezeu i-am m ulţum it noi, cei doi Intâistătători ai Bisericii
Gruziei şi Rom âniei în ziua pom enirii Sf. Ierarh A ntim Ivireanul, adică
vinerea trecută. Tot într-o vinere s-a întâm plat şi acest m om ent m ân
tuitor, în această zi care are m ultiple sem nificaţii duhovniceşti pen tru
noi. La M ănăstirea A ntim din B ucureşti, a avut loc sfinţirea P araclisu
lui m ănăstirii, în urm a încheierii lucrărilor începute înainte de Revoluţie
şi pe care Dum nezeu ne-a a ju tat să le term inăm acum. A fost o zi de
sărbătoare mare. Im aginea M itropolitului A ntim Ivireanul, ca m artir
pentru credinţă, niciunde nu se poate vedea m ai luminos ca în arm onia
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arhitecturii M ănăstirii Antim, ctitoria sa din Bucureşti, în m ăiestria
uşilor bisericii sculptate de el, în icoana T u tu ro r Sfinţilor zugrăvită
de el, în m anuscrisele sem nate cu m âna sa, în m ulţim ea cărţilor de
reologie scrise şi tipărite de el, cum este cea num ită «Cuvinte către
preoţi», am intită mai înainte, carte de o rară frum useţe literară şi de o
m are actualitate m isionară p e n tru slujitorii sfintelor altare. Ne-am gândit
că acestea ar trebui să vi le punem la îndem ână, iubiţi părinţi şi fraţi.
Să vedeţi ce gândea acest ivirean, adus de sfântul dom nitor C onstantin
Brâncoveanu pe plaiurile noastre ca adolescent, dotat cu înţelepciune,
cu cunoştinţa m ultor limbi de circulaţie internaţională din vrem ea sa,
aflat în centrul capitalei Im periului Bizantin, în Constantinopol, în
m area Biserică a P atriarhiei Ecumenice. Ce m inunate calităţi ! Ce sfin
ţenie ! Câte v irtu ţi se găseau şi se cultivau la curtea' domnească a dom 
nitorului C onstantin Brâncoveanu. Aici se încrucişau drum urile m arilor
învăţaţi şi c ărtu rari de la Constantinopol, de la celelalte P atriarh ii
Apostolice, din O rient şi din Europa, din Florenţa, din V eneţia sau
Padova, realizând la B ucureşti o adevărată sinteză a creştinătăţii ecu
menice, exprim ată mai târziu în cultura rom ânească, în apariţia «Bi
bliei de la Bucureşti» sau «Biblia lui Şerban» de la anul 1688, tipărită
prin strădania dom nitorului C onstantin Brâncoveanu. Ce culme de cul
tură, de gândire a atins acest an de care s-a folosit Sf. Ierarh A ntim
Ivireanul ! Câtă m ăiestrie în expresii, m etafore şi form e literare rom âne
se găseau în Didahiile şi predicile m arelui M itropolit georgian, rostite
clin am vonul M itropoliei din Bucureşti. D atoria noastră este să cunoaş
tem aceste modele de predică, modele de catehizare care îl aşază în
rândul m arilor P ărinţi oratori ai Ortodoxiei.
Ce aş vrea să aşez în inim ile dum neavoastră la această m are şi
n eîntâlnită S ărbătoare ? Aş vrea să aşez această bucurie sfântă a în tâ l
nirii noastre aici, la reşedinţa Sf. Episcopii a Râm nicului păstorită de
A ntim Ivireanul. P rim ul cuvânt pe care l-a rostit S anctitatea Sa Ilie
al II-lea al Iviriei în seara aceasta, a fost acela de a m ulţum i lui D um 
nezeu şi Sf. Ierarh A ntim Ivireanul că ne-am în tâ ln it aici. M ulţum irea
aceasta înseam nă bucurie, odihnă, popas, nu sfârşit, nu încetare a lu 
crării. Un asem enea popas pentru a fi deplin trebuie să trezească în
noi conştiinţa îndatoririlor ce le avem de îndeplinit pe păm ânt, ca slu
jitori ai sfintelor altare. îndeosebi cei ce doresc să devină preoţi, mă
refer la tinerii sem inarişti prezenţi, sau cei care vieţuiesc în sfintele
noastre m ănăstiri. în lucrările teologice ale S fântului A ntim Ivireanul
le uimesc pream ărirea v irtuţilor şi conţinutul filocalic, exem plele du
hovniceşti oferite preoţilor şi vieţuitorilor m ănăstirilor, opere care sunt
de o m are actualitate. Aş vrea să învăţăm cu toţii de la acest ierarh
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Sf. Antim , ctitorul m ănăstirii care-i poartă num ele, şi de la acest dom 
nitor, C onstantin Brâncoveanu, a cărui operă am adm irat-o la M ănăs
tirea Horezu, dăruirea sa totală lui Dumnezeu, M ănăstirea Horezu ex
prim ă, în toate alcătuirile ei arhitectonice şi artistice, acelaşi echilibru
aceeaşi sfinţenie, aceeaşi dum nezeiască înţelepciune, aceeaşi revărsare
de sfinţenie ca şi M ănăstirea Antim . Noi, cei de astăzi, suntem m oşte
nitorii acestor frum useţi, iubiţi părinţi şi fraţi ! Ne bucurăm că îr
Sfânta noastră Ortodoxie, în Bisericile Ortodoxe din lume, întâlnim cel
mai statornic ataşam ent, respect şi bunătate a credincioşilor noştri, a
fiilor duhovniceşti ai Bisericii noastre străm oşeşti faţă de păstrarea cre
dinţei, Credincioşii ne dau atâtea m ărturii de credinţă jertfelnică, dă
tătoare de curaj şi nădejde. Lucrul acesta trebuie să ne îndatoreze foarte
m ult. Ce trebuie să facem ca şi noi să fim la Înălţim ea cerinţelor lor ?
Văzându-vă aici prezenţi, ca întotdeauna, părinţi de la parohii, m onahi
şi m onahii, dar mai ales, slujitorii de m âine ai Bisericii noastre, mi se
um ple inim a de bucurie. Se cuvine să luăm am inte la chem area zilelor
noastre, la chem area M ântuitorului Iisus Hristos, la chem area acestor
Sfinţi m artiri ai neam ului nostru. Aceştia sunt modele pen tru noi. Să
încercăm şi noi să fim pe m ăsura virtuţilor, a gândirii şi a faptelor lor !
Societatea de astăzi aşteaptă m ult de la noi. Sunt m ulte întrebări,
nedum eriri şi cerinţe in scrisorile credincioşilor trim ise Sfântului Sinod.
M ulte din acestea se pun la Televiziune profesorilor de teologie şi celor
ce se află la ora binecuvântată a discuţiilor teologico-pastorale şi despre
viaţa bisericească. Fiecare dintre noi, fiecare dintre dum neavoastră, iubiţi
fraţi părinţi, sunteţi o comoară nespus de preţioasă şi nesfârşită prin
clarificările pe care le puteţi da Consiliului Parohial, C om itetului P a
rohial, m em brilor A dunării Eparhiale şi credincioşilor*
V rem urile de acum, grele ca şi acelea din vrem ea M itropolitului
A ntim Ivireanul, cer din partea noastră o tresvie, o activitate m i
sionară mai largă, o participare la scrisul pastoral, la m ânuirea cuvân
tului de la amvon şi la o mai vie prezenţă în societatea de astăzi. Am
rânduit, deja, unele dintre aceste slujiri : preoţi la penitenciare, la spitale,
în arm ată, ia orfelinate, deşi posturile respective sunt încă puţine şi nu
există, încă, un sprijin mai sim ţit din partea centrelor eparhiale şi a
unor reprezentanţi ai instituţiilor statului. Trebuie să facem mai m ult !
R âvna cea lăuntrică trebuie să o reînnoim , pentru că SI. M itropolit A n
tim Ivireanul, în lucrările sale tipărite la Snagov, la Râm nicu Vâlcea, la
Bucureşti, la Târgovişte, la Antim , atrage atenţia la apărarea Ortodoxiei,
la com baterea abuzurilor, a prozelitism ului catolic şi a num eroaselor
păcate şi vicii din vrem ea sa. El cunoaşte atât de bine cauzele degradării
m orale ca şi cum s-ar fi născut la noi ! Parcă ar fi unul dintre noi vorbind

V I A Ţ A BI SERI CEASCĂ

77

cu atâta convingere în Didahiile sale, despre vrednicia preoţilor şi cre
dincioşilor ca şi despre căderile lor, despre diferite stări sufleteşti,
despre păcate şi despre lim anul m ântuirii şi viaţa înfloritoare a cre
dincioşilor. T rebuie mai m ult să străbatem valurile acestei vieţi ! T re
buie să ne ocupăm de educaţia religioasă a tin eretu lu i parohiilor, de
săracii ei, de cei nedreptăţiţi, de cei care au nevoie de m ângâiere. Câţi
nu au nevoie de preoţi ! ? Ni se strânge inim a când prim im din partea
credincioşilor, a unor credincioşi frăm ântaţi cu grijile vieţii, sesizări de
genul că «părintele încă n-a călcat pragul casei mele» sau aprecieri de
genul că «încă n-am sim ţit aorul unei spovedanii răbdătoare şi odih
nitoare !», în care preotul cu harul şi cu înţelepciunea lui, să pătrundă
cele din lău n tru ale tinerilor, ale enoriaşilor noştri şi să le vindece rănile
lcr sufleteşti.
Suntem responsabili de cele ce se întâm plă în staulul Ortodoxiei
noastre. Asistăm la atâtea agresiuni din partea sectanţilor cu num e pe
care lo ştiţi şi pe care nu le ştiţi, la atâtea apariţii şi atâtea feluri de
gândire bolnăvicioasă răspândite de aceştia, Este m are păcat, părinţilor,
să răm ânem indiferenţi faţă de aceste stări de suferinţă ale fiilor noştri
duhovniceşti. Fiecare dintre noi, acolo unde ne aflăm, trebuie să fim
un apostol, un vestitor, un trim is al lui Dumnezeu. Nu trebuie să dăm
genelor noastre dorm itare, până când nu îndreptăm cele ce se în tâ m 
plă strâm b în poporul încredinţat nouă de Dumnezeu. De aceea, m i
siunea preoţim ii este privită şi aşteptată astăzi cu m ult interes. S unt
atâtea capcane ale păcatului înd rep tate îm potriva tineretului, îm potriva
familiei, îm potriva tinerelor m am e sau a viitoarelor mame. Un preot
nu poate fi liniştit în faţa acestor stări de lucruri. El n u poate
să se hrănească şi să fie liniştit văzând că tinerii apucă altă cale decât
cea a Bisericii, a culturii, a învăţăm ântului, a educaţiei şi a form ării,
prin acestea, a personalităţii lor. în acest sens au exem plul fiilor lui
C onstantin Brâncoveanu. Paraclisul «Sf. Ştefan» de la M ănăstirea Ho
rezu este construit de către B râncoveanu pen tru fiul său, Ştefan, acel
um ăr care a tradus din greceşte şi din alte limbi, pagini de gândire
fiiocalică şi care au fost tipărite de A ntim Ivireanul. Acestea sunt pre
ocupări şi lucrări ale unui adolescent, tân ăr ca şi cei ce-i avem în faţa
noastră. C elălalt fiu al lui Brâncoveanu, C onstantin, a făcut o panoplie
fiiocalică com parată intre gândirea vechilor filozofi şi gândirea Sfinţilor
Părinţi, arătând lăm urit superioritatea gândirii patristice faţă de cea
a filozofilor vechi, lucrare care a fost tipărită şi ea. Iată preocupări şi
in acelaşi tim p îndem nuri către tinerii de astăzi.
Tinerii şi copiii trebuie să vadă în preot un adevărat apostol, un
adevărat m isionar. Cu nim ic nu greşim dacă ne num im m isionari, pen
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tru că cei care se prezintă pe la apartam entele credincioşilor, chiar şi
la sate, utilizează diferite form e de prozelitism , încercând, prin orice
m etodă, să-i atragă pe credincioşii noştri la adunările lor.
P en tru aceasta, iubiţii mei, trebuie să citiţi operele Sf. P ărinţi. Citiţi
revistele eparhiale şi cele ale P atriarhiei, p e n tru că ele încearcă să vă
pună la dispoziţie m ateriale d intre cele mai folositoare pen tru apărarea
dreptei credinţe. Ş tiu că sunteţi asaltaţi cu în treb ări şi de către colegii
de la alte şcoli. Fiţi-le de folos ! Sfinţii P ărinţi şi cărţile lor sunt foarte
frum oase, actuale p e n tru alegerea binelui de rău. Încercăm să tipărim
în E ditura In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bisericii Ortodoxe Române
cele mai actuale opere de teologie sistem atică, practică etc. pentru ca
preotul să poată face faţă întrebărilor credincioşilor. în vrem urile care
le-am străbătut, am cunoscut preoţii din centrele eparhiale, C urtea de
Argeş, Râm nicu Vâlcea, Craiova sau T urnu Severin, care se distingeau
ca personalităţi prin gândirea şi scrisul lor. Din rândul acestora a fost
şi preotul Ion M arina, devenit apoi cu darul lui D um nezeu p atriarhul
Ju stin ian M arina. în drum spre M ănăstirea H orezu am văzut un indi
cator spre localitatea Băbeni, unde acest vrednic p atriarh a fost preot,
apoi aici, la Râm nicu Vâlcea preot şi directorul Sem inarului, îmbogăţind,
cu experienţa sa, strădania pastorală a preoţim ii noastre.
Cei şapte ani de după R evoluţia din Decembrie au însem nat în 
ceputuri ale unor osteneli în Biserică, înfiripând iniţiative şi activităţi
cunoscute îndeobşte. P e n tru a le continua şi pentru a le zidi m ereu,
cărăm idă cu cărăm idă, trebuie efort şi ajutor din partea tu tu ro r preoţi
lor. Parohia trebuie să devină piatră de tem elie a edificiului Ortodoxiei
rom âneşti. Acolo să gândească cele spre binele Bisericii preoţii în duh
de dragoste cu credincioşii. Acolo să se afle cele m ai bune m etode pen
tru în tă rirea unităţii de credinţă şi de apărare a ei !
Trăim în această seară clipe de unitate în Ortodoxie. Ortodoxia
trebuie să se prezinte în faţa Europei şi a lum ii întregi în aşa fel încât
să arate că ea poate ajuta om enirea dornică de unitate, nu num ai în
dom eniul economiei, ci şi in cel al valorilor morale. Europa are nevoie de
aceste valori p ăstrate în Ortodoxie. De aceea, se im pune ca în v ăţă
m ântul teologic şi educaţia m oral-creştină să se dezvolte şi să cuprindă
toate clasele şcolilor publice de stat. Pepiniera ce o avem în faţă, elevii
sem inarişti ai O lteniei să rodească vrednici slujitori ai Sfintelor A ltare
şi ai Bisericii noastre. Fie că în viaţă se vor găsi la A ltar, fie că se
vor găsi la catedră, sau în societate, ei vor avea de dat m ărtu rie asupra
pregătirii lor teologice şi culturale. Puneţi la inim a frăţiilor voastre
aceste gânduri ! Elevii care au început un nou an şcolar, să-şi însu
şească din în v ăţătu ra Bisericii, din istoria rom ână, din pilda înaintaşilor
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noştri, tot ceea ce este m enit să zidească fiinţa cea dinlăuntru, spre a
sluji Ortodoxia, oriunde s-ar găsi, şi a se bucura cu bucuria credincioşi
lor, la în tâln irea cu Sf. Ierarh Antim Ivireanul şi cu Sf. C onstantin
Brâncoveanu şi cu noi.
Vă m ulţum im pen tru prim ire, P. S . P ărinte Episcop Gherasim !
M ulţum im preoţilor şi elevilor prezenţi, p e n tru că prin prim irile
pe care le-aţi făcut totdeauna întâistătăto rilo r O rtodoxiei sau altor
oaspeţi din străinătate, aţi a ră ta t conştiinţa vie a T rupului tainic al
M ântuitorului Iisus Hristos, care este Biserica noastră O rtodoxă Rom ână
şi pe care să o slujim totdeauna cu dragoste şi cu statornicie. în acest
binecuvântat loc, pe oare au păşit cei doi Sfinţi M artiri A ntim din
ţara Iviria şi dom nitorul C onstantin B râncoveanu şi în prezenţa P ă rin 
telui duhovnicesc din zilele noastre al Georgiei, Sanctitatea Sa P a 
triarh u l Catolicos Ilie al II-lea, să-i rugăm să ocroteaseă această Sfântă
Episcopie, pe preoţii şi credincioşii ei».
După încheierea slujbei, P. S. Episcop G herasim a invitat distinşii
oaspeţi la ci:;ă in P alatul Episcopal, după care i-a condus la cam erele
rezervate acestora în incinta R eşedinţei Episcopale.
b)
Oficierea Sf. Liturghii arhiereşti în Catedrala Episcopală din
Râm nicu Vâlcea.
Dum inică 29 septem brie, la orele 10.00, a început S fânta L iturghie
arhierească în C atedrala Episcopală din R âm nicu Vâlcea. A lături de
P rea F ericitul P ărin te P a triarh Teoctist şi de S anctitatea Sa Ilie al II-lea,
au slujit arhiereii, preoţii şi diaconul, m em bri ai delegaţiei Bisericii
Ortodoxe a Georgiei, iar din p artea Bisericii Ortodoxe Române, Î.P.S. M i
tropolit Nestor al O lteniei, P. S. Episcop Gherasim al R âm nicului,
P. S. Episcop Vicar Patriarhal Teofan Sinaitul, P. S . A rhiereu Vicar
Irineu Slătineanul al Episcopiei R âm nicului, P. C uv. A rhim andrit Mitrofor Vasile Vasilachi, P. C. P r. M arin Sava, precum şi un sobor de
preoţi consilieri ai Episcopieif profesori la Sem inarul Teologic din
Râinnicu Vâlcea şi diaconi ai Catedralei Episcopale. Din pricina num ă
rului m are de credincioşi, m ulţi dintre aceştia au fost nevoiţi să asculte
la difuzoare din curte S fânta şi Dum nezeiasca Liturghie, fiind încălziţi
însă de aceeaşi căldură a rugăciunii, ca cei ce se aflau în im ediata veci
nătate a Sfântului A ltar. R ăspunsurile liturgice au fost date de către
corala Catedralei Episcopale.
După citirea Sf. Evanghelii, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
a adresat credincioşilor prezenţi în C atedrală şi îm prejurul acesteia, dar
şi celor care ascultau la Radio slujba care se transm itea în direct, un
bogat cuvânt de învăţătură, chem ând fiecare creştin să urm eze exem 
plul M ântuitorului Hristos de jertfelnicie şi de iubire a sem enului, indi
ferent dacă acesta este prieten sau duşm an. Prea Fericirea Sa a criticat
faptul că «omul de astăzi a devenit a tâ t de in tolerant şi lipsit de afec
ţiune faţă de sem enul său, faţă de cei săraci, faţă de cei bolnavi, atât
de nepăsător faţă de aproapele său, încât el se gândeşte şi se îngrijeşte
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num ai de starea sa, căzută în capcana egoismului, a egocentrism ului».
Exem plul evident îm potriva acestor stări P rea Fericirea Sa a dat pe
S fântul Ierarh M artir A ntim Ivireanul, viaţa şi întreaga sa operă pusă
în slujba lui Dumnezeu.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus :
«Clipele pe care le trăim astăzi în C etatea Sfântului Ierarh Calinic
de la Cernica, fost episcop aici, în Catedrala Sf. Ierarh A ntim Ivireanul,
care a slujit şi a predicat şi el la Râm nicu Vâlcea în tre 1705— 1708,
ne um ple sufletele de o adâncă evlavie, de o adâncă emoţie. Parcă
ne-am găsi pe M untele Fericirilor, iubit atât de m ult de M ântuitorul
nostru Iisus Hristos, pen tru că acolo găsea El linişte, acolo îşi găsea Ei
vrem e potrivită şi pentru rugăciune şi pentru răspândirea în văţăturii Sale.
Pericopa din Sfânta Evanghelie de astăzi (Luea 6, 11—36), ne p re
zintă cuvintele proclam ate de H ristos pe M untele Fericirilor de iubire
a sem enilor şi chiar a duşm anilor. Şi acestea le-a rostit îndată după
alegerea Apostolilor şi după o noapte întreagă petrecută în rugăciune.
Dacă Iisus, ca Fiu al lui Dum nezeu, sim ţea nevoia rugăciunii, cu atât
m ai m ult avem nevoie noi, cei de astăzi, frăm ântaţi şi zguduiţi sufle
teşte cu fel de fel de întrebări, cu nedum eriri şi întâm plări ale lumii
acesteia, uneori atât de grele şi necruţătoare. Omul de astăzi a devenit
a tât de intolerant şi lipsit de afecţiune faţă de sem enul său, faţă de
cei săraci, faţă de cei bolnavi, a tâ t de nepăsător faţă de aproapele său,
încât el se gândeşte şi se îngrijeşte num ai de starea sa, căzută în cap
cana egoismului, a egocentrism ului. Dar, iată, Sfânta Evanghelie de
astăzi şi sărbătoarea Sf. Ierarh A ntim , au reuşit să adune la acest
Sf. A ltar slujitorii a două Biserici Ortodoxe.
Zilele trecute, îm preună cu S anctitatea Sa, P atria rh u l Catolicos
Ilie al II-lea, cu distinşii ierarhi şi preoţi ai ‘Bisericii Ortodoxe a Geor
giei, cu prilejul pom enirii Sf. Iera rh A ntim , am sfinţit Paraclisul şi
noile chilii de la m ănăstirea A ntim din Bucureşti.
Georgia se găseşte aşezată ca o insulă în tr-u n ocean de neam uri
de alte credinţe. Biserica Ortodoxă a Georgiei, în ciuda necruţătoarelor
evenim ente istorice cunoscute de altfel şi de noi rom anii, a p ăstrat con
ştiinţa naţională şi credinţa ortodoxă, fiind în tre Bisericile prim elor
veacuri creştine. Cu acel prilej s-au rostit cuvântări despre legăturile
dintre Ortodoxie şi naţiune ! S-au rostit adevăruri sfinte privind legă
turile dintre noi şi Georgia. Im portant pentru noi este să ştim să vie
ţuim , să ne întocm im viaţa potrivit învăţăturii M ântuitorului Hristos,
a Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor P ărinţi, m ai ales în aceste vrem uri
când atâta agresiune vine peste noi, peste dum neavoastră credincioşii,
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peste tinerii noştri, peste fam iliile descum pănite, din cauza răcirii cre
dinţei, din cauza necunoaşterii frum useţilor Ortodoxiei, din cauza înde
părtării noastre de Dumnezeu.
Această iubire ne adună cu slujitorii Ortodoxiei gruzine, legaţi de
personalitatea şi activitatea M itropolitului Antim , care n-a u itat de
ream ul său, trim iţându-le tipografie şi cărţi bisericeşti în lim ba gruzină.
Aţi văzut cum sectarii şi-au construit case de rugăciune, chiar în
preajm a şcolilor, cum iehoviştii năvălesc ţinând adunări şi congrese,
construind aşa zise centre um anitare. Ar fi foarte dureros ca tinerii
sau credincioşii Bisericii noastre să se lase prinşi în capcana aceasta
faisă, am ăgitoare a cuvintelor lor. M ântuitorul Hristos trăieşte în Bise
rică prin Sfintele Taine, p rin aceste m om ente pe care le-am tră it noi
astăzi, pe care fiecare dintre noi, fiecare dintre dum neavoastră, tâ n ă r sau
vârstnic le-a tră it şi I-a auzit predica Sa despre iubire. Trebuie să
devenim apostolii Ortodoxiei noastre şi ai dragostei de credincioşi şi de
ţară pen tru care m isiune ne-am pregătit. Ortodoxia adună naţiunile la
rugăciune, la apropiere. A nul trecu t toate Bisericile Ortodoxe surori
şi reprezentanţi ai creştinătăţii, prin lucrarea D uhului Sfânt, prezentă
cum ştim num ai în Biserica întem eiată de M ântuitorul Hristos, au venit
in Rom ânia spre a ne ruga şi ne întări în credinţă. Orice fel de altă
adunare de unde lipseşte Hristos, Sfintele şi dătătoarele de viaţă Taine,
acele adunări sunt înşelătorii. Unde nu este sim ţită prezenţa D uhului
Sfânt, nu e s te . Biserica cea adevărată întem eiată de Dom nul Hristos, iar
creştinii care se lasă am ăgiţi de alte învăţături, se înstrăinează şi de
Biserică, şi de neam , şi de părinţi, şi de fraţi, şi de surorile lor. Biserica
şi Neam ul ne adună, ca într-o albie a veşniciei şi aceasta este îm părăţia
lui Dum nezeu.
La această Sf. L iturghie se află în m ijlocul nostru P ărintele A rhi
m andrit M itrofor Vasile Vasilachi, unul dintre distinşii teologi şi căr
tu rari ai Bisericii noastre. Ca stareţ al M ănăstirii A ntim din Bucureşti,
Prea Cuvioşia Sa a rezidit cele două turle ale bisericii, ctitorită de A ntim
Ivireanul, iar acum este V icarul Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne din
Statele U nite şi Canada. P rezenţa sa este o m ărtu rie grăitoare de felul
cum credinţa ortodoxă adună sufletele rom ânilor de pretutindeni, cum
Ie deschide inim ile şi ajută fraţii de acasă, cum a a ju tat părintele şi
credincioşii parohiei din New-York la rezidirea bisericii Sf. Spiridon
din Bucureşti. în tim p ce adunările şi lucrările satanice ale sectarilor,
oricare ar fi ele, dezbină credinţa, neam ul şi Biserica, trebuie să luaţi
am inte cine cheam ă credincioşii şi în num ele cui se prezintă cineva
să-i adune spre pierzanie sufletească. Rog preoţii, să fie mai des în
B. O. R. — 6
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m ijlocul credincioşilor, m ai m ult în parohie şi în nevoile enoriaşilor
lor, a fam iliilor tinere spre a-i călăuzi pe calea virtu ţii cea în tru Hristos.
Cei 2000 de ani de viaţă creştină ortodoxă po aceste plaiuri, cei
2000 de ani de viaţă creştină ortodoxă de pream ărire a lui Dum nezeu
în lim ba m aternă şi trăită de Sfinţii noştri înaintaşi, cei 2000 de ani
de frăm ântări, de în fru n ta re a uraganelor altor popoare, a altor cre
dinţe, păstrându-ne credinţa, lim ba şi fiinţa naţională, toate acestea ne
obligă să fim cu mai m ultă grijă faţă de sfânta noastră chem are. Cei
2000 de ani ne-au lăsat însă cete de m ucenici şi râu ri însângerate pentru
H ristos, ca Sf. Mc. Sava de la Buzău şi alţi Sfinţi ierarhi, m ărturisitori
în pustie. Ei să ne fie tu tu ro r călăuze şi pilde,
înainte de a veni aici, vineri, am sărbătorit pe Sf. Ierarh Antim
Ivireanul. A fost o bucurie nespusă pentru suflarea ortodoxă rom â
nească din B ucureşti, în ziua în care am einstit şi pom enit pe acest m are
ierarh al nostru, îm preună cu Sanctitatea Sa P a tria rh u l Catolicos Ilie
al II-lea şi cu delegaţia sa. Suntem încredinţaţi, iubiţii mei, că în aceste
zile a tresăltat de bucurie sufletul M itropolitului A ntim Ivireanul, ca
şi sufletul dom nitorului C onstantin B râncoveanu şi a celor p atru fii
îm preună decapitaţi la 15 august 1714 pen tru credinţă. Am ândoi au spri
jin it şi în tă rit Biserica noastră, Ţ ara Rom ânească şi Ortodoxia. în arh i
vele şi bibliotecile diferitelor capitale din lum e se găsesc im nele şi
operele M itropolitului A ntim Ivireanul, se găsesc docum entele şi h ri
soavele dom nitorului C onstantin Brâncoveanu, personalitate de statură
europeană a vrem ii sale.
Astăzi, în Sf. Dum inică a iubirii, a predicii M ântuitorului de pe
M untele Fericirilor, apare cuvântul cel scump al Sf. Evanghelist Ioan
că «Dumnezeu este iubire» (I Ioan IV, 16). Această iubire adusă în lum e
de M ântuitorul şi sem ănată în sufletele oamenilor, aduce roade şi este
o chezăşie a dăinuirii om enirii. Num ai atunci omul devine adevărat
ucenic al lui Hristos, când se depăşeşte pe sine în iubirea cea sfântă,
evanghelică, biruind şi vrăjm aşii prin iubire. Aceasta dă putere să te
rogi pen tru el. Pildă şi în tru această v irtu te a fost M itropolitul Antim
Ivireanul şi Sfântul C onstantin Brâncoveanu.
Astăzi, la Sfânta Liturghie, îm preună cu dum neavoastră, fiii statornici şi buni ai Episcopiei Râm nicului, aflaţi sub păstorirea P. S. P ă 
rin te Episcop Gherasim , aţi avut unica ocazie din istoria Bisericii noas
tre, din istoria relaţiilor dintre Bisericile şi ţările noastre, ca să fim
Îm preună cu păstorii sufleteşti ai Georgiei ortodoxe, de unde am prim it
această m oştenire scumpă, în persoana Sf. Ierarh A ntim Ivireanul.
Iubiţii mei, nu ştim când vom m ai veni pe aici. Nu ştim când vom mai
avea un prilej ca, în lum ina sfinţilor, să petrecem o zi ca cea de astăzi.
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Nu ştim când vom mai avea ocazia să ne bucurăm de faptul că neam ul
nostru s-a învrednicit de m artiri. Trebuie să păstrăm în suflete aceste
m om ente atât de frum oase, mai ales acum când avem în m ijlocul nostru
pe Sanctitatea Sa llie al II-lea cu care am încercat să păşim în O ltenia
pe urm ele Sfinţilor români.
îm i îngădui să felicit din toată inim a pe P. S. P ărinte Episcop
Gherasim , pe colaboratorii P. S. Sale, precum şi m em brii Fundaţiei
Antim Ivireanul», care are ca scop cinstirea Sf. Ierarh A ntim şi a
difuzării Operei sale. Felicit, de asem enea, tinerii, scriitorii şi poeţii
vâlceni, care au ţin u t să facă, îm preună cu P. S. Gherasim , această sub
liniere a sărbătorii Sf. Ierarh A ntim Ivireanul prin acordarea diplom e
lor oaspeţilor din G eorgia şi nouă.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Sfinţii Brâncoveni, pe Sfinţii ierarhi
Antim Ivireanul şi Calinic de la Cernica, să ne ajute să străbatem cu
bine vrem urile grele, spre slava Bisericii noastre străm oşeşti, a ţării
şi a lum ii întregi în tru u n itatea Ortodoxiei».
La rândul său, Sanctitatea Sa llie al II-leaf P a tria rh u l Catolicos a
toată Georgia, a adresat, de data aceasta, direct In lim ba georgiană,
un cuvânt de învăţătură, spunând urm ătoarele :
«Prea Fericite Părinte Teoctist, Patriarh al Rom âniei9
Locţiitor al Cezareei Capadociei,
M itropolit al M unteniei şi Dobrogei şi
Arhiepiscop al B ucureştilor,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi fraţi şi surori în tru Hristos,
Vă salutăm cu dragoste în H ristos în num ele Bisericii Ortodoxe
a Georgiei.
în ain te de toate ne exprim ăm adânca g ratitudine pen tru invitaţia
şi p en tru dragostea frăţească şi p e n tru prim irea călduroasă pe care
ne-aţi făcut-o.
Vizita delegaţiei noastre în Rom ânia este cu adevărat istorică şi
reprezintă un evenim ent de o m are însem nătate pentru ţările şi Bise
ricile noastre.
Suntem în chip deosebit bucuroşi că avem posibilitatea să fim aici,
în aceste zile dedicate Sf. Ierarh A ntim Ivireanul şi de a sluji pe p ă
m ântul unde acest m are P ărinte şi-a petrecut anii slujirii sfinte care
şi-a vărsat sângele său, ca o sfântă ofrandă, pen tru această ţară. Cre
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dem cu tărie că prezenta vizită va apropia Bisericile noastre şi va întări
relaţiile noastre frăţeşti.
Vă salutăm în num ele unei ţări a cărei organizare statală datează
dinainte de Hristos. H arul lui Dum nezeu a locuit perm anent în această
ţară. M antia Sf. Profet Ilie a fost trim isă în Georgia în sec. al V l-lea
î. Hr. De asem enea, haina M ântuitorului H ristos a fost adusă în Georgia
în sec. I. S fânta T radiţie spune, de asemenea, că atunci când Sf. F e
cioară M aria şi Sfinţii Apostoli au tras la sorţi despre ţările unde
urm au să predice Evanghelia, Georgia a revenit m isiunii Sfintei Fecioare
M aria. P rin voinţa lui Dumnezeu, creştinism ul a fost predicat în Georgia
şi de Sf. Apostol Simon Canaanitul, prccum şi de Sf. Apostol A ndrei,
cel dintâi chem at, care a predicat şi în ţara dum neavoastră.
La începutul sec. al IV-lea, prin propovăduirea Sfintei Nona, cea
întocm ai cu Apostolii, care venise din Capadocia, creştinism ul a fost
proclam at religie de stat în Georgia. P en tru a sărbători acest m are eve
nim ent, Sf. C onstantin cel M are a trim is un preţios dar ţării nou con
vertite, şi anum e, unul din cuiele cu care M ântuitorul fusese răstignit
pe Cruce, Această Sfântă relicvă se află şi astăzi în P atriarh ia Georgiei.
Biserica Georgiană şi-a dobândit autocefalia în sec. al V-lea prin
decizia unui Sinod din Antiohia, în tâistătăto ru l accsteia prim ind
titlu de Catolicos, iar din sec. al X l-lea titlu l a devenit P atriarh
Catolicos.
In decursul istoriei pline de m ulte greutăţi, poporul şi Biserica
noastră au suferit invazia arabilor, a mongolilor, a seleucilor, a perşilor,
a turcilor şi a altor invadatori. Poporul georgian a fost însă întotdeauna
devotat credinţei şi Bisericii creştine şi şi-a a p ă ra t cu tărie lim ba şi
cultura. Păm ântul georgian a fost u d at cu sângele unui m are num ăr de
m artiri. In acele tim puri grele ale istoriei, Biserica georgiană a con
stitu it coloana vertebrală a naţiunii şi izvorul puterii sale spirituale*
Starea Bisericii noastre a fost foarte dificilă în tim pul regim ului
totalitar. Mii de catedrale şi de m ănăstiri au fost distruse de m âinile
celor fără de Dumnezeu. Mii de clerici au fost persecutaţi. Situaţia a
fost atât de dram atică, încât m area preocupare a oam enilor Bisericii
a fost aceea de a feri Biserica de la distrugerea sa fizică. însă, în
ciuda acestor dificultăţi, poporul şi Biserica noastră au depăşit aceste
greutăţi, prin h arul lui Dum nezeu, şi iată, astăzi, îşi recâştigă puterea
din ce în ce m ai m ult.
N um ărul preoţilor şi al m onahilor creşte zi de zi. Avem două
Academii teologice şi p atru Sem inarii teologice, precum şi licee teo
logice. Academia de Ş tiinţă din Gelati a fost creată prin grija Bisericii.
M ulte biserici şi m ănăstiri au fost restaurate. în ciuda dificultăţilor
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economice, Biserica face eforturi deosebite pentru a-i ajuta pe cei în
nevoi.
G eorgia şi-a câştigat independenţa m ult dorită, însă, din nefericire,
susţinătorii regim ului to ta litar şi forţele separatiştilor au încercat să
creeze conflicte artificiale' şi să despartă Abhazia şi regiunea Ashida
Karli din Georgia istorică. Ca rezu ltat al acestor încercări au m u rit
oameni nevinovaţi. 3000 de persoane sunt refugiate din păm ânturile
lor natale, iar integritatea teritorială a Georgiei este încă in prim ejdie.
Considerăm că toate aceste problem e care tulbură ţara noastră, şi Eu
ropa în general, şi care constituie suferinţa noastră comună, im pun cu
necesitate coordonarea activităţilor noastre m isionare.
în aceste tim puri grele, ţările noastre sunt conduse de figuri expe
rim entate în politica lumii ca Preşedintele Ion Iliescu al Rom âniei şi
Edw ard George Shevarnadze al
Georgiei. întâlnirea noastră cu p re 
şedintele Rom âniei de acum câteva zile ne-a a rătat cât de comune ne
sunt problem ele şi cât de necesară este colaborarea noastră pentru re 
zolvarea acestora. Obligaţiile şi responsabilitatea noastră în acest do
m eniu sunt foarte m ari.
Suntem în acelaşi tim p bucuroşi să constatăm îm plinirile Bisericii
Ortodoxe Române, cu tradiţia sa m onahală, cu literatu ra bisericească de
adâncim e teologică, cu educaţia sa teologică renum ită. Suntem siguri
că acum, când ţările noastre, eliberate de opresiunea comunistă, Bise
ricile noastre vor contribui cu putere la bunăstarea m aterială şi spiri
tuală a popoarelor noastre.
Vă dorim, Prea Fericii'ea Voastră, viaţă lungă şi lucrare cu m ult
rod în slujirea responsabilităţii patriarhale, precum şi în propăşirea
duhovnicească a ţării şi Bisericii Prea Fericirii Voastre».
Sfânta L iturghie a Sf. Ioan G ură de A ur a continuat în cele două
limbi, rom ână şi georgiană, până la m om entul chinonicului, când
P. S. G herasim , Episcopul Râm nicului, a ţinut să adreseze distinşilor
oaspeţi urm ătoarele cuvinte :
«Sanctitatea Voastră, Ilie al II-lea, Patriarhul Catolicos
a toată Georgia,
Prea Fericite Părinte Patriarh■r£ eoctisty
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
DreptmăHtori creştini,
De unde nouă cinstea aceasta ca să avem în m ijlocul nostru, astăzi,
doi P a tria rh i şi un cor de ierarhi ?
Aceasta se datorează în prim ul rând Prea B unului Dumnezeu, iar
în al doilea rând, Prea F ericitului
P ărintele nostru P a triarh Teoctist
care, cu un ochi veghetor asupra întregii Biserici Ortodoxe Române,
precum şi a Bisericii Ortodoxe de pretutindeni, a ţinut să sărbătorească
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cu m are cinste la Bucureşti, la M ănăstirea Antim , care este ctitoria
m arelui ierarh, îm plinirea a 280 de ani de la trecerea la cele veşnice
a Sf. Ierarh M artir A ntim Ivireanul. Acolo, deşi era vrem e neprielnică,
fiind ploaie şi frig, toată curtea m ănăstirii era plină de um brele şi de
credincioşi, care se rugau îm preună cu ierarhii şi cu toţi preoţii.
Astăzi, Prea Fericirea Sa, în această sfântă Dum inică, a ţin u t să
sărbătorească pe Sf. M artir A ntim Ivireanul în C atedrala episcopală a
Râm nicului, slujind îm preună cu Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, P atriarh u l
Catolicos a toată Georgia. S fântul Ierarh A ntim Ivireanul s-a născut
în Georgia, de aceea înfrăţirea acestor două Biserici, adică faptul că
acolo s-a născut şi aici a lucrat, a ţin u t Prea Fericirea Sa să facă această
sfântă slujbă şi această bucurie nouă tuturor.
P en tru aceasta, în num ele credincioşilor, al preoţilor, Sanctitatea
Voastră şi Prea Fericirea Voastră, Vă rugăm să prim iţi u ră rile noastre
şi să fiţi încredinţaţi că, după ale noastre puteri, rugăm pe P rea Bunul
Dum nezeu să Vă dea zile îndelungate, păstorire bogată şi cerem de la
D um neavoastră binecuvântare.
Prea Fericirea V oastră !
Una dintre activităţile Sf. Ierarh Antim Ivireanul a fost aici la
Vâlcea şi cărturăria, în tru cât M arele Ierarh ne-a adus o tipografie.
Sf. Ierarh A ntim a lucrat m ult prin aceste părţi, iar după plecarea sa
de aici, după trei ani, avea £ă se zugrăvească la M ănăstirea Govora
po rtretu l chipului său. Acolo, de altfel, avem cel mai autentic po rtret
al Sf. Antim Ivireanul, din toate câte s-au păstrat.
în cinstea Sf. A ntim Ivireanul au avut loc mai m ulte activităţi cul
turale şi duhovniceşti, dintre care aş am inti F undaţia «Antim Ivireanul»,
care are onoarea să Vă dăruiască, cu prilejul acestor ceasuri ale istoriei,
câte o Diplomă, tu tu ro r ierarhilor delegaţiei georgiene şi române.
Prea Fericirea Voastră, Vă rugăm să ne facefi şi altă dată această
bucurie sfântă pe care ne-aţi făcut-o astăzi. Să ne trăiţi în tru m ulţi şi
fericiţi ani !».
In continuare, P. S. Episcop G herasim , dorind să m archeze aniver
sarea celor 280 de ani de la trecerea la cele veşnice a S fântului Ierarh
M artir A ntim Ivireanul, a oferit din partea Episcopiei — unde a activat
şi Sfântul Ierarh M artir A ntim — câte o DIPLO M A DE ONOARE
Sanctităţii Sale Ilie al II-lea şi m em brilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Georgiene, Prea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist şi ierarhilor m em 
bri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, care îl însoţeau în această
vizită.
Prim ind cu m ultă emoţie Diploma de onoare, Sanctitatea Sa Ilie
al II-lea a ţin u t să exprim e urm ătoarele gânduri ;
«Prea S fin ţite Părinte Episcop Gherasim,
Iubiţi fraţi şi surori,
P e n tru noi este o m are bucurie să săvârşim Sfânta L iturghie în
această zi de prăznuire, în oraşul unde a slujit şi ostenit S fântul Antim
Ivireanul.
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Suntem fericiţi să săvârşim Sfânta Liturghie astăzi în biserica
“icolae. Am sim ţit aici prezenţa Sf. Nicolae şi a Sf. A ntim Ivireanul
m pul Sfintei Liturghii.
Vrem să vă aducem deosebite m ulţum iri p en tru felul în care ne-aţi
m pinat pe noi şi întreaga noastră delegaţie. Ca am intire a prezenţei
stre aici şi a dragostei pe care o purtăm faţă de dum neavoastră şi
de Biserica Ortodoxă Rom ână, vă dăruim icoana Sf. M are Mucenic
eorghe, p u rtă to ru l de biruinţă.
încă o dată doresc să vă m ulţum esc, Prea Fericirea Voastră, pentru
azia deosebită pe care m i-aţi oferit-o de a sărbători îm preună, aici
Vâlcea, pe Sf. Ierarh A ntim Ivireanul.
Nădăjduiesc că anul viitor, când veţi vizita Biserica şi ţara noastră,
eorgia, să Vă putem arăta aceeaşi dragoste pe care ne-aţi m anifestat-o
e toată durata prezenţei noastre în România».
După săvârşirea Sfintei Liturghii, P. S. Gherasim , Episcopul Râm noului, a oferit la Reşedinţa Episcopală o Agapă frăţească. A lături de
membrii celor două delegaţii a Bisericii Ortodoxe a Georgiei şi Bisericii
Ortodoxe Române, au mai participat P. C. preoţi consilieri şi inspectori
eparhiali, profesori la Sem inarul Teologic din Râmnic-u Vâlcea, oficiali
tăţi ale A dm inistraţiei publice locale.
Fiind prezent la agapa frăţească şi prefectul judeţului Vâlcea,
Dl. Iulian Comănescu, acesta a dorit să adreseze oaspeţilor din partea
conducerii prefecturii Vâlcea câteva gânduri, spunând ;

,

«Sanctitatea Voastră
Prea Fericirea Voastră,
Înalt Prea. Sfinţiţi Mitropoliţit
Distinşi oaspeţi

,

Perm iteţi-m i, aplecandu-m i cu sm erenie fruntea, ca fiu duhovni
cesc, să vă adresez, cu emoţia cuvenită unui asem enea m oment, în n u 
mele conducerii judeţului Vâlcea şi al meu personal, tradiţionala urare
de : «Bine aţi venit sănătoşi pe m eleaguri vâlcene !», pe aceste ţin u tu ri
binecuvântate de Dumnezeu, încărcate de istorie şi m ăreţie, cu oameni
harnici, buni credincioşi, ocrotiţi, din cele mai vech: tim puri, de Sfânta
Biserică Ortodoxă.
Totodată, vă rog să prim iţi, întreaga noastră gratitudine, pentru
deosebita onoare pe care ne-o faceţi, fiind alături de noi, la o sărbătoare
scumpă nouă râm nicenilor, prin care aducem un sincer şi plin de re 
cunoştinţă omagiu Sf. Ierarh M artir A ntim Ivireanul, strălucit cărturar,
care a făcut la începutul secolului al X V III-lea să ardă candela cărţii
bisericeşti în oraşul lui Mircea cel B ătrân, lransform ându-1 într-o ade
vărată «cetate a tipografilor». Sub directa sa conducere, lucrând cu tru d
şi migală, au ieşit la lum ină cărţi de slujbă şi învăţătură, pentru fraţi
în tru credinţă de pretutindeni.
Cei aproape trei ani, cât a fost episcop de Râmnic, Sf. Ierarh M art
Antim Ivireanul, au însem nat foarte m ult pentru viaţa spirituală
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acestui ţinut. Oraşul se transform ase în tr-u n puternic centru cultural,
a cărui forţă de iradiere era îndreptată spre Ardeal, dar şi spre cele
lalte ţin u tu ri locuite de români, urm ărindu-se înlocuirea ideii de uni
tate a rom ânilor, indiferent de spaţiul unde trăiesc.
A fost voia lui Dum nezeu ca acest păm ânt al Râm nicului să fie
stră b ă tu t de oameni aleşi, care i-au dat strălucire. Aşa s-a întâm plat
şi cu Sf. A ntim Ivireanul adus aici la noi, de un alt m are b ărb at al
acestui neam, dom nitorul m artir C onstantin Brâncoveanul, ctitorul ace
lei b iju terii a arhitecturii m edievale care este M ănăstirea Horezu. Cei
doi au avut un destin aproape identic. Au fost asasinaţi pentru credinţa
de neclintit în Dum nezeu, în veşnicia Bisericii Ortodoxe. Noi vâlcenii
le păstrăm o veşnică recunoştinţă.
Istoria poporului rom ân a fost direct legată de Ortodoxie. Fără
m otivaţia apărării credinţei străm oşeşti şi fără lum ina jertfelor pe care
această m otivaţie le-a impus, nu s-ar fi atins nivelurile ulterioare de
cristalizare a conştiinţei naţionale. în acest lvng proces, judeţul nostru
a avut un rol im portant, fiind o adevărată vatră de ortodoxie. Aici,
voievozii, ctitorii de ţară şi de neam, au ridicat locaşuri de rugăciune,
tem elii trainice ale spiritualităţii rom âneşti, astăzi, Vâlcea ocupând locul
al doilea pe ţară, în ceea ce priveşte num ărul m onum entelor istorice
şi d e cult.
Vâlcenii sunt oameni credincioşi, legaţi de Biserica neam ului. S-a
sim ţit acest lucru, mai ales după Revoluţia din Decembrie, care a adus
o dreaptă şi m ult aşteptată perioadă de renaştere a Bisericii. Şi prim ul
gest care s-a făcut a fost construirea de locaşuri sfinte. De curând în
localitatea M ăldăreşti s-a sfinţit un asem enea lăcaş, în m unicipiul nostru
se ridică alte trei lăcaşuri, se renovează m ănăstiri, biserici, semn că oa
m enii sim t nevoia adăpării la izvorul nesecat cu apă rece şi lim pede,
al credinţei în Dumnezeu, care ne-a apărat dîntotdeauna fiinţa
naţională.
Acum, mai m ult ca oricând, Sfânta noastră Biserică are nevoie de
slujitori aidoma lui A ntim Ivireanul. Vedem şi noi că vrem urile s-au
ticăloşit, că lăcomia, lipsa de m oralitate, ipocrizia, răutatea, duşm ănia,
dihonia, au inundat sufletele contem poranilor noştri. Predicile din faţa
altarului trebuie să aibă forţă de penetraţie în sufletele celor care le
ascultă aidoma D idahiilor lui A ntim Ivireanul, fiindcă num ai astfel se
poate contribui la reconstrucţia m orală a individului, cea mai im portantă
sarcină a Bisericii, în această perioadă.
Oamenii se întorc spre Biserică, dar şi Biserica trebuie să vină în
întâm pinarea lor. Avem nevoie de m ântuire, dar se cuvine să o găsim
acolo, unde o căutăm.
Cu speranţa că preotul şi dascălul îşi vor da m âna, aşa cum au
făcut din cele mai vechi tim puri în tru nădejdea de mai bine a ţării,
afirm ându-şi puterea de creaţie pen tru dezvoltarea şi prom ovarea va
lorilor, tradiţiilor şi identităţii spiritualităţii rom âneşti, închei, dorindu-vă putere de m uncă pentru slava Bisericii Ortodoxe.
Să lăsăm să cadă o lacrim ă de recunoştinţă în m em oria celui care
a fost asasinat în urm ă cu 280 de ani, în drum spre m untele Sinai,
patronul spiritual al oraşului nostru, Sf. Antim Ivireanul».
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în ju ru l orelor 16.30, delegaţia oficială a Bisericii Ortodoxe a G eor
giei şi a Bisericii Ortodoxe Române, s-a înd rep tat spre Bucureşti, p a r
curgând drum ul pe A utostrada P iteşti—Bucureşti.
ÎL Duminică, 29 septembrie 1996.
Semnarea Ia Bucureşti a unor documente oficiale
Spre ora 18.00, S anctitatea Sa llie al II-lea şi Prea F ericitul P ărinte
P a triarh Teoctist îm preună cu însoţitorii lor s-au reîntors la Reşedinţa
P atriarhală din Bucureşti.
După circa o jum ătate de oră, cele două delegaţii, a Bisericii O rto
doxe a Georgiei şi a Bisericii Ortodoxe Române, s-au întâlnit în Sala
A m basadorilor a P alatului P atriarhal, unde, după o ultim ă rundă de
discuţii oficiale, cei doi conducători ai Bisericii Ortodoxe a Georgiei şi
Bisericii Ortodoxe Române, au sem nat în Condica Sfântă a E veni
mentelor Bisericii Ortodoxe Rom âne precum şi Actul de Sfinţire a Pa
raclisului Mănăstirii A n tim din Bucureşti, ambele redactate în lim bile
rom ână şi engleză.
T extul însem nării in Condica Sfântă a evenim entelor Bisericii O rto
doxe Rom âne este urm ătorul ;

,

ÎNSEMNARE
ÎN CONDICA SFÂNTĂ
«Cu voia lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, în zilele de
26— 30 septembrie 1996, Sanctitatea Sa llie al II-iea, Pa
triarhul Catolicos a toată Georgia, în fruntea unei delegaţii,
a vizitat Biserica Ortodoxă Română, la invitaţia Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist.
în timpul vizitei, delegaţia Bisericii Ortodoxe din Georgia
a avut posibilitatea să cunoască nemijlocit o parte din împli
nirile şi greutăţile din viaţa şi activitatea misionară a Bisericii
Ortodoxe Române.
Momentul culminant al vizitei, de adâncă semnificaţie du
hovnicească pentru cele două Biserici Ortodoxe surori, s-a
desfăşurat în ziua de 27 septembrie, când în calendarul creştin
ortodox este prăznuit Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul. Cu
acest prilej, la Mănăstirea Antim din Bucureşti, ctitorie a Sf.
Antim Ivireanul, Mitropolit al Ungro-Vlahiei, originar din
Iviria, Georgia de astăzi, Sanctitatea Sa llie al II-lea şi Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist au resfinţit Paraclisul din
incinta Aşezământului monahal şi au săvârşit Sf. Liturghie
arhierească, înconjuraţi fiind de membri ai Sf. Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române, împărtăşind credincioşilor prezenţi,
bogat şi ales cuvânt de învăţătură.
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Au fost vizitate, de asemenea, Biblioteca, Muzeul şi noul
corp de clădire al Sf. Mănăstiri Antim din Bucureşti, care, de
la întemeiere, se dovedeşte a fi o adevărată oază de cultură
şi spiritualitate ortodoxă.
Sâmbătă 28 septembrie, vizita a continuat cu câteva mo
mente de rugăciune, reculegere şi pioasă aducere aminte a
eroilor neamului românesc petrecute la «Mormântul Soldatu
lui Necunoscut» şi la «Cimitirul Eroilor Tineri». Apoi, cei doi
patriarhi, cu însoţitorii lor, au făcut un pelerinaj la mănăstiri
din Episcopia Argeşului şi Râmnicului şi s-au întâlnit cu
preoţi, monahi şi credincioşi care, în ciuda tuturor încercări
lor prin care au trecut în deceniile ce s-au scurs, au păstrat
şi au transmis urmaşilor credinţa creştin ortodoxăl, vie şi ne
alterată. Astfel, au fost vizitate mănăstirile Curtea de Argeş,
adevărată bijuterie arhitectonică şi perlă a creativităţii şi spi
ritualităţii româneşti, unde oaspeţii s-au închinat la moaştele
Sfintei Filofteia şi Mănăstirea Horezu, ctitorie a Sf. Voievod
Martir Constantin Brâncoveanu, străvechi locaş de cultură şi
trăire creştin ortodoxă.
Duminică, 29 septembrie, Sanctitatea Sa Ilie al II-lea şi
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist au săvârşit Sf. Litur
ghie împreună cu alţi ierarhi ai celor două Biserici, la Cate
drala Episcopală din Râmnicu Vâlcea, ctitorie a Sf. Calinic de
la Cernica, unde a. păstorit şi Sf. Antim, şi au adresat cuvinte
duhovniceşti d.e învăţătură credincioşilor prezenţi. Programul
vizitei a mai cuprins o întâlnire cu membri ai Sf. Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, în timpul căreia au fost discutate
probleme cu care se confruntă astăzi ortodoxia în general, şi
cele două Biserici, în special. A avut loc şi o întrevedere cu
Preşedintele României, Dl. Ion Iliescu.
Drept mărturie a bucuriei prilejuite de vizita în România
a Sanctităţii Sale Ilie al II-lea, Patriarhul Catolicos a toată
Georgia şi a momentelor de aleasă trăire duhovnicească a
acestor zile, cu voia lui Dumnezeu s-a întocmit însemnarea în
Condica Sfântă a Evenimentelor din Biserica Ortodoxă
Română».

t ILIE II

t TEOCTIST

PATRIARH SI CATOLICOS
A TOATÂ GEORGIA

PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

A fost sem nat apoi
conţinut :

un

Com unicat com un
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COMUNICAT COMUN
«La invitaţia Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 26— 30 septembrie
1996, Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, Patriarhul Catolicos a toată
Georgia, în fruntea unei delegaţii, a vizitat Biserica Ortodoxă
Română.
Punctul culminant al vizitei a avut loc vineri, 27 septem
brie 1996, la Mănăstirea Antim din Bucureşti, ctitorie a Sf.
Ierarh Antim Ivireanul, de la a cărui trecere la cele veşnice
s-au împlinit anul acesta 280 de ani. Cu acest prilej a avut loc
sfinţirea lucrărilor de restaurare ale aşezământului monahal
şi binecuvântarea noului corp de clădire al mănăstirii.
Programul vizitei a mai cuprins slujbe de pomenire la ci
mitirele «Soldatului Necunoscut»şi «Eroilor Tineri» din Bucu
reşti, un pelerinaj la Mănăstirile Curtea de Argeş şi Horezu
şi o întâlnire cu membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române.
în urma discuţiilor purtate în timpul vizitei, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist şi Sanctitatea Sa Ilie al II-lea
fac un apel comun la păstrarea unităţii în rugăciune, cuvânt
şi faptă a Bisericilor Ortodoxe surori în pragul mileniului al
III-lea, în contextul problemelor cu care se confruntă socie
tatea contemporană puternic secularizată, marcată, de o
profundă criză spirituală manifestată prin dezbinare, ură,
violenţă, creşterea inegalităţii sociale, grave probleme ecolo
gice etc.
în faţa acestei situaţii, Bisericile Ortodoxe trebuie să lu
creze pentru conştientizarea lumii asupra importanţei valori
lor spirituale bazate pe credinţa în Dumnezeu, pentru împlinirea năzuinţelor fundamentale ale omenirii, mai ales pentru
transformarea în realitate a speranţelor tinerilor şi păstrarea
unităţii familiei, pentru recunoaşterea demnităiţii omului creat
după chipul lui Dumnezeu şi chemat la iubire veşnică.
în faţa tendinţelor de prozelitism agresiv ale unor grupări
religioase, în special în Centrul şi Răsăritul Europei, este re
afirmată necesitatea mărturisirii tezaurului de credinţă în iu
birea lui Hristos Cel răstignit şi înviat.
Mărturisind bucuria pentru încetarea războiului din fosta
Iugoslavie şi în speranţa rezolvării definitive a crizei cecene,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Sanctitatea Sa
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Ilie al II-lea consideră că pentru diminuarea şi depăşirea va
lului de violenţă în creştere din societatea de astăziy trebuie
sporite eforturile pentru reconciliere şi înţelegere între oa
meni şi popoare şi pentru biruinţa păcii».

f ILIE II
PATRIARH ŞI CATOLICOS
A TOATĂ GEORGIA

t

TEOCTIST

PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

12. Luni 30 septembrie 1996. Plecarea delegaţiei gruzine
Luni, 30 septem brie, la orele 6.30, Sanctitatea Sa Iiie al II-lea,
îm preună cu delegaţia georgiană care l-a însoţit în această vizită, a fost
condus de către P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist însoţit de o
num eroasă delegaţie de ierarhi şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române,
în C atedrala P atriarh ală din B ucureşti pen tru a m ulţum i lui Dum nezeu
pentru darul binecuvântat al acestei vizite oficiale efectuate în România.
La orele 7.00, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte
cu P rea Fericitul P ărinte p atriarh Teoctist şi form ată din Î.P.S. Ne stor,
M itropolitul Olteniei, P. S. Calinic, Episcopul Argeşului, PP.SS. Teofan
Sinaitul şi V incenţiu Ploieşteanul, Episcopi Vicari Patriarhali, P. S. Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor, P. Cuv.
P ărin te Rafael, M arele Ecleziarh al C atedralei P atriarhale, P. C. Pr.
Michael Tiţa, Consilier P atriarh al la Sectorul pentru R elaţii E xterne
Bisericeşti, D-nii Mircea A lexă Uţă şi Liviu Popa, inspectori la Sectorul
pen tru Relaţii E xterne Bisericeşti al P atriarh iei Române, au condus
la aeroportul B ucureşti-O topeni pe Sanctitatea Sa Ilie al II-lea şi pe
ceilalţi m em bri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe a Georgiei.
în ain te de plecarea avionului, Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, P atriarh u l
Catolicos a toată Georgia a declarat :
«înainte de toate doresc să spun că inima noastră este cuprinsă de
sim ţăm inte deosebite de dragoste şi de recunoştinţă pentru România.
Văd că s-au făcut şi se fac m ulte lucruri bune şi în Stat şi în
Biserică.
Ne întoarcem în Georgia adresând alese m ulţum iri Prea Fericitului
P ărinte P a triarh Teoctist şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, care ne-a acordat o deosebită atenţie.
Vom fi foarte bucuroşi să-l avem pe Prea Fericitul P ărinte P atriarh
Teoctist în vizită oficială în Georgia.
Doresc din tot sufletul poporului rom ân pace şi dezvoltare pe toate
tărâm urile !».
A urm at apoi d eclaraţia Prea Fericitului Părinte Teoctist, care
a spus:
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«La gândurile ■e care le-am îm părtăşit pe tot parcursul itinerarului
nostru, acum, la plecare, adăugăm preţu irea ostenelii S anctităţii Sale
şi a Bisericii georgiene pentru a fi participat la sărbătoarea Sf. A ntim
Ivireanul. Altfel, răm âneam cu un fel de p u ţin ătate în suflete p en tru
faptul că la canonizarea Sf. A ntim Ivireanul, Biserica Georgiei şi în tâistătătorul ei nu au p u tu t să fie prezenţi.
P reoţim ea şi credincioşii Bisericii noastre acordă o m are evlavie
Sf. Ierarh A ntim , şi doreau prezenţa Sanctităţii Sale. Iată că acum, la
ziua Sf. A ntim Ivireanul, am făcut acest popas sfânt, sfinţind Paraclisul
m ănăstirii şi alte lucrări. Popasul s-a extins spre ctitoriile, m ănăstirile
şi Episcopia A rgeşului şi Râm nicului, unde Sf. Ierarh a păstorit şi de
unde el a trim is tipografie şi cărţi la Tbilisi. Acest m are ierarh şi ctitor
de lim bă rom ânească şi-a a ră tat forţa sa interioară, credinţa sa în
D um nezeu şi în îm prejurarea de faţă, călăuzind paşii P atriarh u lu i Ca
lo jicos al Gruziei spre ţara noastră şi spre locurile sfinţite de rugăciunile
şi zelul «Ivireanului». în istoria Bisericii noastre, ra r găsim o figura
de Ierarh, deşi de alt neam , cum a fost Sf. A ntim Ivireanul, care la
sfârşitul sec. al X V II-lea şi începutul sec. al X V III-lea, când cultura
noastră şi conştiinţa naţională se închegau, şi-a adus o contribuţie de
term inantă la definirea culturii, p rin tip ăritu rile num eroase în lim ba
rom ână. De aceea, m ulţum im S anctităţii Sale şi delegaţiei care l-a în 
soţit pen tru vizită şi păstrăm cele mai frum oase am intiri, nu num ai noi,
ci şi credincioşii, profesorii, preoţii şi m onahii Bisericii noastre.
Dorim ca Sf. Biserică soră a Georgiei să-şi regăsească şi ea, după
anii grei de suferinţă, ca şi Biserica noastră, făgaşul de dezvoltare, de
rodire pe care l-a avut în istorie şi nădăjduim că îl va redobândi după
începuturile făcute.
Cunoscându-1 de m ult tim p, am văzut şi de data aceasta în Sancti
tatea Sa o personalitate de dim ensiuni spirituale, ecumenice şi culturale.
L.ucrările pe care le-a iniţiat în Biserica Georgiei sunt de natu ră să aşeze
această Biserică la locul pe care l-a avut ea şi pe care îl vrea Dumnezeu».
Prezenţa Sanctităţii Sale llie al II-lea, P atria rh u l Catolicos a toată
Georgia în România, cu prilejul îm plinirii a 280 de ani de la trecerea
la cele veşnice a Sf. Ierarh A ntim Ivireanul, constituie o pagină im 
portantă în istoria relaţiilor bisericeşti interortodoxe.
Dr. MIRCEA ALEXĂ UŢÂ
Inspector de specialitate
Sectorul pentru Relaţii Externe Bisericeşti

VIZITA OFICIALĂ, ÎN ROMÂNIA,
a PREA FERICIRII SALE IGNATIE AL IV-LEA,
PATRIARH AL ANTIOHIEI ŞI AL ÎNTREGULUI ORIENT
A ntiohia Siriei, întem eiată în anul 300 î. d. Hr. de către regele
Seleucos Nicotar, a fost unul din cele mai însem nate centre economice,
politice şi cu lturale din antichitate, păstrând acest rol şi după cucerirea
Siriei de către rom ani în anul 64 î. d. Hr.
Biserica A ntiohiei a luat naştere înainte de anul 50 d. Hr. şi se
bucură până astăzi de m are preţuire în sânul Ortodoxiei. Aşa cum
aflăm din cartea Faptele Apostolilor, acolo a propovăduit S fântul B arnaba (Fapte 11, 22), care l-a adus şi pe Saul, aflat atunci în Tars (Fapte
11, 25), şi tot aici s-a dat pen tru prim a oară num irea de creştini celor
care au îm brăţişat în v ăţătu ra m ântuitoare a Dom nului Iisus Hristos
(Fapte 11, 26).
Din A ntiohia a pornit S fântul Apostol Pavel în cele trei călătorii
m isionare (Fapte 13 ; 15 ; 18) şi tot aici s-a produs neînţelegerea asupra
im punerii tăierii îm prejur a celor botezaţi dintre păgâni, lucru care a
dus la convocarea Sinodului Apostolic din Ierusalim (Fapte 15). O tra 
diţie creştină de prin secolele III—IV afirm ă că prim ul episcop al A n
tiohiei a fost Evodin, căruia i-a urm at Sfântul Ignatie Teoforul ( f 107).
In secolul al III-lea s-a întem eiat în A ntiohia o însem nată şcoală
teologică, care folosea metoda istorică literală în in terp retarea Sfintei
Scripturi. în tre cei mai de seam ă reprezentanţi ai acestei şcoli se n u 
m ără Lucian de Samosata, Diodor din Tars, Teodor de M opsuestia,
Teodoret din Cir, dar m ai ales S fântul Ioan G ură de Aur, născut chiar
în A ntiohia pe la anul 354, desfăşurând aici o intensă activitate m i
sionară şi pastorală, până la num irea sa ca p atriarh de Constantinopol,
în anul 397.
Către sfârşitul epocii patristice, din cuprinsul p atriarh atu lu i antiohian s-au ridicat alţi P ărinţi şi scriitori bisericeşti de seamă, precum
Rom an M elodul din Emesa, A ndrei C riteanul din Damasc şi Sfântul
Ioan Dam aschinul, născut în Damasc, la 675.
Cu vrem ea însă, din pricina îm prejurărilor politice, rolul A ntiohiei
în viaţa Ortodoxiei a fost tot mai scăzut. în prim ele decenii ale seco
lului al VH-lea teritoriile care aparţineau acestui P a tria rh a t au căzut
sub arabi. în 636 a fost cucerit Damascul, iar în 638 Antiohia. Au
urm at acum vrem uri grele atât pen tru cler, cât şi pentru credincioşi.
Scaunul p atriarhal răm ânea pen tru perioade îndelungate fără cârm uitorul său. Peste câteva secole, la 3 iulie 1098, A ntiohia a fost cucerită
de cavalerii cruciadei întâi, care au creat aici un principat. în locul
patriarhului ortodox a fost num it un p atriarh latin, cei ortodocşi fiind
nevoiţi să-şi caute refugiu în alte părţi, mai ales la Constantinopol.
In tre ei se rem arcă acum cunoscutul canonist Teodor Balsam on ( f 1203).
în 1268, A ntiohia a fosft recucerită de arabi, iar în această situaţie
patriarhii au p u tu t să revină în scaunul lor.
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S tarea de um ilinţă şi suferinţă adusă de cucerirea arabă a fost
urm ată de una tot aşa de grea, pricinuită de stăpânirea turcească. în
anul 1517, Siria, Libanul, Palestina şi Egiptul au căzut în m âinile tu rci
lor, soarta P atriarhiei de A ntiohia devenind tot mai grea. La lipsurile
m ateriale de tot felul se adăugau impozitele şi legile privitoare la orto
docşi, abuzurile autorităţilor turceşti, certurile lăuntrice ale conducă
torilor Bisericii, iar de* la sfârşitul secolului al X V II-lea s-a m ai adăugat
şi propaganda m isionarilor catolici.
De la 1274, patriarhia de Constantinopol a impus alegerea în scaunul
patriarhal al A ntiohiei a unor p atriarh i greci, fapt care a provocat m are
tulburare între ierarhii arabi şi cei greci. începând din 1885, sirienii
ortodocşi, supăraţi şi jigniţi să aibă la conducerea Bisericii lor num ai
patriarhi greci, au încercat să im : ună alegerea unui p atriarh sirian.
P rin depunerea patriarh u lu i grec Spiridon şi alegerea în 1899 ca
p atriarh a lui M eletie D um arni, sirian de origine, în 1899, s-a creat
precedentul după care, de atunci şi până astăzi, toţi titu larii P atriarhiei
de A ntiohia au fost sirieni.
P rin pacea de Ia San Remo din aprilie 1920, Siria a trecut sub pro
tectoratul Franţei, sub care a răm as până la 22 noiem brie 1943, când
Siria şi Libanul au obţinut independenţa.
P a tria rh ia Ortodoxă din A ntiohia îşi întinde astăzi jurisdicţia peste
Siria, Liban şi ţările vecine din O rientul A propiat : Iran, Irak, K uw eit
şi o mică parte din Turcia.
Există, de asemenea, o diasporă foarte num eroasă şi activă, aflată
sub jurisdicţia Antiohiei, în Am erica de Nord (145 de parohii în S.U.A.
şi 12 în Canada) şi de Sud, în Europa şî A ustralia (4 parohii).
N um ărul total al credincioşilor este estim at la 750.000.
P a tria rh ia de A ntiohia este compusă din 6 m itropolii în Siria,
6 m itropolii în Liban şi 9 eparhii în diasporă (dintre care trei în Turcia,
una în Arabia, una în Am erica de Nord şi patru în Am erica de Sud).
Ea are un num ăr total de 33 de ierarhi.
A re şi o Academie Teologică — «Sfântul Io an Botezătorul», din
1988 încorporată în U niversitatea din Balam and (Liban).
Legăturile existente între cele două Biserici surori (P atriarhia A n
tiohiei şi Biserica Ortodoxă Română) sunt foarte vechi, datând încă din
secolul al XVI-lea, când — datorită condiţiilor grele de viaţă în care
s-a dezvoltat scaunul patriarhal de Antiohia — unii dintre cârm uitori
au fost nevoiţi să facă unele călătorii în Ţările Române, pentru a strânge
milostenie, lucru destul de obişnuit în acele vrem uri. P rim ul p atriarh
de A ntiohia care a călătorit la noi a fost Ioachim al V-lea, aflat în
drum spre Rusia, pe Ia sfârşitul secolului al XVI-lea, a poposit pentru
scurtă durată în Moldova, ocazie cu care a dăruit episcopului Gheorghe II
Movilă al R ădăuţilor o icoană cu chipul Maicii Dom nului. Unul d intre
cei m ai de seam ă p atriarh i ai Antiohiei, care a avut în acelaşi tim p
cele m ai strânse legături cu Ţările Române, a fost M acarie III Zaim
(1647— 1672). Acesta a p etrecut vrem e de p atru ani p rin tre rom âni,
intr-o perioadă prielnică p en tru aceştia —- p e n tru că în Ţările Rom âne
dom neau atunci Vasile Lupu şi M atei Basarab, apărătorii şi susţinătorii
Bisericii Ortodoxe. P rezentarea călătoriei şi întâm plările petrecute ne
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sunt bine1 cunoscute din descrierea extraordinară făcută de fiul şi înso
ţitorul său, arhidiaconul Paul de Alep, ale cărui note de călătorie sunt
de un interes istoric excepţional. P a tria rh u l M acarie III a poposit atunci
şi la Episcopia Buzăului.
Un alt ierarh, urm aş al lui M acarie, p atriarh u l A tanasie al III-lea
D abbar (1685— 1694) a venit în Ţ ara Rom ânească în tim pul dom niei lui
Constantin B râncoveanu (1688— 1714), acesta din urm ă dăruinclu-i la ple
care o tipografie cu caractere arabe (lucrată de Anti m lvireanul), cu
ajutorul căreia au fost tipărite num eroase cărţi bisericeşti şi şcolare
până în anul 1899.
în tre patriarhii antiohieni s-a distins Silvestru Cipriotul, care a
făcut două călătorii în ţara noastră, între 1729— 1730 şi respectiv între
1744— 1749. Acesta a În treţin u t corespondenţă cu m ulţi domni, vlădici
şi boieri de la noi, iar în cea de a doua călătorie a întem eiat o nouă
tipografie arabă la m ănăstirea «Sfântul Sava» din Iaşi.
In 1747, la 8 decem brie, a fost închinată P atriarhiei de A ntiohia
m ănăstirea «Sfântul Spiridon»-Vechi din Bucureşti, refăcută atunci din
tem elie de Constantin-V odă M avrocordat. în această biserică se păstra
o icoană a Sfântului Spiridon pictată de însuşi p atriarh u l Silvestru,
având o lungă inscripţie arabă.
Cu Silvestru C ipriotul ( f 1766) s-a încheiat şirul p atriarhilor care
au călătorit în ţările noastre în trecut. Abia după 1945, între 2 august
şi 2 septem brie 1951, p atriarh u l A lexandru al III-lea, la invitaţia pa
triarh u lu i Justinian, a vizitat Biserica O rtodoxă Română, însoţit de
m itropoliţii Teodosie al Tripolei, Nifon al Heliopolei şi Ilie al Libanului.
U rm ătorul patriarh, Teodosie al IV-lea, ales în 1958, aflat în drum spre
Moscova, va face un scurt popas în ziua de 4 august 1959 în Bucureşti,
întreţinându-se cu p atriarh u l Justinian.
în 1974, în perioada 20 septem brie — 3 octombrie, noul patriarh
al Antiohiei, Elias IV ne vizitează din nou ţara, pentru ca în 1981, în tre
2—6 noiem brie, actualul P atriarh Ignatie al IV -lea 1 să facă o vizită
în Rom ânia.
Din p artea Bisericii O rtodoxe Rom âne consem năm vizita unei d e
legaţii de ierarh i rom âni, în frunte cu t.P.S. Sebastian Rusan al M ol
dovei şi Sucevei, prezentă la Dam asc cu prilejul an iv ersării a 85 de ani
de viaţă şi 50 de ani de arhierie a P atriarh u lu i A lexandru al III-lea.
In p erioada 25 octom brie — 1 noiem brie 1996, la in v itaţia Prea
Fericitului P ărinte Teoctist, P atriarh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne, Prea
Fericitul Ignatie al IV -lea (Ignatios Hazim), P atriarh al A ntiohiei şi
al întreg u lu i O rient, a efectuat o vizită oficială Bisericii O rtodoxe
Române, însoţit de : Înalt Prea Sfinţitul Ilie (Elias K fo u ry ), M itropolit
de Tyr şi Sidon ; Prea S finţitul N ifon (Nifon Saikali), Episcop de
Filipolis şi P. Cuv. Ierom onah M atei R ezek, colaborator de la C entrul
p atriarhal din Antiohia.
1.
N ăscut în 1920 la Mahadra, în Siria, Ignatios Hazim a fost hirotonit întru
episcop (vicar patriarhal) în 1962. A fost ales M itropolit de Lattaqui în 1966. A
fost ales Patriarh al A lexandriei şi al întregului Orient şi întronizat la 2 iu lie 1979.
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In dim ineaţa zilei de 25 octom brie, pe aeroportul Bucureşti-O topeni,
distinşii oaspeţi au fost întâm pinaţi la scara avionului de Prea Fericitul
Părinte P a triarh Teoctist, însoţit de o num eroasă delegaţie form ată din
m em bri ai S fântului Sinod, consilieri patriarhali, precum şi de rep re 
zentanţi ai autorităţilor de stat. Copii îm brăcaţi în frum oase costum e
populare au oferit cu m ultă căldură P rea F ericitului Ignatie ale IV-lea
şi distinşilor oaspeţi flori, pâine şi sare, sem nele tradiţionale rom âneşti
ale respectului şi preţuirii. în semn de com uniune şi bucurie frăţească,
Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a aşezat pe piepturile m em brilor
delegaţiei siriene câte un m edalion, special confecţionat, cu chipurile
celor doi p atriarhi pe fundalul im aginii bisericii Sf. Spiridon Vechi din
Bucureşti.
în salonul oficial al aeroportului Otopeni, cei doi In tâistătători au
făcut câte o scurtă declaraţie, în prezenţa reprezentanţilor presei. Astfel,
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a declarat :
«în num ele S fântului Sinod al Bisericii noastre străm oşeşti, al cre
dincioşilor şi al m ănăstirilor, întâm pinăm în aceste momente, cu m ultă
bucurie, pe Prea Fericitul P a tria rh Ignatie al IV -lea al A ntiohiei.
Continuăm astfel legăturile noastre străvechi între P atriarh ii : Antiohiei
şi României. Ţările Române, încă din secolul al X V I-lea şi continuând
cu secolele al X V II-lea şi al XV III-lea, au cunoscut roadele binecuvân
tate ale legăturilor cu O rientul, în general şi îndeosebi, cu P atriarh iile
apostolice : A lexandria, A ntiohia, Ierusalim . Roadele acestor legături au
fost deosebit de îm belşugate în ceea ce priveşte credinţa şi cultura
noastră naţională, influenţând şi relaţiile panortodoxe şi cele cu lum ea
creştină. P atriarhii Antiohiei, vizitând Ţările Române, au adus cu ei
duhul creştinism ului apostolic, al tradiţiei şi al rânduielilor bisericeşti,
bucurându-se din p a rte a poporului rom ân şi dom nitorilor rom âni de
felurite daruri, tipărituri, tipografii şi alte ajutoare, la loc de cinste
situându-se, în această privinţă, Constantin B rân co v ean u 2.
în persoana Prea Fericitului P a tria rh Ignatie al IV-lea, noi prim im
Biserica Apostolică a A ntiohiei, străvechi centru de credinţă creştină,
unde creştinii au prim it prim a dată num ele de creştin după întem eie
torul credinţei noastre, Dom nul Iisus Hristos. Trăim o zi însem nată
din viaţa noastră de după sfânta libertate dobândită prin jertfele din
decem brie 1989.
Salutăm şi îm brăţişăm din toată inim a pe Prea Fericirea Sa şi n ă d ă j
duim ca sfinţirea bisericii Sf. Spiridon Vechi, vizitele şi convorbirile noas
tre să însem ne şi tăm ăduirea unei vechi răni suferite de credincioşii din
Bucureşti când, într-o noapte num ai, a anului 1987, frum oasa şi b ă
trâna ctitorie a dom nitorului C onstantin M avrocordat din Piaţa Senatului
a fost victim a buldozerelor. După bucuria reactivării schitului D arvari,
ungerea cu S fântul şi M arele Mir a altarului şi bisericii Sf. Spiridon
Vechi, aşezarea icoanelor Sfinţilor Apostoli pe sfântul jertfelnic va în 
sem na vindecarea rănii de care am am intit mai înainte. P rilejul acesta
constituie o continuare a relaţiilor existente în istoria P atriarhiei Antio2. 1688— 1714.
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hiei şi a Bisericii Ortodoxe Române. Este de la sine înţeles eă vom trăi
îm preună, cler şi credincioşi, o m are bucurie creştină, atât de necesară
în aceste vrem uri nesigure, grele şi aducătoare de surprize, de cele
mai m ulte ori neplăcute.
Fie binecuvântaţi paşii Prea Fericitului P a tria rh Ignatie al IV-lea
şi ai delegaţiei care îl însoţeşte ! Fie binecuvântate dragostea şi bucuria
noastră p e n tru că întâm pinăm şi prim im în persoana Prea F ericitului
Ignatie al IV-lea un m are teolog al Ortodoxiei, un pasionat ecum enist
şi — adaug cu bucurie sufletească — un prieten al Bisericii Ortodoxe
Rom âne ! De aici îl îm brăţişăm cu tot respectul şi dragostea noastră, a
clerului şi credincioşilor ortodocşi rom âni !».
La rândul său, Prea Fericitul Ignatie al IV-lea a spus :
«Mai întâi, trebuie să m ulţum esc lui Dum nezeu p e n tru această si
tuaţie binecuvântată în care mă aflu ; m ulţum esc de asem enea Prea
F ericitului P ărinte Teoctist pen tru invitaţia adresată de a participa la
festivităţile ce vor avea loc In zilele urm ătoare ; aduc m ulţum iri şi
m em brilor S fântului Sinod al Bisericii Ortodoxe surori din România.
Rog pe reprezentantul Preşedinţiei să transm ită m ulţum irile mele P re 
şedintelui Rom âniei ; aduc m ulţum iri şi G uvernului României, prin
reprezentantul său care este de faţă.
înţelegeţi că relaţiile noastre nu sunt ceva nou, ci au o continuitate
istorică. Trebuie să spun —- ca şi Prea F ericitul P a tria rh Teoctist — că
suntem Biserici surori şi am avut tot tim pul relaţii foarte bune.
După ce am vorbit despre Bisericile noastre, îngăduiţi să spun ceva
şi despre popoarele noastre. Mă gândesc la poporul rom ân p e n tru că
am vizitat Rom ânia cu m ult tim p înainte. Facem această vizită în tr-u n
context nou, despre care voi avea ocazia să m ai vorbesc şi în zilele
urm ătoare : avem ocazia să ne rugăm liber, pentru ca toţi oam enii să
fie liberi. în regiunea noastră geografică, credem că cel dintâi aspect al
libertăţii este de a prim i, de a accepta pe D um nezeu şi pe sem enii noştri,
iar p en tru a prim i trebuie să vrem şi să fim în tru totul liberi. A ştept
ca în această vizită să văd lucruri noi, pentru că cred că este m ereu ceva
nou (de văzut) în tr-u n context nou, într-o nouă stere a lucrurilor, într-o
nouă realitate. B inecuvântăm această nouă realitate !
Adresez m ulţum iri şi reprezentanţilor m ijloacelor de com unicare în
masă, care şi-au a ră tat atenţia la prim irea noastră.
Vă m ulţum esc !».
De la aeroport, coloana oficială a pornit către D ealul P atriarhiei,
unde, în răsu n et de clopote, cei doi patriarh i întâm pinaţi de m ulţim e
m are de credincioşi (bărbaţi şi femei, tineri, copii şi vârstnici), şi-au
plecat genunchii la m oaştele Cuviosului D im itrie cel Nou din Basarabi,
scoase afară din Catedrala P atriarh ală p en tru ca astfel credincioşii din
Bucureşti şi din toată ţara să-şi poată aduce mai lesne prinosul de
cinstire a Cuviosului, prin depunerea de flori, îngenunchere şi să ru 
tarea sfintelor m oaşte şi să poată lua astfel binecuvântare p e n tru ei şi
pen tru cei dragi.
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Cei doi patriarh i au in tra t în Catedrală, unde — întâm pinaţi cu cân
tări melodioase intonate de Corala P atriarhiei — au m ers la S fântul
Altar, p en tru a se închina şi p e n tru a lua parte la slujba de Te-D eum .
La sfârşitul slujbei, Prea Fericitul P ărinte P a triarh Teoctist a rostit
urm ătorul cuvânt de bun venit :
«Prea Fericirea Voastră,
în a lt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos D om nul,
Avem astăzi bucuria de a prim i în m ijlocul nostru oaspeţi de seam ă
din câm pul Ortodoxiei : Prea Fericitul P ărin te Ignatie al IV-lea,
Patriarhul A ntiohiei, îm preună cu ierarhi şi preoţi ai acestei P atriarhii
apostolice. Trăim aşadar m om ente istorice, deosebit de înălţătoare, sem 
nificative p en tru creştinătate. Clipa de faţă se adaugă la celelalte m o
m ente im portante înscrise în existenţa Catedralei P atriarh ale încă de la
zidirea şi sfinţirea ei din anul 1654. De atunci, de când a şi fost procla
mată catedrală m itropolitană, p rin m utarea şi aşezarea M itropoliei Ţării
de la Târgovişte la B ucureşti — o dată cu capitala, de către dom nitorul
Constantin Şerban Basarab — de atunci deci, pe această colină s-au
desfăşurat acte şi m om ente de rezonanţă în viaţa noastră bisericească.
Cel dintâi P a tria rh antiohian sosit în părţile noastre, adus de evlavia
dom nitorilor rom âni din pricina furtu n ilo r istoriei care se abăteau
asupra scaunului apostolic din A ntiohia, a fost M acarie al III-lea,
însoţit de către arhidiaconul său, P aul de Alep. In descrierea călătoriei,
acesta a oferit o adevărată operă de im portanţă istorică, cu valoare de
docum ent şi izvor de inform are asupra situaţiei din ţară şi Biserică.
V eniţi aşadar, Prea Fericite P ă rin te P a tria rh Ignatie, pe un drum
deschis între Bisericile noastre încă din secolul al XVII-lea. D atorită
ospitalităţii dom nitorilor şi a credincioşilor rom âni, P atriarh ii A ntiohiei
au făcut din Ţara Rom ânească un loc de păstrare şi răspândire, prin
scris şi tipărituri, a adevărurilor ortodoxe. V eniţi la prieteni şi fraţi
apropiaţi. S unteţi cunoscut şi aşteptat de credincioşi, de vieţuitorii
m ănăstirilor, de profesori ai facultăţilor de teologie, de ierarhi, de tineri
studenţi care însetează după sfaturi călăuzitoare pen tru form area perso
nalităţii lor. Toţi cei de faţă, în tr-u n cuget cu noiţ cer binecuvântare
şi îşi exprim ă bucuria prezenţei Prea Fericirii Voastre. înaintaşii noştri
au înscris deja o istorie bogată cu scaunul apostolic al Antiohiei. P e n tru
Ţările Rom âne, ca şi p e n tru creştinătatea de pretutindeni, acest loc
sfânt unde Apostolul V arnava a dus cuvântul învierii lui Hristos şi unde
credincioşii Lui s-au num it pentru prim a dată creştini, s-a înscris adânc
în conştiinţa şi istoria poporului rom ân. Din acest centru apostolic, a tâ t
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de iubit de Sfinţii Apostoli, a pornit îndată cuvântul lui Dum nezeu
răspândit în toată lum ea rom ană de către Sfântul Apostol Pavel.
Bunul Dum nezeu a rân d u it ca P atriarh ii A ntiohiei, înaintaşii Prea
Fericirii Voastre, să devină la rândul lor apostoli ai creştinătăţii, în
ciuda suferinţelor şi durerilor p rin care a trecut scaunul Antiohiei,
începând cu invazia arabilor fanatici.
Aici, în Ţările Rom âne, îndeosebi în tim pul dom nitorului m artir
C onstantin B râncoveanu şi a m itropolitului m artir A ntim Ivireanul s-a
dezvoltat conştiinţa apărării Ortodoxiei, la a cărei cristalizare a contri
buit şi P atriarh ia A ntiohiei. Supusă unor grele încercări, întâistătătorii
acesteia aflau înţelegere, adăpost şi ajutoare la dom nitorii rom âni. în
apropierea ctitorului de cultură brâncovenească s-a aflat P a tria rh u l A ta
nasie al III-lea Dabas, d ăru it la plecare cu o tipografie cu caractere
arabe realizată de harnicul tipograf A ntim de la Snagov. Instalată în
oraşul Alep, aceasta a adus m ult folos credincioşilor, p e n tru că ani de-a
rândul au fost tipărite acolo cărţi de în v ăţătu ră ortodoxă. De altfel,
osârdia dom nitorului C onstantin B râncoveanu şi a egum enului de atunci
al m ănăstirii Snagov, A ntim Ivireanu a rodit în tip ăriri de cărţi şi în
limba gruzină, lim ba m aternă a m eşterului tipograf. Num ai h arul lui
Dum nezeu s-a a ră tat roditor şi în acest m inunat chip ca de pe păm ântul
rom ânesc să strălucească dreapta învăţătură, p rin tipar, spre lum inarea
credincioşilor din Siria şi Georgia.
Un alt prilej binecuvântat de la începutul secolului al X V III-lea a
creat m om entul de acum, legat de existenţa unui altar scum p d in B ucu
reşti, dedicat Sf. Ierarh Spiridon, în ălţat — pe la 1747 — la rugăm intea
unui alt m are înaintaş al Prea Fericirii V oastre, P a tria rh u l Silvestru
Cipriotul. M are cărturar, pictor şi iubitor de cultură, care a făcut două
călătorii în ţara noastră, unde a aflat credinţa m are şi inim a largă a
dom nitorului C onstantin M av rocordat;j. Pe acesta l-a rugat ca potrivit
evlaviei ce o p u rta în zbucium ul vieţii sale faţă de Sf. Ierarh Spiridon
să zidească biserică M etohului P atriarh iei A ntiohiei, cu hram ul acestui
apărător al Sfintei Treim i. Zidită pe tem eliile altei biserici la 1747*
biserica Sf. Spiridon, închinată P atriarhiei Antiohiei, a m ângâiat două
sute şi cincizeci de ani sufletele credincioşilor din B ucureşti şi din toată
lumea. Victimă a terorii stăpânirii com uniste asupra Bisericii şi asupra
slujitorilor şi credincioşilor ei, ca şi alte biserici din Rom ânia, urgia
dem olării s-a ab ătut şi asupra acestei bisericuţe, Sf. Spiridon Vechi, în
3. Domnitorul Constantin M avrocordat a domnit cu întreruperi în p e r io a d e le :
septem brie— octom brie
1730; 1731— 1733; 1735— 1741? 1744 — 1748;
1756— 1758;
1761 —1763, în Ţara Românească. In perioadele 1733— 1735, 1741-—1743, 1748— 1749
şi respectiv iunie— decem brie 1769, Constantin M avrocordat a domnit în M oldova.
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noaptea de 13 spre 14 iunie 1987. Lacrim ile şi durerile credincioşilor au
găsit m ângâiere in bucăţelele de cărăm idă sau de piatră din pereţii ei,
purtate cu evlavie la casele lor pentru a le aşeza lângă icoane, în am inti
rea sfântului lăcaş.
în tu n ericu l şi viforul totalitarism ului au trecut. îngrădirile şi obsta
colele din calea libertăţii sfinte şi dum nezeieşti au fost zdrobite de cre
dinţa sinceră şi curată a fiilor şi a fiicelor Bisericii noastre străm oşeşti,
îndeosebi a tinerilor care în Decem brie 1989 au doborât dictatura com u
nistă cu preţul vieţii lor. Astfel, darul sfânt al libertăţii a început să-şi
arate roadele. Este vrednic de ştiut că în tim pul acelor zile fierbinţi ale
revoluţiei, în glasurile credincioşilor şi mai ales ale tinerilor, ce se
îmbulzeau pe bulevardele Capitalei, răsunau cuvintele rugăciunii Tatăl
nostru şi Psalm ul Cu noi este D um nezeu. în faţa troiţelor, în am intirea
celor căzuţi străluceau lum ânările care reflectau sângele m artirilor cu
luminile din suflet, lacrim ile şi durerile cu nădejdile slobozirii de sub
zăgazurile comunismului. Aşa se tălm ăcea viaţa Bisericii noastre, ca
intr-o zi de prim ăvară scăldată în raze de soare şi căldura D uhului
Sfânt, a Soarelui dreptăţii, a Credinţei ortodoxe. Au început să odrăslească ghioceii unei prim ăveri duhovniceşti : zidiri de biserici şi
m ănăstiri noi, episcopii şi facultăţi de teologie. P rim ul m eu gând, Prea
Fericirea Voastră, în toiul acelei zile de m are frăm ântare sfântă în
Bucureşti, când am fost luat de tinerii revoluţionari pen tru un cuvânt
la televiziune, prim ul gând l-am în d rep tat spre D um nezeu spre a-mi
ajuta la construirea bisericilor demolate. în acest scop am adresat un
apel către preoţi şi credincioşi. M -am gândit apoi şi la reînfiinţarea
Schitului atonit D arvari —■ redevenit acum vatră de viaţă filocalică —■
şi 1a refacerea bisericii Sfântul Spiridon-Vechi, a bisericii Sfânta Vineri,
a M ănăstirii Văcăreşti.
Cu ajutorul Sfântului Ierarh Spiridon şi m ulta înţelegere a credin
cioşilor am îm plinit gândul de a rezidi această biserică. Iată, că astăzi ea
este gata, îm podobită ca o m ireasă, p en tru a prim i binecuvântare, har
de sfinţenie, Sfântul şi M arele Mir, din p artea Prea Fericirii Voastre,
P atriarh u l îgnatie IV al A ntiohiei şi al întregului O rient, vrednic
urmaş al P atriarh u lu i Silvestru, care a gândit această biserică. Nu poate
fi, Prea Fericirea Voastră, o bucurie m ai plină de nădejde şi mai d u ra
bilă decât aprinderea unei noi candele, mai ales după ce această candelă
fusese stinsă de slujitorii întunericului. Nu poate fi dobândită o mai
mare nădejde în D um nezeu acum, când în ţara noastră şi în lum ea
întreagă sufletele oam enilor sunt zguduite, frăm ântate de m ulte pro
bleme ; nu num ai de cele economice, legate de existenţă, dar şi de cele
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sufleteşti, de cele ale D uhului, de cele ale înnoirii m inţii şi ale înnoirii
gândului spre îm plinirea voii lui Dum nezeu.
Aflaţi acum în Rom ânia o Biserică veghetoare, căutătătoare a celor
mai specifice feluri de slujire a fiilor şi fiicelor ei, spre creşterea p ru n 
cilor şi tinerilor în lum ina lui H ristos, spre apărarea fam iliei şi credin
cioşilor de cursele veacului acestuia, p rin sădirea în inim a lor a ade
vărului Sfintei Evanghelii. Găsiţi astfel Biserica noastră şi v-o prezentăm
aici, de faţă fiind ierarhi, slujitori ai sfintelor altare, credincioşi, elevi
şi studenţi. Cu adâncă sm erenie şi recunoştinţă faţă de B unul D um 
nezeu, Care a făcut ca cei 45 de ani de dictatură com unistă să nu în ti
neze cetatea cea stătătoare a sufletelor credincioşilor noştri ortodocşi,
care au p ăstrat astfel în suflet taina credinţei celei adevărate a Sfintei
noastre Ortodoxii. Cu ei şi îm preună cu ei, din sufletele lor şi din
prinosul dragostei lor, rostesc în această C atedrală acest cuvânt de
întâm pinare.
In tr-u n cuget, m ulţum im Prea Fericirii V oastre şi celorlalţi m em bri
ai delegaţiei p e n tru efortul acestei călătorii obositoare, pen tru a veni şi
a aşeza îm preună cu noi icoanele Sfinţilor Evanghelişti pe sfântul
jertfelnic al Bisericii Sf. Spiridon-V echi şi a turna, ca şi proorocii odi
nioară, Sfântul şi M arele M ir spre m ântuirea celor ce vor fi pom eniţi
aici. A stfel, continuaţi activitatea şi strădaniile înaintaşilor Prea F eri
cirii Voastre, adăugaţi rugăciune, adăugaţi dragoste faţă de noi, de
Biserica, de clerul, de m ănăstirile şi credincioşii care v-au aştep tat cu
m ultă evlavie să le îm părtăşiţi binecuvântare şi cuvânt de caldă în v ă
ţătură apostolică din tronul preasfânt şi m artir al P atriarhiei Antiohiei.
Bine aţi venit sănătos şi să ne aju te Dum nezeu în săvârşirea unei
lucrări sfinte şi vrednice de secolele viitoare. Amin».
P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist l-a îm brăţişat apoi pe Prea
Fericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea, după care în tâistătăto ru l P atriarh iei
Antiohiei a răspuns astfel :
«Prea Fericirea Voastră,
Prea Iubit frate în Hristos,
Fraţi Ierarhi,
Iubiţi preoţi şi credincioşi adunaţi la rugăciune, cu ajutorul lui D um 
nezeu , în această zi sfântă,
Este o ocazie plină de bogăţie spirituală aceasta pe care m i-aţi p re 
zentat-o şi pe care mi-o oferiţi, p e n tru că, după cum Bisericile su n t o
com uniune între credincioşi, ne sim ţim în tăriţi în com uniune cu cre
dincioşii. Aţi am intit, Prea Fericirea Voastră, că ori de câte ori aveau
nevoie de puţină pace şi de ajutor, P a tria rh ii A ntiohiei veneau aici, în
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România. Nici acum slujitorii din Biserica Ortodoxă a A ntiohiei nu se
bucură de o viaţă uşoară. De altfel, M ântuitorul nostru Iisus Hristos
nu ne-a promis nicidecum o viaţă uşoară în această lume şi ne-a îndem 
nat m ereu să ne înm ulţim eforturile pentru a îndepărta dificultăţile din
viaţă. P atriarh ii Antiohiei, când veneau aici, p u rtau cu ei suferinţa
poporului din Antiohia, iar atunci când plecau luau de aici, de la
poporul rom ân, forţă spirituală cu care se întorceau acasă.
Sper, Prea Fericirea Voastră, că sunt un urm aş al patriarhilor
A ntiohiei dem n de a le continua lucrarea. Am făcut aici mai m ulte v i
zite. Prim a dată m -am rugat în această ţară lui Dum nezeu în această
catedrală, şi tot în această catedrală am înţeles prim a dată m ărirea
adusă lui Dum nezeu din gura acestui popor credincios. Am înţeles tot
atunci, in anii com unism ului, că această catedrală urm a să fie dem o
lată şi, cum treceam adesea prin ţări în care nu era perm is a vorbi
despre credinţă, înţelegeam foarte bine situaţia gravă ?u care vă aflaţi
în acea perioadă.
Din păcate, există în lume şi alte locuri în care Bisericile nu num ai
că sunt demolate, dar sunt transform ate în lăcaşuri de cult ale unor
credinţe necreştine. Am învăţat însă că Dum nezeu vorbeşte şi se face
cunoscut oam enilor şi pe alte căi, oferindu-le şi alte posibilităţi. Dum 
nezeu se face sim ţit întâi de toate în inim ile oamenilor. Uneori ei pot
vorbi despre aceasta, alteori nu ; dar tainic, ei pot m ărturisi m ereu
despre puterea lui D um nezeu pe care o sim t în inimă.
Când ascultam în biserici răspunsul «Doamne miluieşte» cântat la
strană, îmi puneam m ereu întrebarea : nu-i aşa că Dum nezeu aude
această rugăciune a noastră ? Şi m i-aduceam m ereu am inte de pro 
m isiunea Lui că niciodată porţile iadului nu vor birui Biserica Sa. în
realitate, prom isiunea M ântuitorului Hristos este îm plinită.
Am sim ţit întotdeauna, Prea Fericirea Voastră, ceea ce am m ă rtu 
risit şi voi mai m ărturisi şi cu alte ocazii : dorinţa şi nevoia de a ne
întâlni constituie un dar de la M ântuitorul. Avem nevoie să ne vedem.
Spunem că suntem o singură Biserică, dar cum putem arăta aceasta ?
Cineva care nu e de faţă cu aproapele său se înstrăinează de el, şi tre 
buie să spunem p u r şi sim plu că nimic în lum e nu poate înlocui chipul
aproapelui, prezenţa sa
Ceea ce se întâm plă acum în tre Bisericile noastre, adică în tre Bise
rica Ortodoxă Rom ână şi Biserica Antiohiei, ar trebui să se întâm ple la
nivelul tu tu ro r Bisericilor Ortodoxe. Nu trebuie să ne m ulţum im cu
situaţia de a auzi unii despre alţii de la distanţă : D um nezeu nu ne-a

104

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N Ă

făcut num ai cu urechi, ca să auzim unii despre alţii, ci şi cu ochi, p e n 
tru a ne vedea nem ijlocit ; trebuie să ne vedem u nii pe alţii.
Sper din toată inim a, Prea Fericirea Voastră, că această vizită este
un bun prilej de a ne revedea, de a vedea mai m ulte despre noi şi c re 
dinţa noastră, şi sper că ne vom vedea mai des.
Iubim Biserica noastră, iubim şi Biserica Prea Fericirii Voastre ;
ne iubim poporul, şi iubim şi poporul rom ân ; dar atunci când iubim
pe cineva fără ca acel cineva să fie de faţă, nu poate fi vorba de d ra
goste deplină» Nu spun aceasta num ai p en tru că sunt în faţa dum nea
voastră, ci şi p e n tru că, de fapt, reprezentanţii diferitelor scaune
patriarhale ale Bisericii Ortodoxe se văd destul de rar. Trebuie să facem
mai m ult pen tru ca toate Bisericile Ortodoxe să se întâlnească m ai des,
să aibă ocazia de a-şi vorbi mai des şi mai m ult, iar despre această nece
sitate sper să mai vorbesc în tim pul acestei vizite în Biserica Ortodoxă
Română.
Dincolo de orice circum stanţe şi concluzii pozitive ale acestei vizite,
doresc ca d in tru începutul ei să vă m ulţum esc p en tru această ocazie,
pen tru această bucurie pe care ne-o faceţi. Iubim m ult binecredinciosul
popor român.
Dum nezeu să vă binecuvânteze şi să vă dăruiască putere peste
putere. Amin».
în seara aceleiaşi zile, Prea F ericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea al
Antiohiei a acordat un interviu în exclusivitate D-lui Lucian Ciucu, din
cadrul redacţiei «Viaţa Spirituală» a Televiziunii Române. Au fost de
faţă : LP.S. M itropolit Ilie de Tyr, P.S. Episcop Teofan Sinaitul, Vicar
P atriarhal, Pr. Matei Rezek, Pr. C onstantin Coman (R edactor-responsabil al revistei «Vestitorul Ortodoxiei), DL Liviu Stoina, Consilier în
cadrul Biroului de Presă şi Com unicaţii al P atriarh iei Române.
In cadrul acestui interviu, Prea Fericitul P a triarh Ignatie al IV-lea
al A ntiohiei a abordat, p rin tre alte problem e ale Ortodoxiei în general,
şi aspecte referitoare la viaţa şi problem ele P atriarhiei A ntiohiei, la ce
înseam nă a fi creştin într-o ţară cu populaţie preponderent m usulm ană,
la actualităţi şi perspective ale statu tu lu i tineretului în Biserică, la felul
în care este p rivită Biserica O rtodoxă Rom ână în lum ea arabă, în
general, şi între ortodocşii din O rient, în special.
M om entul culm inant al vizitei Prea Fericitului Ignatie al IV-lea în
România a fost praznicul S fântului M are M ucenic Dim itrie, Izvorâtorul
de Mir, în ziua de sâm bătă, 26 octombrie, când a avut loc slujba de sfin
ţire a bisericii S fâ n tu l Spiridon-V echi din Bucureşti.
Această biserică, mică şi fără turle, cu
Spiridon al T rim itundei, Făcătorul de m inuni»,
vechiul Pod al Mogoşoaiei (Calea Victoriei de
îm prejurim ile fostei Curţi Domneşti. Ultim a

hram ul «Sfântul Ierarh
se află la câţiva paşi de
astăzi) şi nu departe de
pisanie a ei, în lim bile
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greacă şi arabă, arată că dom nitorul C onstantin M avrocordat, în a p atra
domnie în Ţara Rom ânească 4, după ce a închinat M ănăstirea «Sf. Spiridon Vechi» P atriarhiei de A ntiohia, la 8 decem brie 1746, m itropolit al
Ungrovlahiei fiind Neofit C retanul, fost al M irelor, «făcând-o metoc
p entru ierarhii şi călugării arabi», în tre anii 1747— 1748 a rezidit din
temelie biserica, cu cheltuiala sa, la stăruinţa P a triarh u lu i Silvestru al
Antiohiei («pictorul şi predicatorul», cum a fost n um it de istorici), aflat
atunci la B ucureşti, şi a înzestrat-o cu chilii, clădiri, hanuri, locuri de
case şi moşii. T extul grecesc al pisaniei are opt rânduri, fiind u rm at de
textul arab, identic cu cel grecesc :
«Această sfântă şi prea cinstită biserică, cu hram ul celui între sfinţi
părintelui nostru Spiridon al T rim itundei, făcătorul de m inuni, s-a
zidit, cu toate clădirile ei de p rim prejur, în vrem ea stăpânirii Prea
în ălţatu lu i şi iubitorului de Hristos, Domn şi S tăpânilor a toată U ngrovlahia, Dom nul Ioan C onstantin Nicolae Voievod, cu cheltuiala şi soco
teala P rea înălţim ii Sale, pen tru sufleteasca sa m ântuire.
Şi s-a închinat prea sfântului apostolicesc şi patriarhicesc Scaun al
marii cetăţi a lui Dum nezeu, Antiohia, fiind P a tria rh P rea F ericitul K ir
Silvestru care, în vrem ea zidirii ei, era de faţă şi supraveghea.
în anul 1747 de la Hristos».
Biserica a funcţionat ca m ănăstire şi metoc al P atriarhiei A ntiohiei
până la secularizarea din tim pul dom nitorului A lexandru Ioan Cuza din
1863, când a fost transform ată în parohie filială a parohiei «Mihai Vodă»
şi, mai apoi. a parohiei «Sfinţii Apostoli». în 1960 ea a devenit parohie
de sine, cu titlu l «Sfântul Spiridon Vechi», rezistând până în luna iunie,
1987, când a fost demolată.
In dim ineaţa zilei de 26 octom brie 1996, ziua de prăznuire a S fân
tului M are M ucenic Dim itrie, Izvorâtorul de Mir, la ieşirea din Reşe
dinţa P atriarhală, cei doi P atriarh i s-au oprit şi au binecuvântat m u lţi
mile de credincioşi care se aflau pe Dealul Patriarhiei.
în ju ru l orelor 8,45, cei doi în tâistătâtori, însoţiţi de ceilalţi m embri
ai delegaţiei siriene, de m em bri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre
(Î.Î.PP.SS. M itropoliţi Daniel al Moldovei şi Bucovinei si Serafim al
G erm aniei şi Europei Centale ; PP.SS. Episcopi Epifanie al Buzăului,
Casian al D unării de Jos, Ioachirn al Huşilor, Nifon al Sloboziei şi Călă
raşilor, Teofan Sinaitul şi V incenţiu Ploieşteanul, Vicari Patriarhali,
Teodosie Snagoveanul, Vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor ; P.Cuv.
Arhim. Vasile Vasilachi, Vicar al Episcopiei Ortodoxe Rom âne din
America şi Canada), de P.C. Preoţi Consilieri P atriarhali şi de alţi cola
boratori din cadrul A dm inistraţiei P atriarh ale au pornit către Biserica
Sfântul Spiridon-Vechi, unde au fost întâm pinaţi — în sunetul triu m 
fal al clopotelor bisericii — ele clerici şi de m ulţim e m are de credincioşi
de toate vârstele, aflaţi în spaţiul din ju ru l bisericii şi de lângă podiu
mul special am enajat în vederea săvârşirii Sfintei Liturghii. înalţii
oaspeţi au pătruns cu greutate p rin tre oameni, binecuvântându-i, tim p
4. 1744— 1748 (vezi şi nota 3).
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in care corul bisericii a intonat im nul patriarh al : «Pre
P atriarhii noştri...».

Stăpânii şi

în ju ru l orelor 9,00 a început slujba târnosirii, în cadrul căreia cei
doi P atriarh i au m ers în procesiune în ju ru l bisericii şi apoi, după
intrare, au ro stit rugăciunile de invocare a D uhului Sfânt în lim bile
rom ână, franceză şi arabă, asistaţi de ceilalţi ierarhi — oaspeţi şi
gazde — care au in to n at troparele rânduite şi cuvenitele răspunsuri ;
P.S. Episcop Casian al D unării de Jos a stropit, la m om entul cuvenit,
pe credincioşi cu Sfânt Mir, iar în tot acest tim p Î.P.S. M itropolit S era
fim al G erm aniei şi Europei Centrale, aflat pe podium ul am enajat lângă
biserică, înfăţişa şi explica — p e n tru cei prezenţi, dar m ai ales p e n tru
cei de afară, care nu puteau urm ări ce se întâm plă în interiorul bise
ricii — m om entele slujbei de târnosire.
D upă sfinţirea bisericii, cei doi Intâistătători au ieşit şi s-au
în d re p tat către podium, binecuvântând m ulţim ea care um pluse toată
zona. Am rem arcat prezenţa D-lui V ictor Ciorbea, P rim ar G eneral al
Capitalei, a D -lui Profesor Ioan M ihăilescu, Rectorul U niversităţii
B ucureşti, a unor am basadori acreditaţi la B ucureşti şi a altor persoane
din A dm inistraţia centrală şi locală.
Prea S inţitul Episcop Teodosie Snagoveanul, Vicarul Arhiepiscopiei
B ucureştilor, a citit Gramata de sfinţire :

«Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea
Sfântului Duh, s-a rezidit această Sfântă biserică întru cin
stirea Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, Făcătorul de
minuni, pe locul alteia mai vechi, întemeiate la 1747, de către
Constantin Mavrocordat, Domnitorul Ţării Româneşti, la rugă
mintea Patriarhului Silvestru al Antiohiei, aflat atunci în
Bucureşti, purtătorul toiagului păstoresc al Mitropoliei Ungrovlahiei fiind Mitropolitul Neofit Criteanul. După mai bine
de două secole de la înălţarea acestui sfânt lăcaş, asupra ţârii
şi Sfintei noastre Biserici s-a abătut urgia dictaturii comuniste,
când au fost distruse un număr de biserici din Bucureşti, între
care şi Biserica Sfântului Spiridon Vechi, demolată în noap
tea de 13— 14 iunie 1987.
în lumina libertăţii, dobândită sub călăuzirea Duhului
Sfânt, prin jertfa tinerilor din Decembrie 1989, având râvnă
pentru vindecarea suferinţei pricinuite de dispariţia acestui
sfânt lăcaş, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a pur
ces la începerea lucrărilor de rezidire a bisericii pe vechile ei
temelii, precum se vede, redându-i-se înfăţişarea dintru înce
put, împodobită fiind pe dinăuntru cu pictură, catapeteasmă,
străni şi alte odoare.
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Aceste împliniri s-au realizat prin Sfânta Arhiepiscopie a
Bucureştilor, cu străduinţa Prea Sfinţitului Episcop Vicar
Teodosie Snagoveanul, cu sprijinul Ministerului Finanţelor,
Secretariatului de Stat pentru Culte, Băncii Naţionale a
României, Băncii Comerciale Române, Primăriei Municipiu
lui Bucureşti şi a multor preoţi, credincioşi, miluitori şi fă
cători de bine din ţară şi din străinătate, pildă făcându-se
credincioşii ortodocşi români din New York, prin străduinţa
Prea Cuviosului Arhimandrit Mitrofor Dr. Vasile Vasilachi, ale
căror nume vor fi înscrise în Cartea Vieţii.
Cu multă cinstire faţă de lucrarea înaintaşilor, au fost aşe
zate la locul lor unele piese originale : portalul de la intrare,
cu pisania în litere arabe şi greceşti, coloanele de piatră cio
plită din interior şi de la pridvor, ancadramentele ferestrelor,
icoanele din catapeteasmă, salvate din faţa buldozerelor prin
râvna Părintelui paroh Alexandru Zaharescu.
Lucrările de reconstrucţie s-au desfăşurat între anii
1992— 1996 sub îndrumarea arhitectului Fiorea Voicu, iar pic
tura — în tehnică frescă — a fost realizată de trei echipe de
pictori talentaţi, sub conducerea pictorului bisericesc Vasile
Buzuloi. Devizul de pictură a fost întocmit de Prea Cuviosul
Arhimandrit pictor S o f i a n B o g h i u , stareţul Sfintei Mă
năstiri Antim, paroh fiind în timpul acestor lucrări Prea Curp.micul Preot Ioan Iordache.
Sfinţitu-s-a această biserică de către Prea Fericiţii Părinţi
Patriarhi I g n a t i e al IV-lea al Antiohiei şi al întregului Ori
ent şi T e o c t i s t al României, în mijlocul unui ales sobor de
ierarhi, arhimandriţi, preoţi şi diaconi şiîn prezenţa unei im
presionante mulţimi de credincioşi în ziua de 26 octombrie
1996, la praznicul Sfântului Mare Mucenic 1Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir».
După slujba de târnosire a bisericii, a fost săvârşită Sfânta L iturghie
arhierească, răspunsurile fiind date de către un cor de elevi ai Sem i
narului Teologic din Bucureşti. R em arcăm că la ectenia funebră au fost
înălţate rugăciuni p e n tru «dom nitorul C onstantin Voievod, Silvestru
P atriarh u l si toţi slujitorii şi ajutătorii acestei sfinte biserici ; odihneşte
Doamne, în loc lum inat, sufletele eroilor m artiri adorm iţi în tim pul
Revoluţiei p en tru libertatea şi dem nitatea noastră ; odihneşte-i in loc
cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a fu g it toată în tristarea şi suspinarea...».
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în atm osfera de sfântă rugăciune creată, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a rostit urm ătorul cuvânt de în v ăţătu ră :
«Iubiţii mei fraţi şi surori,
Iată clipe de aleasă bucurie ! Clipe trăite o singură dată în viaţă,
p en tru că o singură dată o biserică este sfinţită de către arhiereul cano
nic, p rin aşezarea icoanelor S finţilor Evanghelişti şi prin ungerea alta
rului cu Sfântul Mir. Ne aflăm deci în faţa acestei biserici sfinţite. O
vedem strălucind în haine de sărbătoare, în veşm inte îm părăteşti, mai
frum oase decât ne-am fi p u tu t imagina, p e n tru că iradiază frum useţea
cea dumnezeiască. Fiecare biserică, oricât de im punătoare sau de m o
destă ar fi ea, asem enea celor zidite după m odelul bisericii «Sfânta
Sofia» din Constantinopol sau celor mai mici, adăpostite în văile m un
ţilor, poartă veşm ântul şi strălucirea D uhului Sfânt, negrăit în fru m u 
seţe. Acest veşm ânt îl poartă acum şi b ătrâna biserică S fântul Spiridon-Vechi, refăcută din tem elie, pe acelaşi loc de unde fusese dem olată,
căzând şi ea victim ă terorii comuniste.
P ărintele A lexandru Zaharescu, care a venit astăzi până aici cu
m ultă greutate, a fost m artorul lacrim ilor vărsate de credincioşi atunci
când sfântul locaş a fost doborât cu u şurinţă de buldozere, noaptea, ca
să nu afle nim eni, şi anum e în noaptea sinistră de 13— 14 iunie 1987.
P rin grija P ărintelui Zaharescu şi a credincioşilor mai apropiaţi, coloa
nele originale de la pridvor şi din interior, ancadram entele ferestrelor,
portalul de la in trare au p u tu t fi salvate, iar acum, după cum vedeţi,
biserica ni se înfăţişează aşa cum a fost, şi parcă mai înfloritoare, ca
prin m inune dum nezeiască. Această biserică este o m ărtu rie a credinţei,
a nădejdii şi a dragostei noastre creştine ortodoxe, care «nu cade nicio
dată» 5. Nădejdea rodeşte, credinţa trece dincolo de pragul acestei vieţi,
iar dragostea faţă de Dum nezeu, faţă de Biserică şi faţă de aproapele
nostru ne pune în legătură cu creştinătatea de pretutindeni, cu toţi
sem enii şi cu întreaga creaţie a lui Dum nezeu.
In acest m om ent este bine să ne am intim de prezenţa în istorie a
străm oşilor noştri, de vrednicia lor, de acest păm ânt rom ânesc în care,
în secolul al XVII-lea, sub dom nitori lum inaţi şi sub păstori duhovni
ceşti devotaţi sfintei noastre Biserici, Ţările Rom âne adăposteau O rto
doxia, aflată în grele încercări, datorită cuceririi ţin u tu rilo r încreştinate
de către popoarele m usulm ane. Acestea au ştirb it slava Ortodoxiei prin
cuceririle lor — începând cu Ierusalim ul şi continuând cu A ntiohia
cu celelalte P atriarhii Apostolice.
5. I Cor. XIII, 8.
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P atriarh ii Antiohiei, ai Ierusalim ului şi ai C onstantinopolului au
venit în Ţările Române, în preajm a dom nitorilor, aducând cu ei bogăţia
învăţăturii ortodoxe, aici, la Bucureşti, la Iaşi, la Suceava şi au aflat
m ângâiere, sprijin şi adăpost. în aceste centre de viaţă şi de cultură
ortodoxă şi rom ânească ei au p u tu t tipări, mai ales în tim pul dom niei
Sfântului C onstantin Brâncoveanu, cărţi în lim bile greacă, arabă, g ru 
zină şi română.
Pe la jum ătatea secolului al XV III-lea, a dom nit în Ţara Rom â
nească, în mai m ulte r â n d u r in, C onstantin M avrocordat, om evlavios,
iubitor de cultură şi de Ortodoxie. El a continuat legăturile în tre ţin u te
de către înaintaşii săi cu P atriarh ia Antiohiei, şi în cadrul acestor legă
turi a prim it ca oaspete, pe la anul 1747, pe P a tria rh u l S ilvestru al
Antiohiei. Fiind prigonit, acesta şi-a în dreptat gândul la M ântuitorul
Hristos şi la Biserica Sa, poartă a cerului şi m ărturie văzută a prezenţe;
şi lucrării lui D um nezeu în lume, a adresat dom nitorului C onstantin
M avrocordat rugăm intea de a zidi aici o biserică închinată S fântului
Spiridon. Binecredinciosul dom nitor nu a pregetat şi a îm plinit de
îndată această rugăm inte. Iată foarte pe scurt istoria acestei biserici.
D ar astăzi, iubiţi credincioşi, prăznuim pe Sfântul M are M ucenir
Dim itrie, Izvorâtorul de Mir, care s-a săvârşit din viaţă în secolul
al IV-lea, ca m artir pentru credinţa în Hristos. P rea F ericitul P a tria rh
Ignatie al IV-lea al A ntiohiei — urm aşul P atriarh ilo r M acarie al III-lea,
A tanasie şi Silvestru (la rugăm intea căruia a fost întâi zidită această
biserică) — a sfinţit acum îm preună cu noi acest sfânt altar al bisericii,
rezidită după ce fusese demolată. Este un m om ent prielnic p e n tru a
înţelege mai bine legătura dintre credinţă şi m ărturisirea ei prin iubire
şi fapte bune. M artirajul se îm plineşte ca o taină a lui Dum nezeu în
viata unor oameni aleşi de El, după vrednicia personală a celui ce îşi
sfârşeşte viaţa în chinuri. însă to t a tâ t de chinuitor şi tot atât de p il
duitor se întâm plă a fi şi m artiraju l unor biserici, între care se află şi
biserica S fântul Spiridon Vechi. în B ucureşti su n t şi alte biserici-m artire ale căror vieţi, podoabe, valori şi frum useţi au dispărut sub haina
lucrare diavolească a celor ce au în d re p tat buldozerele contra lor. Iată
că Sfântul M are M ucenic Dim itrie, Izvorâtorul de Mir, şi Sfântul Ierarh
Spiridon al T rim itundei şi-au u n it rugăciunile şi ne-au în tă rit spre a
reuşi ca în tr-u n tim p relativ scurt să refacem această biserică. M ărtu
risesc astăzi în faţa Prea Fericitului P a tria rh Ignatie al IV-lea şi în
faţa tu tu ro r că am întâm p in at m ulte greutăţi şi obstacole, pe care a tre 
buit fie să le ocolesc, fie să le încalc, ridicând această biserică fără a
6. V ezi nota 3.
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obţine num eroasele aprobări -necesare, procedând adică aşa cum am mai
făcut-o de altfel în tim pul regim ului com unist. Ne-au aju tat deci Sfântul
Ierarh Spiridon şi Sfântul M are M ucenic Dim itrie. Bseriea ne întâm pină
cu ocrotire de m am ă iubitoare. Se află din nou la locul ei, care a rad iat
sfinţenie închinătorilor. Sunt încredinţat că ea produce bucurie tuturor.
Mai m ult decât atât : frum useţea grăitoare şi deplina ei sfinţenie sunt
mai presus de toate cele trecătoare, lumeşti. S unt convins că această
bisericuţă va fi apreciată si de autorităţi, de edili, ca şi de cei pricepuţi
la arhitectură sau la estetică, şi nădăjduim că niciodată Dum nezeu nu
va mai îngădui nelegiuiri de felul celor săvârşite de-a lungul celor
45 de ani de comunism.
Iată, Dum nezeu ne-a răsp lătit grija şi suferinţele cu bucuria sfin
ţirii de astăzi a acestei biserici. N em ărginită este bucuria pe care am
trăit-o când Prea Fericitul Ignatie al IV-lea al A ntiohiei a reaprins
^andela acestui sfânt altar, simbol al biruinţei credinţei noastre orto
doxe, în vrem uri în care Ortodoxia — a tâ t la noi, cât şi în A ntiohia,
în O rientul M ijlociu şi p retutindeni — este supusă unor grele încercări.
Credinţa însăşi este pusă la grele încercări în m ijlocul atâtor curente,
atâtor abateri de la credinţă şi de la gândirea cea dreaptă a Sfinţlor
Părinţi. Când societatea om enească este a tât de bolnavă, în întregim ea
ci, când şi societatea noastră rom ânească este frăm ântată de atâtea
ispitiri şi am ăgiri deşarte, Biserica ne arată astăzi încă o dată că p ă stra 
rea credinţei celei adevărate — pe care au m ărturisit-o m artirii ; dom ni
tori, patriarhi, m itropoliţi, m onahi şi credincioşi — această statornicie
în credinţă va face ca strădaniile noastre să fie încununate de izbândă.
Această biserică, rod al atâtor strădanii, dar şi obiect de dispreţ p en tru
necredincioşi, să fie tăm ăduitoare a sufletelor răpite, să fie izvorâtoare
de m ir, ca şi S fântul M are Mucenic D im itrie, a cărui pom enire facem
astăzi.
Nu pot să exprim după cuviinţă m ulţum ire lui Dum nezeu p en tru
ajutorul dat, după nespusa am ărăciune pe care am sim ţit-o şi după
greutatea care m -a apăsat în dim ineaţa în care am aflat că biserica
Sfântul Spiridon Vechi nu mai există. Ea căzuse jertfă în tr-o noapte,
ca şi atâtea alte biserici care fuseseră dem olate în ascuns... Cine ar mai
putea spune taina lacrim ilor vărsate de credincioşii care fuseseră m ar
torii distrugerii atâto r biserici, în tre care şi biserica Sfânta V ineri ? !
Cine ar putea spune taina rugăciunilor de seară şi de dim ineaţă înălţate
lui Dum nezeu p e n tru ca dictatura com unistă să dispară ?
Astăzi vă m ulţum esc, iubiţi fii duhovniceşti, că aţi venit să ne rugăm
îm preună pentru sufletele tinerilor care şi-au dat viaţa pen tru credinţa
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noastră străm oşească. La 22 decem brie 1989, ei m -au însoţit de la
P atriarhie, p rin tre m ulţim ea de credincioşi care um pleau bulevardele,
până la Televiziune, unde prim ul gând pe care l-am exprim at a fost şi
refacerea bisericilor. M -am gândit la biserica Sfântul Spiridon Vechi,
la biserica Sfânta Vineri, la M ănăstirea Văcăreşti...
Iată că D um nezeu ne-a a ju ta t să rezidim — cu aju to ru l colabora
torilor de la P atriarh ie şi A rhiepiscopia B ucureştilor — şi să sfinţim
biserica, ne-a a ju ta t să refacem , de asem enea, lim anul de duhovnicie
al Schitului D arvari, unde rugăciunea şi cântarea bisericească se aud
neîn treru p t şi unde m ănunchiul de m onahi se roagă aşa cum s-au rugat
înaintaşii lor, ştiind că odată cu dem olarea zidurilor se urm ărea dem o
larea credinţei din inim a credincioşilor.
In vechim e, îm păratul Solomon, dăru it de Dum nezeu cu «înţelep
ciune şi ştiinţă» 7, a ridicat lui Dum nezeu un locaş potrivit m ăreţiei
şi atotputerniciei Lui. Era însă conştient de faptul că puterile şi posi
bilităţile om eneşti sunt foarte lim itate, relative, şi că nici un rod al
lucrului m âinilor om eneşti nu este vrednic de Dum nezeu dacă nu este
făcut cu sm erenie şi cu m enirea jertfelniciei : «...cine poate să-i zidească
Lui tem plu, când cerul şi cerurile cerurilor nu-L încap ? Şi cine sunt
eu, ca să-I pot zidi tem plu ? Fără num ai doar pentru a se tăm âia
înaintea Lui...» 8. In tru acelaşi duh şi având aceeaşi conştiinţă, proorocul
Isaia a d a t contem poranilor şi urm aşilor săi m ărturie despre cuvântul
Dom nului : «Cerul este scaunul m eu şi păm ântul aştern u t picioarelor
Mele ; ce fel de casă îm i veţi zidi voi şi ce loc de odihnă p e n tru
M ine ?» 9.
Este adevărat că locaşurile înălţate de oameni nu-L schim bă pe
D um nezeu în fiinţa Sa. Schim barea care are loc prin înălţarea de loca
şuri sfinte — în tru lauda şi slava lui D um nezeu — se produce în noi,
credincioşii, pe de o parte p en tru că rugăciunea — m ai m ultă i0, mai
curată, mai adecvată — ne face m ai buni, mai calzi, m ai m ilostivi, mai
înţelegători, iar pe de altă parte p en tru că, înălţând în biserici r u 
găciunile noastre, putem să aplecăm spre noi bunătatea, m ila şi în d u 
rarea lui Dum nezeu şi să ne apropiem şi să ne învrednicim de îm pă
răţia Cerurilor, pe care aceste locaşuri sfinte o prefigurează, după cum
rostim în rugăciune : «In biserica slavei Tale stând, în cer ni se pare
a sta...».
7. II Parai. I, 12,
&. II Parai. II, 6.
9. Isaia LXVI, 1.
10.
Potrivit îndem nului Sfântului A p ostol P a v e l: «Rugaţi-va n e în c e ta t!» (I Tesal. V, 17).
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Iată că de astăzi, încă o biserică ne apropie de ceruri, de îm părăţia
Iui Dum nezeu. Ea este poartă a cerurilor, după cum p rin uşile ei a
in trat Prea Fericitul P a tria rh Ignatie — închipuind pe însuşi Hristos
Dumnezeu, M arele A rhiereu — rostind cuvintele : «Ridicaţi, căpetenii,
porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra îm păratul
slavei.,. Dom nul Cel tare şi puternic, Dom nul Cel tare în război...
Domnul puterilor, Acesta este îm păratul slavei» 11. Ea este de acum
gătită să fie — tu tu ro r celor dornici să-L întâlnească pe Dum nezeu în
icoane şi prin rugăciune — adăpost prim itor, şi nu num ai p en tru un
an sau p en tru un deceniu, ci p en tru totdeauna, fiindcă nici o p u tere nu
mai poate îndrăzni să şteargă de pe faţa păm ântului altaru l şi locaşul
acestei biserici.
De aceea, su n t recunoscător B unului Dum nezeu şi m ulţum esc toto
dată şi Prea Fericitului P a tria rh Ignatie al IV-lea al A ntiohiei, p e n tru
că am avut bucuria şi fericirea să prim esc pe întâistătăto ru l P atriarh iei
A ntiohiei şi pe înaintaşii Prea Fericirii Sale : P a tria rh u l A lexandru
al III-lea (aici, la B ucureşti, în 1951), P a tria rh u l Ilie al V l-lea (la O lte
nia, In 1976). Se află acum aici Prea F ericitul P a triarh Ignatie al IV-lea,
pe care îl cunosc de 33 de ani ca u n m are iubitor al credinţei noastre
ortodoxe şi p u rtă to r al nădejdii pe care ne-o dă credinţa ortodoxă, un
mare teolog şi un m are păstor duhovnicesc. Prea Fericitul Ignatie
al IV-lea este unul dintre acei m ari teologi care aduc o renaştere în
viaţa creştină, renaştere pe care şi noi trebuie să o dobândim . Această
nevoie de renaştere m orală şi socială ne determ ină să cunoaştem mai
am ănunţit ce este bine şi folositor societăţii um ane şi este necesar şi
util în dem ersurile noastre p en tru ca sfânta Ortodoxie să fie cunoscută
nu num ai la noi, în ţările cu populaţie preponderent ortodoxă, ci de la
un capăt la celălalt al lumii. în aceste efo rtu ri şi dem ersuri, sunt
convins că D um nezeu ne va ajuta, p e n tru m area Sa m ilostivire şi d ra 
goste către noi, ca şi p en tru rugăciunile înălţate de vieţuitorii m ănăsti
rilor, de profesorii, studenţii şi ostenitorii noilor Facultăţi de Teologie,
de către m em brii S fântului Sinod al Bisericii noastre, care s-au îm păr
tăşit astăzi din acelaşi potir cu noi, şi de către tinerii de la Facultatea
de Teologie din cadrul U niversităţii Bucureşti, cu ale căror osteneli se
ridică biserica de la U niversitatea Politehnică. T uturor acestora le
îm părtăşesc pe de o parte recunoştinţa mea, iar pe de altă p arte bucuria
şi nădejdea că ei vor avea un rol im portant în devenirea neam ului
nostru rom ânesc, pen tru că tinerii şi copiii Bisericii noastre, fam iliile
în întregim e su n t sensibile la valorile credinţei în Dumnezeu. C redinţa
ll . Ps. XXIII, 7-—-10.
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şi m ărturisirea, iubiţii mei, răbdarea care vă caracterizează — o ade
vărată asceză de care daţi dovadă m ereu şi mai ales astăzi, participând
aici la S fânta L iturghie — sunt coroana apostoliei noastre şi a Bise
ricii.
Să păstrăm neclintite credinţa şi nădejdea noastră în D um nezeu şi
să sporim în dragostea către El. C redinţa, nădejdea şi iubirea faţă de
Dum nezeu ne dau aici, fagurele de m iere duhovnicesc şi îm plinirea celor
de trebuinţă vieţii vrem elnice, iar în viaţa de dincolo un loc în com u
niune cu sfinţii bineplăcuţi P ărintelui lum inilor şi Izvorul tu tu ro r b u n ă
tăţilor, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea acum şi în
veci nesfârşiţi. Amin».
Prea Fericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea a adresat
celor prezenţi u rm ătorul cuvânt :

apoi tu tu ro r

«Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi ierarhi şi pi'eoţi,
D reptm ăritori credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Române,
M ulţum im foarte m ult, Prea Fericirea Voastră, p e n tru tot ceea ce
aţi spus şi mai ales p en tru tot ceea ce am săvârşit îm preună la această
sărbătoare. Aţi am intit că P atriarh iile Apostolice — între care se află
şi P atriarh ia Antiohiei, pe care o reprezint — întâm pină m ari dificultăţi.
Întotdeauna Bisericile au avut greutăţi, căci una dintre ele suntem noi
înşine, oamenii. După cum ştim , Biserica cea vie este alcătuită din noi
toţi, şi ea este ca şi noi : dacă noi, cei care alcătuim biserica, suntem
buni, şi Biserica este bună. în contextul nostru, aşa cum aţi am intit,
facem tot ce putem , fără a cere cuiva acordul p e n tru a face binele
pentru că cel ce face binele nu are nevoie de nici un fel de autorizaţie.
M i-ar face plăcere să ream intesc şi să subliniez, iubiţii mei fraţi,
cu binecuvântarea Prea Fericitului Teoctist şi a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, faptul că noi -nu venim de departe ca
nişte străini de Biserică, ci suntem în Biserică, la fel ca dum neavoastră.
Aţi tras deja unele învăţăm inte din perioada tre c u tă -a istoriei acestei
ţări : la începutul acestei perioade exista şi biserica aceasta ; a v en it apoi
o vrem e îr^ care biserica aceasta a fost distrusă şi-— în al treilea râ n d —
a venit ^vremea*— m ai aproape de zilele-noastre —când biserica a fost
zidită din nou, sub ochii noştri. Aşa s-a întâm plat şi se întâm plă şi cu
Biserţioa* ce*a-‘v>e, care - suntem .-poi,; astăzi, aici. . Să .înţelegem legătura
d in tre-aceastăr experienţă ’şi ceea ,ce ne; învaţă. Biserica :l suntem ortododşir'fiindcă’7avem m otive în tem eiate,“raţiuni" -Valabile‘p e n tr u 'a fi orto
docşi ; avem în faţa noastră^Q im agine a om ului şi. q lum ii in* care trăim
B. O. R. — 8
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şi credem cu tărie în această viziune, p e n tru că suntem ortodocşi. Unii
cred că sunteţi doar nişte instrum ente şi că vă pot folosi, că pot profita
de pe urm a dum neavoastră, că trebuie să vă ia cât mai m ult şi să vă
dea cât mai puţin, că nu aveţi dreptul să vă îm potriviţi, să protestaţi
sau să luaţi cuvântul în legătură cu problem ele şi cu viaţa Bisericii.
Alţii spun că nu aveţi d reptul să vă plângeţi de durerile şi suferinţele
voastre. Biserica noastră O rtodoxă ne învaţă însă cu totul altceva :
cine sunteţi ? S unteţi creaţia lui D um nezeu, preaiubiţii Săi fii. Indi
ferent cine sunteţi, toţi sunteţi creaţi după chipul lui Dum nezeu şi în
vederea asem ănării cu El, sunteţi creaţi p e n tru viaţă şi nu pen tru
moarte. S unteţi făcuţi de Dum nezeu în tru dem nitate, şi toţi aceia care
nu se regăsesc cu voi în această dem nitate nu su n t creştini. Când m ă uit
la dum neavoastră, îmi dau seama că sunteţi făpturi botezate, asupra
cărora se află m âna lui Dum nezeu. Iată de ce fiind m Biserică, mă
gândesc cum să vă slujesc şi nicidecum la cum să mă slujiţi pe m ine,
după cum şi Dom nul nostru a venit — potrivit Sfintei Evanghelii — nu
să I se slujească, ci ca să slujească El lumii. Stăpânii vrem elnici ai
acestei lumi cer mai degrabă să fie serviţi, şi n u să slujească ei, şi — în
această privinţă — ştiţi m ulte, din perioada care a trecut.
Iată de ce atunci când diaconul îndeam nă 12 «Capetele voastre, Dom
nului să le plecaţi !», slujitorii din altar aduc lui Dum nezeu o rugăciune în
care se sp u n e : «...cei ce şi-au plecat Ţie capetele, n u le-au plecat în faţa
trupului şi sângelui, oi Ţie, înfricoşătorului Dumnezeu...». Cei care ştiu
să se închine lui D um nezeu şi să-I slujească Lui şi oam enilor sunt cu
adevărat m ari, şi n u cei care se cred m ari şi pretind supunere din p artea
celorlalţi. Biserica se roagă m ereu pen tru ca voi să creşteţi în dem ni
tate, îngenunchind în faţa lui Dum nezeu ; Dum nezeu n u ne-a creat
pentru a ne micşora, ci p e n tru ca noi să creştem tot mai m ult. A fi
creştin înseam nă a fi mare, puternic pe d inlăuntru, şi de aceea creşti
nul care face binele nu are nevoie — după cum bine spunea Prea F e ri
citul Teoctist — de nici un fel de aprobare.
D um nezeu să vă binecuvinteze !».
P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a d ăru it bisericii Sfântul
Spiridon Vechi o icoană reprezentând pe S fântul Ierarh Spiridon al
Trim itundei, Făcătorul de m inuni, iar Prea C ucernicului Preot paroh
Ioan Iordache o cruce pectorală.
B inecuvântând m ulţim ea de credincioşi, Prea Fericiţii P atriarh i
Ignatie al IV-lea al A ntiohiei şi Teoctist al Rom âniei au pornit — înso
ţiţi de ceilalţi Ierarhi, clerici şi colaboratori — către P alatul P atriarhal,
12. După «Tatăl nostru» (în cadrul Sfintei Liturghii).
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unde a avut loc o agapă frăţească în onoarea delegaţiei Scaunului
P atriarh al al Antiohiei.
în dim ineaţa zilei de dum inică, 27 octombrie, praznicul Cuviosului
D im itrie cel Nou din Basarabi, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
şi Prea Fericitul P a triarh Ignatie al IV-lea, ceilalţi distinşi oaspeţi, a lă 
turi de ierarhi şi preoţi ai Bisericii O rtodoxe Române, s-au închinat la
m oaştele Cuviosului apărător al Bucureştilor, au binecuvântat m ulţim ea
de credincioşi — bărbaţi, femei, tineri, copii, vârstnici, din B ucureşti
şi din toată ţara — care um pluse dis-de-dim ineaţă Dealul P atriarhiei şi
au săvârşit Sfânta L iturghie arhierească, pe un podium special am enajat
lângă absida Catedralei P a tria rh a le 13. R ăspunsurile au fost date cu
m ăiestrie de Corala Patriarhiei, dirijată de P.C. Preot C onstantin D răguşin. A tm osfera de rugăciune, de profundă trăire duhovnicească, a fost
îm bogătiţă cu cuvintele de în v ăţătu ră adresate tu tu ro r celor prezenţi
de către cei doi P atriarhi. Astfel, Prea Fericitul P a tria rh Teoctist a
apus ;
«Prea Fericite Patriarh Ignatie,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Ne-a învrednicit Dum nezeu să trăim , de câteva zile şi mai cu seam ă
in ziua de astăzi, m om ente deosebite, care ne um plu inim a de bucurie
sfântă şi ne întăresc în credinţa şi nădejdea noastră. Parcă sim ţind
aceasta, iată că şi soarele, în ciuda tu tu ro r pronosticurilor, la căldura
rugăciunilor, şi-a Întors faţa către noi, ca să ne m ângâie şi să ne încăl
zească feţele. Ne vine greu să ne despărţim de acest m om ent a tâ t de
sfânt fără a ne gândit o clipă îm preună la realitatea cea veşnică a cre
dinţei noastre ortodoxe, la lum ina care nu apune niciodată.
An după an, această colină a fost m ângâiere şi mijloc de îm băr
bătare şi de lum inare a credincioşilor Bisericii noastre, iar în ju ru l
acestei catedrale — adăpost şi locaş sfânt în care odihnesc m oaştele
S fântului Cuvios D im itrie cel Nou din Basarabi — am fost în tăriţi şi
călăuziţi pen tru urcuşul nostru duhovnicesc. A flându-ne aici, iubiţii mei
fraţi şi surori, ne dăm seama că mai ales în acest an sim ţim m ângâierea,
iubirea M ântuitorului Hristos, prin m ijlocirea S fântului Ierarh Spiridon
al T rim itundei, Făcătorul de M inuni, prin stăruinţa, răbdarea şi d ra 
gostea tu tu ro r credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, ca o dreaptă
răsplătire p en tru răbdare, p e n tru dragoste, p e n tru felul în care c re 
dincioşii au sprijin it şi sprijină Biserica, religia în şcoală, înfiinţarea de
noi biserici şi m ănăstiri, p en tru felul în care tin eretu l nostru se arată
vrednic de credinţa ortodoxă. Trebuie să fim conştienţi că făcând aces
tea, nu am făcut încă destul pen tru înţelegerea şi trăirea Ortodoxiei la
adevărata ei valoare şi la întreaga noastră putere. V ieţuirea potrivit
13. Slujba a fost transmisă în direct la radio şi pe programul 1 al Televiziunii.
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credinţei ortodoxe presupune şi strădania neîncetată p en tru depăşirea
graniţelor şi lim itelor noastre, atât a celor geografice, cât şi a celor cul
turale, chiar şi a celor lingvistice. O rtodoxia nu este num ai a noastră,
a celor de astăzi, sau num ai a celor care vorbim lim ba rom ână, în care
ne putem exprim a atât de frum os adevărurile de credinţă, ci trebuie să
fim în com uniune cu toată Biserica Ortodoxă : cu străm oşii şi p ărinţii
noştri care au m ărtu risit O rtodoxia în trecut ; cu dom nitorii şi voievozii
noştri, care se înconjurau cu ierarhi, cu patriarhi, cu profesori, cu în 
văţaţi din aria B izanţului căzut sub otom ani şi care au îm bogăţit cre
dinţa şi vieţuirea străm oşilor noştri. O rtodoxia rom ânească şi cultura
noastră rom ânească — şi trebuie să o recunoaştem şi să o afirm ăm cu
sm erenie, dar şi cu obiectivitate, în duhul adevărului — sunt cunos
cute de la P atriarh iile Apostolice la m ănăstirile din Peninsula Balca
nică, de la M untele Sinai la M ănăstirea Rila din Bulgaria.
Iată dc ce trebuie să preţuim aceste zile de în tâln ire panortodoxă.
O rtodoxia reprezintă astăzi, iubiţii mei, tezaurul de credinţă apos
tolic, tradiţia apostolică, acea tradiţie de la Scaunul Apostolic al A n
tiohiei, unde credincioşii M ântuitorului Hristos au luat pentru întâia
dată num ele de creştin l'L; dom nitorii şi înaintaşii noştri au stabilit —
nu întâm plător, ci chiar cu bunăştiinţă şi cu roade duhovniceşti pen tru
viaţa noastră — legături cu P atriarh ia A ntiohiei, unde întotdeauna au
fost m ari învăţaţi şi patriarh i lum inaţi. Osteneala vrednicului de po
m enire m itropolit A ntim Ivireanul, în litere şi tipar, a adus roade
până la Alep, unde apoi Sfântul D om nitor C onstantin B râncoveanu a
trim is tipografie. Această catedrală a prim it ungerea cu Sfântul şi
M arele Mir de la P a tria rh u l M acarie al IlI-lea al A ntiohiei ; altarul
Bisericii Sfântul Spiridon a fost zidit la rugăm intea P atriarh u lu i Sil
vestru al Antiohiei. Legăturile cu P atriarh ia A ntiohiei sunt de natu ră
veşnică, prin h arul D uhului Sfânt, iar binecuvântarea şi grija lui D um 
nezeu pentru acest ogor al Maicii Dom nului — Ţările Rom âneşti, in
cluzând şi T ransilvania — au fost şi răm ân o m ărturie şi o lecţie vie în
sufletele noastre. Nu este întâm plător faptul că îl avem acum în m ij
locul nostru pe Prea Fericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea. Acest m om ent
trebuie să constituie p e n tru fiecare dintre noi — ierarhi, preoţi, cre
dincioşi şi credincioase — un m om ent de referinţă spirituală, de com uni
une cu P atriarh ia Apostolică din A ntiohia şi cu toată Ortodoxia. Acum,
când se caută în lume şi în ţara noastră atâtea m odalităţi de rezolvare
a unor problem e de criză economică (însă pe fondul unei crize mo
rale), com uniunea noastră în *credinţa şi valorile Ortodoxiei, avându-L
‘ ‘r ' ir-•u
în centru pe H ristos şi ad ev ăru l'S au , cu iubirea şi libertatea Sa prezente
14. Fapte 11, 26.
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şi lucrătoare în vistieria Bisericii Ortodoxe, va contribui sim ţitor la
redresarea lumii. Intru aceasta, mai ales credincioşii şi slujitorii Bi
sericii vor fi folositori societăţii păstrându-se ei înşişi neîntinaţi şi liberi
faţă de orice degradare care le poate ştirbi identitatea morală. Este
foarte necesar să luăm am inte la strălucirea învăţăturii Ortodoxiei
acum, când atâtea secte şi atâtea curente, unele mai aberante decât
altele, caută să zdruncine credinţa şi să îndepărteze pe oameni de D um 
nezeu şi de duhul în care s-au născut şi au crescut. Să vedem cât de
frum os oferă O rtodoxia principiile de viaţă creştină, de gândire şi de
evlavie, p e n tru că aceste principii sunt întem eiate pe sfânta lib ertate
şi sfânta iubire faţă de Dum nezeu şi de semeni. Acum, la sfârşitul
acestei zile — şi după ziua de ieri, când a fost sfinţită biserica S fântul
Spiridon-V echi — aş vrea să vă m ulţum esc dum neavoastră, tu tu ro r
credincioşilor, fiilor şi fiicelor Bisericii noastre. N utresc o aleasă p re 
ţuire p en tru tinerii şi copiii Bisericii. Ne sunteţi foarte preţioşi. S unteţi
m artorii şi m ărtu risito rii credinţei noastre în faţa Ortodoxiei întregi,
după cum astăzi aţi fost m artori în faţa P rea F ericitului P a tria rh
Ignatie al IV-lea. Totdeauna, personal şi îm preună cu ceilalţi ierarhi ai
Bisericii noastre, am sim ţit dragostea şi ataşam entul tinerilor faţă de
în v ăţătu ra creştină. Ne vom întâlni cu tinerii în mod deosebit în aula
U niversităţii şi cu studenţii teologi la Facultatea de Teologie. Tinerii
şi copiii care s-au îm părtăşit astăzi, îm preună cu noi chezăşuiesc O rto
doxia m ileniului al IlI-lea. P ăstraţi aşadar acest curaj creştin, fru m u 
seţea voastră duhovnicească, p u ritatea credinţei noastre şi această lu 
m ină a soarelui ceresc şi a Soarelui dreptăţii.
V-am p riv it şi astăzi, aşa cum vă privesc totdeauna, din acest loc,
şi v-am văzut aşa cum văd zugrăvite pe pereţii V oroneţului nenum ărate
feţe şi fru n ţi senine aie credincioşilor care apărau şi susţineau adevă
rurile de credinţă şi m ărturiseau în acest colţ de lum e slava Ortodoxiei.
Să m ulţum im lui Dum nezeu şi să-I fim recunoscători p e n tru toate.
Să ţinem n e în treru p t legătura cu El prin pocăinţă şi Sfânta Spovedanie,
p rin S fânta Cum inecare. Să rugăm pe Dum nezeu, pe Sfântul Cuvios
P ărin te D im itrie cel Nou, pe Sfinţii îm păraţi C onstantin şi Elena, ocro
titorii acestei catedrale, pe Sfântul Ierarh Spiridon al T rim itundei să
ne întărească voinţa astfel ca noi să nu şovăim nici o clipă în păs
trarea şi apărarea credinţei noastre, în ciuda tu tu ro r greutăţilor.
V -aţi p u tu t da seama, ascultând cuvântul de ieri al P rea Fericitului
Ignatie, ce deosebire este în tre un credincios adevărat şi unul indiferent,
între un credincios şi cineva care nu cunoaşte credinţa în Dumnezeu...
Noi, rom ânii, p rin străm oşii noştri, am cunoscut credinţa m ai întâi
indircct, urm are faptului că Sfântul Apostol Pavel a predicat la sud
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de D unăre, şi apoi direct, p rin predica S fântului Andrei pe păm ântul
Dobrogei de azi. Să ne ajute Bunul Dum nezeu, iubiţii mei, să stăruim
neclintiţi în credinţa noastră străm oşească şi astfel să trăim mai des şi
m ai adânc aceste m om ente de îm preună-rugăciune, izvor de bucurie şi
de îm plinire duhovnicească.
Vă îm brăţişez cu toată dragostea, în num ele tu tu ro r m em brilor
S fântului Sinod — în alt P rea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii P ărinţi — care
ne-au făcut ieri şi astăzi bucuria de a sluji îm preună cu noi.
M ulţum im încă o dată Prea Fericitului îgnatie al IV-lea, P a tria rh u l
A ntiohiei, pentru bucuria pe care ne-o face de a fi îm preună la Bucu
reşti şi -— în zilele urm ătoare — în cuprinsul Arhiepiscopiei B ucu
reştilor şi al Episcopiei Buaăului. Dorim P rea Fericirii Sale şi celorlalţi
m em bri ai delegaţiei P atriarhiei Apostolice a Antiohiei şedere plăcută
în m ijlocul nostru. B inecuvântarea lui Dum nezeu şi dragostea noastră
să le însoţească paşii pe calea predicării cuvântului lui D um nezeu şi
în aceste locuri în care trăim O rtodoxia după chem are şi după putere,
aşa cum şi Biserica A ntiohiei şi toate celelalte Biserici Ortodoxe se
străduiesc să urm eze calea deschisă de M ântuitorul nostru Iisus H ristos
către D um nezeu Tatăl, Părintele nostru, al tu tu ro r, călăuzite şi în tărite
fiind de D uhul Sfânt, M ângâietorul Cel Ceresc».
După aceea, P rea Fericitul P a tria rh îgnatie al IV-lea a spus :
«Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi credincioşi,
în prim ul rând, îl rog pe Prea Fericitul Teoctist ca în fru n tea unei
delegaţii să vină şi să ne facă o vizită la Antiohia.
în al doilea rând, ne exprim ăm dorinţa ca studenţi teologi din
România să vină să studieze la şcoala noastră teologică de la Balamand.
în al treilea rând, am dori ca acolo să vină şi profesori de Teologie
din Rom ânia, pen tru a lua contact cu realităţile noastre teologice şi
bisericeşti şi pen tru a vedea mai bine felul în care se studiază teologia
în această şcoală a noastră.
Am dori ca poporul nostru din O rient să vă vadă, Prea Fericite
P a tria rh T e o c tist; este foarte im portant pentru noi acest lucru, pen tru
că reprezentaţi un întreg popor şi o Biserică Ortodoxă.
Aş vrea să m ă adresez şi credincioşilor prezenţi aici : să nu uitaţi
că aparţineţi unei Biserici care a lu at fiinţă acum două mii de ani.
Bisericile nu iau fiinţă aşa cum apar astăzi chioşcurile sau m icile m aga
zine, nu sunt asociaţii obişnuite. U nul singur este întem eietorul şi Orga
nizatorul Bisericilor : Dom nul nostru Iisus Hristos. Episcopii, preoţii
şi diaconii ortodocşi pe care-i aveţi aici, în Rom ânia, şi-au prim it
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harul prin succesiune n e în treru p tă — de la început, direct de la Dom nul
nostru, prin Sfinţii Apostoli. A ceasta este puterea Ortodoxiei. Desigur
că — în planul um an al existenţei — există unii oameni m u lt m ai
puternici, sau alţii m ai buni decât noi. Nu pretindem că suntem cei
mai buni oam eni din această lume. D ar până acum, nici duşm anii, nici
prietenii noştri n-au îndrăznit să spună că Biserica Ortodoxă nu a r fi
Biserica adevărată, autentică a Dom nului. Chiar şi pentru duşm ani,
Biserica Ortodoxă este Biserica adevărului. Nimeni din afara Bisericii
Ortodoxe nu poate reprezenta Ortodoxia, dacă nu o fac — din in te 
riorul ei — ortodocşii înşişi, m em brii Bisericii Ortodoxe. Vedem cum
de m ulte ori apar — prin voinţa si puterea oam enilor — fel de fel
de asociaţii omeneşti, din tre care unele se pretind a fi religioase. Aţi
trăit, m ult tim p, asupriţi de «religia oamenilor», şi ştiţi ce scum p aţi
p lătit preţul acestei asupriri... Mai aveţi tim p să ascultaţi ceea ce spun
acum m em brii vreunei secte sau vreunei grupări de acest fel ? Singura
Biserică este Biserica noastră Ortodoxă ; singurul Izvor al Bisericii
noastre este Dom nul nostru Iisus Hristos, Care să vă binecuvinteze şi
să răm ână cu voi totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin».
în semn de bucurie sinceră şi com uniune frăţească, Prea F ericitul
P ărinte Teoctist a oferit In dar P rea F ericitului P a tria rh Ignatie al IV-lea
un set p atriarhal (o cruce pectorală şi două engolpioane) şi o icoană
reprezentând pe Sf. Ierarh Spiridon al T rim itundei, Făcătorul de m i
nuni. De asemenea, Î.P.S. M itropolit Ilie al T yrului şi Sidonului a prim it
o icoană reprezentând pe Sfinţii M artiri B râ n c o v en i; P. S. Episcop
Nifon de Filipolis a prim it un engolpion, iar P. Cuv. Ierom onah M atei
Hezek o cruce pectorală. Toate acestea vor da m ărturie în Siria despre
cultura şi spiritualitatea românească.
în seara aceleiaşi zile, delegaţia scaunului patriarhal al Antiohiei
a avut o întâlnire cu P reşedintele Rom âniei, Dl. Ion Iliescu, care s-a
adresat oaspeţilor cu urm ătoarele cuvinte :
«Prea Fericite Părinte Patriarh Ignatie al IV -lea,
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Distins auditoriu,
Legăturile spirituale şi culturale între Biserica Ortodoxă Rom ână
şi Biserica Ortodoxă a A ntiohiei datează din cele m ai vechi tim puri
ale creştinism ului. Ele s-au intensificat însă în secolul al XVI-lea, când
P a tria rh u l Ioachim al IlI-lea a făcut o călătorie în Moldova, şi la
începutul secolului al X V II-lea, când P atria rh u l M acarie al IlI-lea a
călătorit în Moldova şi în Ţ ara Românească, fiind oaspete de onoare
la curţile dom neşti ale lui M atei Basarab şi Vasile Lupu. Cu această
ocazie, P a tria rh u l M acarie a tradus în lim ba arabă cea m ai veche cronică
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a Ţ ării Rom âneşti. In tim pul acestei călătorii, care a d u rat şapte ani,
diaconul Paul de Alep, care-1 însoţea pe P atriarh , a făcut cea m ai am plă
descriere a Ţ ărilor Române. Câteva decenii m ai târziu, o altă operă
rom ânească, «Divanul», scrisă de dom nitorul D im itrie C antem ir, era
la rân d u l ei tradusă în lim ba arabă, iar la Snagov a fost întem eiată
prim a tipografie arabă existentă în această parte a l u m ii; ulterior,
această tipografie a fost m utată la Alep şi a funcţionat la m ănăstirea
«Sfântul Ioan», în apropiere de B eirut, până la sfârşitul secolului trecut.
L egăturile noastre au fost deci nu num ai de credinţă ortodoxă, ci şi
de com uniune intelectuală.
Biserica «Sfântul Spiridon-Vechi», de curând reconstruită, este una
din cele m ai venerabile m ărtu rii ale vechim ii şi ale im portanţei legă
tu rilo r existente între Bisericile şi popoarele noastre. Ea a fost con
stru ită în 1747 de către C onstantin M avrocordat, dom nitor al Ţării
Rom âneşti, la cererea P atria rh u lu i Silvestru al Antiohiei şi a servit,
până în secolul al X lX -lea, ca lăcaş de cult al ierarhilor şi credincioşi
lor creştini din Siria şi Liban care călătoreau în ţara noastră. P a tria rh u l
Silvestru a d ăru it acestei biserici icoana frum oasă a Sfântului Spiridon
pe t a r e o lucrase el însuşi şi care avea inscripţii în lim bile arabă,
rom ână şi greacă.
în 1987, biserica m ănăstirii «Sfântul Spiridon-Vechi» a fost de
m olată de c ă tre regim ul totalitar. În acest tim p, au p u tu t fi salvate
anum ite elem ente de construcţie, ca şi obiecte de c u l t ; în tre ele se afla
şi frum oasa pisanie în lim bile arabă şi greacă, care am inteşte iniţiativa
de aproape un sfert de m ileniu a dom nitorului M avrocordat şi a P a 
triarh u lu i Silvestru. P rin străduinţele Bisericii Ortodoxe Rom âne şi ale
G uvernului Rom âniei, acest sfânt lăcaş a p u tu t fi reconstruit în form a
sa arhitectonică originală şi îm podobit cu elem ente artistice şi de cult
deopotrivă originale, fiind prim ul m onum ent dem olat în perioada co
m unistă care a fost reconstruit.
P rea Fericite P a tria rh Ignatie al IV-lea,
Considerăm că este un privilegiu ca la sfinţirea bisericii recon
stru ite «Sf. Spiridon» să Vă avem alături de noi pe P rea Fericirea
Voastră, distinsul reprezentant al creştinătăţii arabe din O rient, al
popoarelor sirian şi libanez.
Aşa cum spuneam , ilustrul Vostru înaintaş, P atriarh u l M acarie
al III-lea Zaim, a făcut o călătorie lungă în Moldova şi în Ţ ara R om â
nească pe la m ijlocul secolului al XV II-lea. Paul de Alep, care îl însoţea,
un foarte bun cronicar al acestei călătorii, ne-a lăsat pagini de m are
valoare pentru istoria noastră, în care sunt consem nate aspecte sociale,
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politice, dar m ai ales aspecte ale vieţii bisericeşti din acel tim p, ale
ctitoriilor dom neşti etc. Dacă Prea Fericirea V oastră aţi fi fost însoţit
de un nou Paul de Alep, acesta ar fi avut posibilitatea să consemneze
date foarte interesante asupra istoriei actuale a rom ânilor. In ceea ce
priveşte viaţa religioasă, notele sale ar fi fost foarte bogate în realizări ;
de exem plu, ar fi avut de reţin u t faptul că Biserica O rtodoxă Rom ână
şi-a redobândit statu tu l şi rolul de instituţie fundam entală a societăţii,
după ce fusese tim p de aproape 50 de ani m arginalizată şi supusă la
restricţii de către regim ul totalitar.
Astăzi, Biserica joacă un rol im portant în viaţa socială, culturală
şi m ai ales în reînnoirea m orală a societăţii. Prezenţa ei binefăcătoare
in şcoli, spitale, unităţi m ilitare, închisori este dorită şi susţinută de
către S tatul rom ân, deoarece Biserica, în m isiunea ei, nu poate fi înlo
cuită de nici o altă instituţie.
P aul de Alep ne-a lăsat num eroase inform aţii despre aşezăm intele
m ănăstireşti de la vrem ea călătoriei sale ; cronicarul V ostru de astăzi
ar fi p u tu t observa renaşterea pe care o cunoaşte viaţa m onahală orto
doxă, cu cele 381 de m ănăstiri şi schituri care adăpostesc 6300 de
vieţuitori. Desigur, cronicarul V ostru ar fi avut m ult de reţinut, dar
poate cel mai im portant de reţin u t este faptul că în toate sondajele de
opinie asupra încrederii cetăţenilor în instituţiile din Rom ânia, Biserica
şi A rm ata ocupă prim ele locuri. Mai este dem n de subliniat că cro
nicarul Vostru ar m ai fi avut date interesante de reţin u t şi în ceea ce
priveşte istoria actuală a rom ânilor, eforturile lor de a da o nouă ori
entare vieţii lor sociale, economice, politice, culturale, în tr-u n S tat de
drept, cu adevărat democratic.
In concluzie, am dori să Vă spunem că vedem în prezenţa Prea
Fericirii V oastre aici un sem n de dragoste faţă de Biserica rom ână soră,
faţă de credincioşii ei, şi în acelaşi tim p un stim ulent p e n tru dezvoltarea
pe viitor a relaţiilor de prietenie şi de cooperare între popoarele P a
triarhiei A ntiohiei şi România».
în dim ineaţa zilei de luni, 28 octom brie, delegaţia oficială a P a
triarhiei Antiohiei, însoţită de o delegaţie a Bisericii noastre — avându-1
în fru n te pe Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist — s-a în d rep tat
spre Buzău.
Ca spaţiu geografic, zona Buzăului şi Vrancei uneşte — în chip
cu totul m inunat — câm pia cu dealurile şi m unţii care, pe lângă cu
nuna holdelor, viilor, livezilor şi pădurilor, se împodobesc — am putea
zice, de m ilenii — cu troiţe şi biserici, cu aşezăm inte călugăi'eşti, care
dau ţin u tu lu i de la întorsura C arpaţilor o aură de sfinţenie şi tradiţie.
Probabil că d in tr-u n sentim ent de adâncă sm erenie — caracteristic
înaintaşilor — şi datorită vitregiei acelor vrem uri, sunt puţine, deocam 
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dată, ştirile directe privind p ătrunderea creştinism ului, în prim ele trei
veacuri, în această parte de ţară.
Cel mai im portant punct de sprijin privind existenţa unei vieţi
creştine autentice pe aceste m eleaguri îl constituie m artiriul S fâ n tu lu i
Mucenic Sava de la Buzău.
Intre anii 369—372, regele goţilor, A thanarich, a dezlănţuit o cruntă
persecuţie îm potriva creştinilor din zona Buzăului pe m otiv că aceştia
ar fi «oamenii românilor». Persecuţiei îi cade pradă şi Sfântul Sava,
care — fiind cântăreţ bisericesc la una din bisericile de pe Valea
Buzăului şi nevoind a se lepăda de credinţa creştină — a fost m artirizat
prin înecare în apele Buzăului, a tre ia zi de Sfintele Paşti, la data de
12 aprilie 372.
D atorită curajului cu care şi-a ap ărat credinţa, Sfântul Mucenic
Sava a devenit ocrotitorul acestor m eleaguri şi patronul spiritual al
episoopiei Buzăului.
A junşi in apropiere de centrul eparhial Buzău, în ju ru l orelor 11.00,
cei doi în tâistătăto ri au fost întâm pinaţi cu m ultă bucurie de credincioşii
din partea locului, ca şi de elevii Sem inarului Teologic din Buzău, care
au cân tat Im nul p atriarhal în lim ba rom ână şi în lim ba greacă.
P. S. Epifanie, Episcopul Buzăului — însoţit de o delegaţie form ată
din Dl. Boşcodeală, P rim arul m unicipiului Buzău, un reprezentant al
Prefecturii judeţului, P. C. Preoţi colaboratori ai Episcopiei Buzăului,
profesori de la Sem inarul Teologic din Buzău — a întâm pinat cu m ultă
căldură pe oaspeţii veniţi de la Bucureşti, conducându-i spre Catedrala
episcopală.
A ctuala catedrală episcopală din Buzău este ctitoria voievodului
Ţării Rom âneşti, M atei Basarab (1632— 1654) şi are hram ul praznicului
A dorm irii Maicii Dom nului (15 august). D atorită cutrem urelor şi patinei
tim pului, de-a lungul vrem ii, a su ferit mai m ulte transform ări, cele
mai im portante în vrem ea arhipăstoririi episcopului Chesarie (1825—
1846). E xteriorul reprezintă form a iniţială a clădirii, care i-a fost redată
în urm a lucrărilor de renovare efectuate între anii 1939— 1942. P ictura
din interior, şi ea restau rată în mai m ulte rânduri, a fost executata
în tehnica «fresco», stil neoclasic, de pictorul Nicolae Teodorescu, con
ducătorul şcolii de zugravi de la Episcopie — a ju ta t de nepotul dinspre
soţie, G heorghe Tattarescu. Deosebit de valoroasă este şi pictura de pe
catapeteasm ă, executată pe foiţă de aur de acelaşi N. Teodorescu.
In această Catedrală episcopală, a fost rândul corului m ixt al C ate
dralei să intoneze Im nul patriarh al în întâm pinarea înalţilor oaspeţi.
P. S. Episcop Epifanie a adresat oaspeţilor urm ătorul cuvânt de bun
venit :
«Prea Fericite P ărinte P a tria rh Ignatie al A ntiohiei şi al
întreg u lu i O rient,
P rea Fericite P ărin te P a tria rh Teoctist al României,
în a lt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Episcopia Buzăului este astăzi în sărbătoare ; datorită vizitei pe
care ne-o faceţi, clericii şi credincioşii acestei E parhii sunt cu toţii
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stăpâniţi de o aleasa bucurie, având posibilitatea să Vă vadă şi să Vă
ceară patriarhicească binecuvântare.
Vizita pe care o faceţi la Buzău reprezintă un m om ent istoric deo
sebit de im portant, ce se va înscrie cu litere de aur în cronica acestei
Eparhii.
Totodată, vizita pe care o faceţi Bisericii străm oşeşti constituie şi
un act de solidaritate ortodoxă în aceste vrem uri când lum ea întreagă
este frăm ântată atât din punct de vedere religios cât şi social.
Prea Fericirea Voastră,
Trăim acum m om ente de bucurie asem ănătoare celor pe care le-au
tră it înaintaşii noştri în secolul al X V II-lea când la această Episcopie
a poposit şi a fost găzduit p a triarh u l M acarie III Zaim, despre acea
vizită, Paul de Alep, secretarul său personal, spunând că a fost m in u 
nată şi că au asistat şi la o frum oasă slujbă.
T rebuie să subliniez şi faptul că în secolul al X V III-lea, când pa
triarh u l Silvestru al Antiohiei a venit în Ţara Românească, unul dintre
reprezentanţii de seamă ai isihasm ului de la noi, stareţul Vasile de la
m ănăstirea Poiana M ărului, s-a în tâ ln it cu el la B ucureşti, în prezenţa
dom nitorului de atunci, şi i-a cerut îndrum ări în ceea ce priveşte viaţa
călugărească ce era în plină dezvoltare în acea perioadă de tim p.
P rea Fericirea Voastră,
Buzăul V-a aşteptat, şi suntem recunoscători Prea Fericitului P ă 
rin te P a tria rh Teoctist că în această vizită a program at şi Episcopia
noastră.
Vă m ulţum im din inim ă p e n tru bucuria ce ne-aţi f ă c u t ; Vă m ul
ţum im , Prea Fericite P ărin te P a tria rh Teoctist, şi nădăjduim să Vă
sim ţiţi bine la Buzău, aşa după cum s-au sim ţit şi toţi ceilalţi ierarhi
care ne-au vizitat».
Prea F ericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea al Antiohiei şi al întregului
O rient a îm părtăşit celor de faţă urm ătoarele gânduri :
«In num ele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Venind astăzi în m aşină cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
mă gândeam cum să procedez p e n tru reuşita deplină a acestei în tâ l
niri de aici. Chiar dacă din punct de vedere geografic suntem situaţi
la m are distanţă unii faţă de alţii, prin Biserică suntem unii lângă alţii
şi, ceva mai m ult, participăm spiritual la viaţa interioară a celorlalţi.
P rin Botez, poarta de in trare în creştinism , ne recunoaştem ca creştini
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ortodocşi, ca o singură fam ilie în sânul aceleiaşi Biserici a M ântuitoru
lui Iisus Hristos.
O rtodoxia nu este o religie a ideologiilor, ci o Biserică în care
accentul cade pe rolul persoanei um ane, şi aceasta p en tru că, atunci
când ne rugăm , ne rugăm lui Dum nezeu, iar D um nezeu este Persoană.
In Biserică trebuie să fim ca fraţii şi să ne iubim ca fraţii. De aceea,
trebuie să ne cunoaştem unii pe alţii, să ne iubim fratele ; nu poţi iubi
pe cel pe care nu-1 cunoşti.
F aptul că suntem aici, îm preună cu D um neavoastră, constituie o
m ărturie că şi noi suntem într-o autentică fra te rn ita te ortodoxă. Mi-e
greu să vă spun cât de puternici şi în tăriţi ne sim ţim când suntem
îm preună...
Vă m ulţum im , Prea Fericirea Voastră, p en tru că ne-aţi oferit acest
m om ent autentic în fiinţa noastră eclesială ! Cu ocazia acestei întâlniri,
noi predicăm că Ortodoxia este, m ai întâi, întâlnire, iar în al doilea
rând o viziune dum nezeiască asupra lum ii.
D um nezeu să binecuvânteze Biserica noastră d reptm ăritoare ! Dum 
nezeu să binecuvânteze cu îndelungare de zile pe Prea Fericitul P ărin te
P a tria rh Teoctist al Rom âniei ! Dum nezeu să întărească O rtodoxia în
această parte de lum e ! Dum nezeu să ne binecuvânteze pe toţi. Amin».
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist s-a adresat Prea F ericitu
lui îgnatie al IV-lea şi tu tu ro r celor prezenţi, spunând :
«Vă m ulţum esc, Prea Fericirea voastră, din tot sufletul pentru acest
cuvânt pastoral îndreptat către noi toţi care ne aflăm a ic i! In această
catedrală, aţi vorbit unor inim i curate, doritoare după Dum nezeu ; aţi
vorbit tinerilor elevi care se pregătesc p en tru slujirea S fântului Altar.
Episcopia Buzăului, una din cele m ai vechi, întem eiată încă de la
inceputul secolului al XV I-lea, a fost împodobită, în decursul veacu
rilor, cu atâtea lucrări şi frum useţi care au dem onstrat însem nătatea
O rtodoxiei şi rolul ei în cu ltu ra şi sp iritualitatea românească. R eali
tatea aceasta ne apare m ai vie decât altădată şi ne determ ină să ne
cunoaştem mai bine, să ne auzim mai des şi să ştim de unde vine
suflul D uhului Sfânt şi încotro seîndreaptă. De aceea, ne-am ostenit
noi, S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, să avem legături cât
mai strânse cu P atriarhiile Apostolice, cu celelalte Biserici surori. P re 
zenţa şi cuvântul Prea Fericirii V oastre ne fac să ne dăm m ai bine
seam a de tot ceea ce aşteaptă lum ea de astăzi de la Ortodoxie.
P uneţi la inim ă, iubiţi părinţi, iubiţi fraţi creştini şi dragi elevi,
cuvintele rostite de Prea F ericitul P ărin te P a tria rh îgnatie al IV-lea
al A ntiohiei — centrul apostolic unde s-a auzit pentru prim a dată n u 
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mele de creştin. Dăm slavă lui Dum nezeu că şi aici, la Buzău, în acest
vechi centru bisericesc de rugăciune şi spiritualitate rom ânească, s-a
auzit astăzi glasul scaunului apostolic al Antiohiei.
Vă m ulţum im , Prea Fericirea Voastră, şi, totodată, m ulţum im Prea
Sfinţitului Episcop Epifanie, care a avut în gândul său propunerea să
facem un popas şi la Buzău ! Să încercăm să auzim aici şoaptele trecu 
tului, să înţelegem lucrarea S fântului Duh, păşind pe urm ele acelor
părinţi văzători de Dumnezeu, care s-au ostenit să îndum nezeiască fiinţa
um ană, aşa cum au făcut-o Cuviosul Vasile de la Poiana M ărului şi
fiul său duhovnicesc Paisie de la Neam ţ, care a stârn it în Ortodoxia
întreagă o adâncă gândire de viaţă după H ristos şi în Hristos.
Bine v-am găsit ! Fiţi sănătoşi !
B inecuvântarea Dom nului să fie cu voi cu toţi. Amin».
în aceeaşi zi, după u n scurt popas la reşedinţa episcopală din Buzău,
tim p în care au vizitat Paraclisul ep isco p al15 şi P alatu l episcopal 1G,
înalţii oaspeţi au po rn it pe Valea Slănicului, spre zona pitorească a
Comunei Bisoca (la 60 km d epărtare de Buzău), unde au vizitat C entrul
(campus) p en tru Copii şi T ineret «Sfântul Sava», aflat în plină con
strucţie şi organizare, realizat de către Episcopia Buzăului, în colaborare
cu obştea Schitului Poiana M ărului şi cu P rim ăria comunei. La in trarea
în biserica acestui Centru, oaspeţii au fost întâm pinaţi de către P. C. Pr.
Prof. M ihail Milea, iniţiatorul şi conducătorul nem ijlocit al lucrărilor
de la Bisoca ; copii şi vârstnici din partea locului, îm brăcaţi în costume
15* P araclisu l ep isco p al a c tu a l d a te a z ă din an u l 1841, fiind rid ica t p e locul
altu ia m ai vechi — d ă râ m a t de c u trem u ru l din 1838, în urm a căru ia, sp u n d o c u 
m entele vrem ii, episcopia a ră ta ca «nişte d ă râ m ă tu ri triste». D a to rită unui in cen d iu
c are a av u t loc în an u l 1864, a fost re fă c u t de ep isco p u l D ionisie R om ano ; d u p ă
term in area lu c ră rilo r de re p a ra ţii, ac esta a d o rit din to a tă inim a ca p ic tu ra să fie
e x e c u ta tă de in eg alab ilu l N ico lae G rig o rescu (1838— 1907), G rig o rescu a v e n it la
Buzău, şi-a lu at d a te le n e cesare, urm ân d să în cea p ă lucru l, d ar m o artea p re m a tu ră
a episcopului D ionisie a făcu t ca p ictu ra să se e x ecu te ab ia în an u l 1882 de D im itrie
T eodorescu, şi el stră lu c it ele v al şcolii de zu g rav i de la Buzău. C atap eteasm a,
lu c ra tă din lem n, se a se am ăn ă cu cea din c ate d rală , iar p ictu ra de pe ea p a re a
H o p era lui N. T eodorescu, şi el elev m eritu o s al şcolii de z u g rav i de la Buzău.
M ozaicurile e x te rio a re — re p re ze n tâ n d p e Sfinţii îm p ă ra ţi C o n sta n tin şi m am a sa
Elena (hram ul p araclisu lu i), S finţii A po sto li P e tru şi P av el ş. a. — au fost re a liz a te
în an u l 1984, în v rem ea a rh ip ă sto ririi P rea S fin ţitu lu i E piscop E pifanie. în g en eral,
p araclisu l se rv e şte ca lăcaş de cu lt p e n tru p ra ctica litu rg ic ă a e lev ilo r sem in arişti
şi a şcolii dc c â n tă re ţi b iserice şti, cât şi p e n tru oficierea serv ic iilo r relig io a se p ri
le ju ite de serb a re a h ram u lu i şcolii (Sfinţii T rei Iera rh i — 30 ian u arie), în c e p u tu l
şi în ch eierea anului şco lar ş. a.
16. P alatu l episco p al d a te a z ă din a n u l
1844, fiind rid ic a t d e a su p ra u nei p iv n iţe
m ari — de a rh ite c tu ră b râ n co v en ească; -în
p re ze n t tra n sfo rm a tă
în tr-o m ă re a ţă sa lă
de recepţie, în urm a lu cră rilo r de re s ta u ra re d in tre anii 1982— 1986; se c red e că
a c tu a lu l p a la t a fost zidit p e lo cu l altu ia m ai vechi, p ro b a b il din v rem ea lu i M atei
B asarab. în urm a re n o v ă rilo r e fe c tu a te în p e rio a d a su s-m en ţio n a tă, s-a re v e n it şi
la fo işo ru l :de stil b rân co v en esc, care flan ch ează clăd irea p a la tu lu i pe la tu ra d e
est. în sala de la in tra re a în p a la t e x ista nl'âi"-mul'te ta b lo u ri — re a liz a te în a n u l
1964 de p icto ru l P au l A tan a siu — c a re În fă ţiş e a z ă m om ente im p o rtan te p riv in d
tre c u tu l bisericesc, c u ltu ra l şi isto ric a l E piscopiei
B uzăului. F iind
lo cu in ţa de
serv iciu a ierarh u lu i, p a la tu l ep isco p al n u p o a te fi v iz ita t de turişti.
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populare, au oferit oaspeţilor flori şi i-au îm biat cu pâine şi sare. Cei
doi P a tria rh i au binecuvântat şi m ângâiat pe copii şi, după o scurtă
trecere în revistă a realizărilor de la faţa locului, au pornit mai departe.
D istinşii oaspeţi au ajuns în ju ru l orelor 14.00 la Schitul Poiana
M ărului, unde au fost întâm pinaţi 17 de către P. Cuv. Ierom onah S tareţ
M acarie Beşliu, îm preună cu ceilalţi vieţuitori ai Schitului şi cu p ri
m arul comunei. Aici au fost vizitate toate cele trei biserici din lemn,
în tre care una ctitorită de P. Cuv. S tareţ M acarie B e je u 1S, iar alta,
cea m ai veche — ridicată pe la 1770 de către stareţul Vasile — la care
oaspeţii au adm irat în mod deosebit pictura veche de pe catapeteasm ă,
cu m argini îm brăcate în m etal ca într-o broderie. în tim pul acestei
scurte vizite, Prea S finţitul Episcop Casian al D unării de Jos a dat
câteva explicaţii teologice asupra obiceiului de a se construi — în această
zonă, ca şi în altele — biserici din lem n şi de a le picta şi în exterior.
In după-am iaza aceleiaşi zile, oaspeţii s-au întors la Buzău, unde
au făcut o vizită la biserica Sf. Sava, num ită şi «Biserica Copiilor»,
aflată în stadiu de term inare a construcţiei, p rin grija aceluiaşi vrednic
Preot M ihail Milea. Această adevărată catedrală are p artea de la sub
sol — deja term inată — m enită a adăposti în viitor diferite în tru n iri şi
conferinţe, dar care deocam dată slujeşte drept biserică în care, la sluj
bele din dum inici şi sărbători, răspunsurile sunt date de către un cor
de peste 40 de copii. Aici, Prea Fericiţii P atriarh i — întâm pinaţi fiind
de P. C. Pr. M ihail Milea şi de credincioşi de toate vârstele, care au
intonat Im nul patriarh al şi un Axion — i-au binecuvântat pe toţi cei
de faţă, copii, tineri şi vârstnici, bărbaţi şi femei.
P ărintele Milea a adresat distinşilor oaspeţi urm ătorul cuvânt de
bun venit :
«Prea Fericirile Voastre,
înalţi Ierarhi,
Prea Sfinţiile Voastre,
Binecredincioşi creştini,
M are este Dum nezeu ! în ziua de astăzi, prim im binecuvântarea
lui Dum nezeu, prin vizita Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Ignatie
al IV-lea şi a Prea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, cărora le spu
nem din suflet : bine aţi venit în m ijlocul nostru !
Distinşii noştri oaspeţi, alături de care am petrecut şi petrecem
m om ente pline de bucurie şi înălţare sufletească, ne vor lăsa am intiri
de neu itat în adâncul sufletului. I-am însoţit pretutindeni şi am dorit
tare m ult ca ei să vină şi aici, să fim îm preună şi în această bisericuţă
a copiilor, dem isolul catedralei «Sfântul Sava», ridicată — cu m ulte
eforturi ■
— în m em oria şi cinstirea unuia din prim ii m artiri creştini din
istoria Bisericii Ortodoxe Române : Sfântul Mucenic Sava, m artirizat la
anul 372.
17. D upă cu v iin ţă, cu flori, p â in e şi sare, in to n â n d u -se Im nul p a tria rh a l. Po
cale e ra u a şte rn u te cu v ertu ri şi a şte rn u tu ri albe, p re s ă ra te cu flori.
18. A ceastă b iserică — cea m ai m ică — a fost sfin ţită la d a ta de 22 m ai 1994,
de c ă tre P rea S finţitu l Episcop E pifanie al Buzăului.
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A ceastă bisericuţă a fost începută cu m ari sacrificii, cu bine
cuvântarea Prea Sfinţitului P ărin te Episcop Epifanie, care i-a pus p iatra
de tem elie t!j.
Această bisericuţa a copiilor se doreşte a fi un .simbol al renaşterii
noastre spirituale şi un mijloc de luptă îm potriva avorturilor, care
constituie un pericol naţional. Ne cerem iertare p en tru că nu sunt aici
cei 40 de copii care compun corul catedralei, deoarece sunt la şcoală,
la orele de curs. Vom căuta să le îm părtăşim bucuria şi înălţarea acestor
m om ente, ca şi cuvintele pe care P rea Fericirile Voastre nădăjduim că
ni le Veţi adresa, p en tru a le pune la suflet.
Considerăm această vizită a Prea Fericirilor V oastre ca o prefaţă
la slujba de sfinţire a acestei catedrale, într-o zi pe care o dorim cât
mai aproape.
R ugăciunile Prea Fericirilor Voastre, ale în alt Prea Sfinţiţilor şi
P rea Sfinţiţilor Ierarhi, ale P reoţilor din ţara noastră şi de peste hotare,
unite cu cele ale credincioşilor care sunt alătu ri de noi şi de copii, vor
face ca aceste ziduri să se înalţe cât m ai repede, spre slava lui D um 
nezeu. A şteptăm cu nerăbdare un cuvânt de suflet, de binecuvântare,
din partea Prea Fericirilor Voastre».
Răspunzând acestei invitaţii, Prea Fericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea
a spus:
«Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi fra ţi,
Le spun m ereu credincioşilor mei din S iria să fie atenţi, să fie
m ereu alături de părinţii lor spirituali, iar episcopilor şi preoţilor de
acolo le spun să nu facă nimic fără a avea pe creştini în preajm ă. Dacă
poporul credincios nu are în m ijlocul său un părin te duhovnicesc, acel
popor — oricât de credincios ar fi — este un popor orfan duhovniceşte,
şi deopotrivă, dacă un p ărin te duhovnicesc nu are pe credincioşi m ereu
alătu ri de el, el este duhovniceşte neroditor. De aceea, în această seară,
in acest loc, felicit deopotrivă pe părintele duhovnicesc 20 aflat în m ij
locul credincioşilor săi, dar şi pe poporul credincios cu duhovnicul şi
cu păstorul său, Prea F ericitul P a tria rh Teoctist.
Acest loc îm i am inteşte de m ulte locaşuri din Biserica A ntiohiei,
unde construim şi noi biserici. Este foarte im portant, atunci când con
struim un astfel de lăcaş, să ne gândim şi la tineret şi la copii. Biserica
nu este num ai a noastră : este d rep t că biserica este foarte im portantă
p e n tru noi, cei m aturi, dar ea este în egală m ăsură şi a celor mai
19. In lu n a m ai a an u lu i 1996. A tunci, în ace st loc, S fân tu l S av a a fo st c o n 
sfinţit ca p atro n al m unicipiului Buzău, în c a d ru l u nei slu jb e a rh ie re şti la c are a
p a rtic ip a t un ales sobor de i e r a r h i : I.P.S. M itro p olit A n to n ie al A rd e a lu lu i, PP.SS.
Episcopi E pifanie al B uzăului, C asian al D un ării de Jos şi N ifon al Sloboziei şi C ă lă
raşilo r.
20. La a ceste cu v in te, P rea F e ric itu l P ă rin te P a tria rh Ign atie a p riv it sp re
P. C. Pr. Prof. M ihail M ilea.
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mici, care vin după noi. Această biserică este biserica de m âine, bise
rica tin eretu lu i şi a copiilor. De aceea şi noi folosim această arhitectură,
în care se regăsesc o biserică a celor m aturi la nivelul solului, iar la
subsol o biserică a tineretului. Le spun adesea credincioşilor să nu
uite că au o biserică a lor, şi la fel vă îndem n şi pe D um neavoastră :
dacă o faceţi bine, aşa cum trebuie, veţi avea o sală bună, utilă, şi de
asem enea o biserică trainică. T oate acestea depind de dum neavoastră :
în ciuda tu tu ro r dificultăţilor din lum ea aceasta, ceea ce vă răm âne este
sala aceasta de jos şi biserica. P u teţi suferi în această lum e chiar pier
derea caselor voastre, dar această biserică şi această sală nu vi le va
lua nim eni. Să dea D um nezeu ca nim eni să nu vă ia acest loc, şi nici
biserica pe care o construiţi aici. Fiţi m ândri şi fericiţi
ceea ce s-a
făcu t aici până acum şi de ceea ce veţi reuşi să faceţi, p en tru că şi
noi suntem bucuroşi de cele ce am văzut aici şi suntem m ândri de
dum neavoastră. D um nezeu să vă aibă în pază !».
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a adresat apoi celor pre
zenţi urm ătorul cuvânt :
«Iubiţi credincioşi,
Îm preună cu Prea Fericitul P a tria rh Ignatie al IV -lea al A ntiohiei
şi al întregului O rient, cu ceilalţi m em bri ai delegaţiei P atriarh iei
A ntiohiei, am poposit şi aici, în biserica num ită «a copiilor» din eparhia
Buzăului, vestită şi binecuvântată în prim ăvara acestui an (19 mai)
când nu am izbutit să răspund la invitaţia P rea S finţitului Episcop
Epifanie, Iată că fericitul prilej a sosit acum.
E bine să ştiţi m ai întâi că Biserica O rtodoxă este aceeaşi, p re
tutindeni ; credincioşi ortodocşi se roagă şi cântă lui Dum nezeu, trăin d
viaţa şi în v ăţătu rile Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor P ărinţi întocm ai
cum o trăim noi în România. Fie că ne găsim aici sau la A ntiohia,
la 'Ierusalim , la Constantinopol ori în alte p ărţi din lume, Ortodoxia
este cunoscută prin în v ăţă tu ra ei, p ăstrată cu m ultă credincioşie aşa
cum au predicat-o Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi.
Nu de acum, ci de m ultă vrem e — de secole — Biserica noastră
are legături cu P a tria rh ia Apostolică a Antiohiei, cu reşedinţa la Da
m asc — acolo unde Sf. Apostol PâVel a cunoscut pe M ântuitorul Iisus
H ristos — şi unde s-a auzit prim a dată num ele de «creştin» dată celor
ce credeau, în M ântuitorul Hristos. De asem enea, nu peţitaU ;prim a dată,
P a tria rh u l A ntiohiei se ■găseşte. în Rom ânia şi la Buzău. înainte, în
sec. al itVJţl-Jea,. înaintaşul 'P re a :Fericitului Jgnatie.:
IV-lea, P a tria rh u l
A tanasie al II-lea a vizitat episcopia, iar arhidiaconul său P aul a scris
despre cultul S fântului Mucenic Sava, ocrotitorul acestei sfinte biserici.
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Iată, acum a rân d u it D um nezeu să fim îm preună, când trăim m area
bucurie de a-1 avea pe P rea F ericitul P a tria rh Apostolic al A ntiohiei
şi să fim îm preună în «biserica copiilor». Toţi suntem copiii lui
Dumnezeu.
V -a spus P rea F ericitul P a tria rh îgnatie şi v-a explicat a tâ t de
frum os înţelesul bisericii în viaţa creştinilor. De aceea am şi dorit ca
oaspeţii noştri din Siria şi Liban să cunoască ce este frum os şi creş
tinesc acum în Rom ânia, după perioada de întuneric comunist, şi să
vadă cum răsare acum a prim ăvara Ortodoxiei la noi.
Venim acum d e la o aşezare m onahală de m are trăire ortodoxă,
de tră ire a unei prim ăveri sufleteşti nesfârşite, u n loc de linişte şi de
rugăciune : u n spaţiu al veşniciei, m ănăstirea Poiana M ărului. P e n tru
prim a dată, cred, se întâm plă ca doi p atriarh i să se închine Ia altaru l
străvechi din această poiană în care a înflorit din nou viaţa m onahală,
aşa eum era pe vrem uri, şi aceasta datorită râvnei P rea S finţitului
Episcop E pifam e, a m onahilor de acolo şi a credincioşilor d in p artea
locului. Am răm as deosebit de im presionaţi de cele ce am văzut şi am
auzit de la cei cu care ne-am întâlnit.
Ca păstor credincioşilor şi clerului Bisericii noastre dau slavă lui
D um nezeu p en tru această pildă de jertfă. îm preună cu Sfântul Sinod,
ne bucurăm de cele ce îm pliniţi şi aici, în oraşul de reşedinţă a Sfintei
Episcopii. P rin aceasta m ărtu risiţi statornicia credinţei şi vă bucuraţi
de rodul ei. Şi iată că acest rod tălm ăceşte devotam entul dum nea
voastră, fără de care nu putem trăi, aşa după cum nici înaintaşii noştri
n-au p u tu t trăi fără biserică şi fără credinţă. Iată rolul bisericii, ca
locaş de închinare şi renaştere duhovnicească.
Se cuvine să m ulţum im şi aici Prea F ericitului P ărin te P a tria rh
îgnatie al V l-lea, p e n tru că a coborât treptele acestei biserici şi a
sem ănat în inim ile credincioşilor boabe de în v ăţă tu ră atât de fru 
moase şi atât de pilduitoare p e n tru vieţuirea creştină. Felicit pe P rea
S finţitul Episcop Epifanie, pe P ărin tele M ihail Milea care, deşi m ă
runţel ca şi S fântul Apostol Pavel, face dovada unui zel neostoit p rin
cele ce face sus, în m unte, la Poiana M ărului. Acolo se ajunge greu
fie şi ca sim plu vizitator, şi cu atât mai greu cu m ateriale, cu poveri,
cu atâtea şi atâtea încărcături... Aici, ne-am coborât în tru cele m ai de
jos ale păm ântului, să vedem frum useţile acestea ale începutului bi
sericii de aici.
Adaug şi cuvânt de m are p reţu ire p en tru asem enea copii, pentru
asem enea fii ai Bisericii noastre, p en tru că au asem enea p ărin ţi sufle
teşti ca Prea S finţitul Episcop Epifanie şi P.C. P reot M ihail Milea.
B. O. R. — 9
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Rog pe Bunul D um nezeu să vă dăruiască tu tu ro r sănătate, să vă
binecuvânteze viaţa, copiii, întreaga fam ilie, ajungând să vă bucuraţi
şî la ziua în care va fi sfinţită această biserică.
B inecuvântarea Dom nului să fie cu noi cu toţi. Amin».
Seara, după un scurt popas la «Cantina săracilor» de la sediul
F undaţiei pen tru copii S fâ n tu l Sava din Buzău — exem plar am enajată
şi organizată de către Pr. M ihai Milea, a ju ta t de credincioşi — oaspeţii
au făcut o vizită la Sem inarul Teologic «Episcopul Chesarie» din B u 
zău 21 (aflat în im ediata vecinătate a C entrului eparhial), unde au fost
întâm pinaţi cu bucurie de către P.C. Arhid, Prof. Tudor M ihalache
(Directorul Sem inarului Teologic din Buzău), clerici, credincioşi, copii
şi elevi de la sem inar, toţi cântând in tr-u n glas : «Pe stăpânul şi P a
tria rh u l nostru, Doamne îl păzeşte, în tru m ulţi ani..,».
ÎR cinstea şi spre delectarea înalţilor oaspeţi, sem inariştii au sus
ţin u t un mic concert coral.
P.C. Arhid. Prof. Tudor M ihalache, D irectorul Sem inarului Teolo
gic, a rostit urm ătorul cuvânt de bun venit :
«Prea Fericite Părinte Patriarh al Rom âniei,
Prea Fericite Părinte Patriarh al A n tiohiei,
Înalt Prea S fin ţiţi Părinţi M itropoliţi,
Prea S fin ţiţi Părinţi Episcopi,
în cartea Faptele Apostolilor, cap. II, vers 26, se spune : «Şi, în
A ntiohia, întâia oară, ucenicii s-au num it creştini».
Cât de m are este bucuria sa prim im în şcoala noastră pe păstorul
sufletesc al creştinilor din A ntiohia, unde m arele Apostol al neam u
rilor a poposit şi a propovăduit pe M ântuitorul Iisus H ristos un an
de zile.
Cât de m are este bucuria urm aşilor celui dintâi Apostol al dom nu
lui — Sf. Andrei, care, astăzi, se întâlnesc cu urm aşii lui Pavel şi B arnaba, aici, la curbura C arpaţilor, unde la 12 aprilie 372 era m artirizat
pe n tru H ristos cântăreţul Sava de la Buzău — pe nedrept zis «Gotul» î
21.
Localul Sem inarului (construcţia veche) este o clădire realizată In stil n eo 
clasic, constituind un important monument de arhitectură din tara noastră. Clădirea
a fost realizată din iniţiativa episcopului Chesa'rie şi s-a inaugurat în luna mai a
anului 1838. A ceastă construcţie poartă cu sine un dublu mesaj istoric: a) originea
poporului român şi b) Unirea Principatelor Române (1859), am bele m otivate de
faptul că pe peretele de est al clădirii se pot vedea — deasupra ferestrelor de la
etaj — stem ele celor două provincii româneşti (Moldova şi Ţara Românească). Pe
frontonul de Ia intrare se poate citi următoarea inscripţie (cu litere chirilice) : «Spre
s l a v a Iui D u m n e z e u şi lu m in are a c le r u lu i , e p is c o p u l Chir C h e sa r ie au rid ica t clin
te m e li e a c es t se m in a rio n în z i l e l e prea lu m in atu lu i n o s tr u Dom n A l e x a n d r u Dim itrie
G hic a V o i e v o d lea t (anul) 1838, Maiu, întăiu ». De m enţionat şi faptul ca, atunci

când a fost scoasa piatra (din dealul Istriţa) pentru această construcţie, s-a d esco 
perit importantul tezaur «cloşca cu puii de aur». In această clădire îşi desfăşoară
cursurile elevii sem inarişti şi viitorii cântăreţi bisericeşti.
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Aici, pe m eleagurile buzoiene, unde episcopul Ulfila al goţilor
punea început tipăririi Sf. Scripturi pentru prim a dată într-o limbă
naţională, alta decât cea ebraică, greacă sau latină ;
Aici, la poalele m unţilor Carpaţi, unde, încă din prim ele veacuri
creştine, au fost înfiinţate foarte m ulte m ănăstiri, făcând ca un m are
profesor de teologie să num ească regiunea «micul Athos al Ţării
Rom âneşti» ;
Aici dăinuie, din veacuri, episcopia Buzăului, care se pregăteşte să
sărbătorească 500 de ani de existenţă docum entară, iar lângă ea şi sub
Îndrum area ei se află şcoala pe care o vizitaţi astă seară — Sem inarul
Teologic «Chesarie Episcopul» — care, la 15 august anul acesta, a îm 
plinit 160 de ani.
160 de ani este o vârstă care — dacă ţinem seam a de vitregiile prin
care a trecut ţara noastră de-a lungul vrem ii — înseam nă foarte m ult,
şi ne bucurăm nespus că în acest an universitar Sem inarul este vizitat
şi binecuvântat de doi Patriarhi.
în istoria acestei şcoli, în care cel ce vă vorbeşte a in tra t ca elev
acum 50 de ani, nu s-a pom enit o vizită mai im portantă. în această
clădire, pe care abia anul acesta am reuşit să o reluăm în întregim e,
n-a in tra t nici un p atriarh până astăzi.
Ceea ce se vede s-a realizat p rin străduinţele prea S finţitului P ă 
rintelui nostru Episcop Epifanie şi, astăzi, profesorii şi elevii se bucură
că au o şcoală curată şi frum oasă, dornică să prim ească oaspeţi de
seamă.
în ea funcţionează de fapt două şcoli : Sem inarul Teologic şi Şcoala
de cântăreţi bisericeşti, prim a cu 5 clase şi 176 elevi, iar a doua cu
2 clase şi 52 de elevi, şcoli care au rezistat şi funcţionat şi în perioada
de întuneric prin care a trecut ţara noastră.
B ătrână în ziduri, dar tânără prin activitate, şcoala teologică de la
Buzău se străduieşte acum, în această lume din ce în ce mai seculari
zată, să-şi îm bunătăţească m etodele de lucru pentru a putea face faţă
nevoilor vieţii noi, apelând la experienţa de două mii de ani a Bisericii
Ortodoxe care ne-a ajutat şi ne-a apărat 'mult.
încredinţăm pe Părintele nostru P a tria rh că Sem inarul de la Buzău
va sta veşnic de strajă lângă Episcopia Buzăului, iar pe oaspetele Prea
Fericirii V oastre şi al nostru — P ărintele P a tria rh al A ntiohiei — îl
asigurăm de aleasă preţuire şi frum oasă am intire pe care o vom con
semna în cartea de aur a Sem inarului».
Luând apoi cuvântul, Prea F ericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea a
spus :
«Cred că term inăm această seară într-o am bianţă cu totul p articu 
lară şi de o im portanţă cu totul specială pentru viaţa Bisericii.
Noi am văzut acum activitatea unui preot în Biserică şi ne am in
tim că M ântuitorul nostru n-a început activitatea Sa prin a scrie o carte,
ci prin a chem a persoane.
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Probabil pentru a ne arăta că persoana este totul. Dacă nu există
persoana, atunci nu există nimic. Iată pentru ce întâlnirile noastre ne
determ ină să gândim că trebuie să avem persoane.
Când venim în tr-u n sem inar, venim p en tru a ne da noi înşine lui
Dum nezeu, adică n u suntem în tr-u n sem inar pen tru noi înşine, ci p en 
tru Biserică. Sem inariştii noştri nu sunt aici p e n tru ei înşişi, nici p e n tru
p ărinţii lor ; ei nu sunt aici p e n tru a-şi asigura o viaţă mai comodă, ci
vin p e n tru a da totul lui Dum nezeu, C onducătorul Bisericii, Care este
M ântuitorul Iisus Hristos.
Biserica trăieşte prin aceia care dau, şi nu prin aceia care iau din
Biserică. Biserica nu este instituţie de profit, eum se spune în secolul
n ostru ; de aceea, la Biserică venim cu inim a, la Biserică venim ca şi
cum am venit la M ântuitorul însuşi. Şi eu gândesc că, indiferent de edu
caţie, dacă nu venim la Biserică pentru a ne dărui ei, educaţia nu
are sens.
Ceea ce trebuie am intit este că tinerii noştri sunt îndatoraţi să ştie
că ei su n t p enrtu a lucra pentru Biserică, în oricare situaţie, indiferent
de dificultăţi ; când suntem aici n u mai suntem p en tru noi înşine, su n 
tem num ai p e n tru Dumnezeu. C ărţile nu servesc la nimic, dacă inim a
nu este pen tru Biserică. Ideile pe care le prim im nu servesc la nimic,
dacă inim a nu este pen tru Hristos. M unca profesorilor nu este fru c tu 
oasă, dacă roadele nu sunt de această natură.
Tinerii trebuie să iubească şi să trăiască pentru Hristos. Astăzi,
unii tineri trăiesc p e n tru orice. S u n t oameni care trăiesc p en tru plăceri,
p e n tru droguri, p en tru m ulte altele.
Scopul pentru care tânărul se găseşte aici este superior tu tu ro r
acestora şi trebuie să fie bucuros de a trăi p e n tru M ântuitorul».
încheind şirul cuvântărilor, P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
a spus :
Prea Cucernice Părinte Director,
Evitam — după frum oasa cuvântare a P rea Fericitului P ărinte
îgnatie al IV-lea, P a tria rh u l A ntiohiei şi al în treg u lu i O rient, adresată
tinerilor — să mai adaug ceva, spre a nu pricinui vreo d erută cât de
mică. în această cuvântare s-a rev ărsat atâta lum ină de gândire, atâta
înţelepciune şi convingere faţă de Ortodoxie şi de vocaţia viitorilor
preoţi, încât îm părtăşesc doar bucuria clipelor de faţă, cu încredin
ţarea că aceste cuvinte au ajuns pe terenul bun şi curat al inim ilor
sem inariştilor. Nu aş cuteza decât să adaug sfatul meu.
înscrieţi acest m oment, dragi elevi, pe tablele inim ilor voastre cu
rate, care vă încălzesc vocaţia cu care aţi in tra t în această şcoală. Nu
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putea fi o deschidere mai frum oasă a acestui an şcolar ca această în 
tâlnire, în care vechiul şi noul Sem inar al Episcopiei Buzăului să inau
gureze un nou an de învăţăm ânt : vechiul pentru că edificiul a ap ar
ţin u t Bisericii, ctitorit fiind de vrednicul de pom enire episcopul Chesarie, şi noul p en tru că a fost redobândit în condiţiile deosebite, prin
râvna Prea Sfinţitului Episcop E pifanie, a P ărinţilor Profesori şi a
tu tu ro r preoţilor. începutul este dătător de nădejde, de bucurie şi cu
siguranţă că Episcopia — cum a spus P ărintele D irector — îşi are acum
spaţiul său p en tru pregătirea clerului. Din anii căutărilor duhovniceşti,
am tră it şi la propriu şi la figurat a tât farm ecul înălţim ilor reliefului,
cât şi pe cel al sugetului şi al vieţuirii spre piscurile duhovniceşti.
Astăzi, de la înălţim ile de la Poiana M ărului şi de la C entrul p en tru
T ineret unde episcopia ctitoreşte, prin Părintele Milea, apoi de la Can
tina Săracilor la noua biserică S fântul Sava, până aici, la înălţim ea
teologică a acestui nou aşezăm ânt pentru form area clerului, Episcopia
Buzăului a in tra t în rândul dem ult cuvenit ei în aşezarea culturii
noastre bisericeşti şi a învăţăm ântului teologic, fără de care o Bi'serică
nu şi-ar putea îndeplini m isiunea ei în lume.
Vă cunosc de m ultă vrem e, P ărinte Director, ca de altfel şi pe cei
lalţi P ărin ţi Profesori, apreciindu-vă devotam entul pentru Biserică. în
faţa Prea Fericitului P a tria rh Ignatie, cu bucurie vă felicit p en tru h ă r
nicia şi râvna depuse şi sunt încredinţat că elevii Sem inarului şi cei ai
Şcolii de cântăreţi vă vor răsplăti strădania prin cum inţenie, în v ăţă
tură, dăruire. De la rugăciunea m inţii, de la rugăciunea inim ii — a
S fântului Cuvios Vasile de la Poiana M ărului — şi până la inim ile ti
nerilor care au prim it învăţăturile din seara aceasta şi până la m ăies
tria profesorilor, până la m isiunea preoţilor şi a ierarhilor de propovăduire şi răspândirea C uvântului lui Dum nezeu sunt tot atâtea trepte
de slujire, de îm bogăţire a m inţii, de urcuş duhovnicesc.
Aveţi acum condiţii foarte bune, iubiţi elevi, în această şcoală.
Aveţi posibilităţi de a vă form a caracterul şi personalitatea de slujitor,
sfinţitor şi vestitor al Sfintei Evanghelii, încoronate acum cu binecuvân
tarea în tâistătăto ru lu i P atriarhiei Apostolice a Antiohiei, ceea ce este
un dar dum nezeiesc de care alte şcoli din cele pe care le avem astăzi
nu se pot bucura. Este, pe lângă aceasta, şi m ărtu ria că Dum nezeu ne
iubeşte, dăruindu-ne şi m ângâieri ca popasul din această seară în
m ijlocul elevilor şi profesorilor Sem inarului. D ar acestei iubiri trebuie
să-i răspundem cu iubire pen tru El, p e n tru sem eni şi pentru vocaţia
noastră de călăuzitori ai credincioşilor spre îndeplinirea voii lui D um 
nezeu şi spre sfinţirea lor. Ei însetează după h ran a şi apa cea vie a în
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v ăţăturii Bisericii şi aşteaptă de la noi predica faptelor, singura în stare
să-i ţină în ju ru l Păstorului spre a nu fi atraşi de năim iţi la adunări
sectare. P e n tru o slujire rodnică, trebuie să vă îm propriaţi cunoştinţele
trebuitoare încă de pe băncile şcolii. Obişnuim — şi este foarte bine —
să luăm model pe Sfinţii P ărinţi şi mai ales pe Sfinţii Trei Ierarhi.
Ştiţi că se spune despre ei că aveau num ai două căi : pe cea a bisericii,
a rugăciunii, şi pe cea a şcolii. Siliţi-vă şi încercaţi să le urm aţi exem plul.
Vă asigurăm , Prea Fericirea Voastră, îm preună cu P rea S finţitul
Epifanie, că ne-aţi d ăruit acum., la încheierea zilei de astăzi, un buchet
de gânduri de adâncim e patristică, pe m ăsura dragostei, respectului şi
h otărârii acestor tineri de a deveni slujitori vrednici ai Ortodoxiei.
In încheiere, im plor binecuvântarea lui Dum nezeu şi doresc succes
în strădania de a sădi în viaţa elevilor hărnicie, râvnă şi dragoste pen
tru Biserica M ântuitorului Hristos».
A fost. vizitată apoi Cancelaria Profesorilor, unde oaspeţilor le-au
fost prezentaţi profesorii care activează în cadrul acestui aşezăm ânt şi
le-a fost înfăţişată Condica de Onoare a Sem inarului Teologic din
Buzău.
In dim ineaţa zilei de m arţi, 29 octom brie, după ce au binecuvântat
pe preoţi, pe credincioşi şi pe elevii sem inarişti, înalţii oaspeţi au plecat
de la C entrul Eparhial din Buzău, îndreptându-se către două m ănăstiri
din cuprinsul Arhiepiscopiei B ucureştilor : M ănăstirea Suzana şi Mă
năstirea Cheia.
La orele 11,00, coloana oficială a ajuns la M ănăstirea Suzana,
unde — în răsunetul clopotelor — oaspeţii au fost întâm pinaţi de
către P.S. Episcop Teodosie Snagoveanul, Vicar al Arhiepiscopiei B ucu
reştilor, Pr. Protoiereu Ilie Vasile de la Vălenii de M unte, de alţi preoţi
din partea locului şi de soborul de maici al m ănăstirii, în fru n te cu
P. Cuv. M onahie Singlitichia, stareţa m ănăstirii. După ce au binecuvân
tat pe cei de faţă, cei doi în tâistătăto ri şi însoţitorii lor s-au închinat
în biserica m ănăstirii.
La orele 12,00, coloana oficială a ajuns la M ănăstirea Cheia. Dis
tinşii oaspeţi au fost întâm pinaţi de către P.S. Episcop Teodosie Snago
veanul, Vicarul Arhiepiscopiei B ucureştilor, P. Cuv. Arhim . Grigorie
Băbuş, părintele spiritual al m ănăstirii, fost egum en aici, preoţi, dia
coni şi fraţi din soborul m ănăstirii, în frunte cu P. Cuv. P ărinte Tim o tei, stareţul acestei m ănăstiri. în biserică, Prea Fericitul P ărinte P a tri
arh Teoctist a prezentat oaspeţilor sirieni câteva date despre această
aşezare, despre vieţuitorii de aici, despre construcţia şi pictura bisericii.
în după-am iaza aceleiaşi zile, distinşii oaspeţi s-au în d rep tat către
M ănăstirea Brâncoveanu din Comuna Sâm băta-de-Sus (Făgăraş), unde
au ajuns la orele 18,00. în răsunetul clopotelor, au fost întâm pinaţi de
către Î.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, alături de care se aflau
P. Cuv. Ierom. Irineu Duvlea, stareţul m ănăstirii, P. Cuv. A rhim andrit
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Teofil Părăianu, duhovnicul obştii, soborul de peste 40 călugări ai m ă
năstirii, preoţi şi m ulţim e m are de credincioşi.
Din piepturile tu tu ro r celor prezenţi a răsunat în tr-u n glas Im nul
patriarhal, până ce înalţii oaspeţi s-au închinat în biserică, unde P. Cuv.
Ierom. Irineu, stareţul acestui aşezăm ănt m onahal, le-a adresat urm ă
torul cuvânt de bun venit ;
«Prea Fericite Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Prea Fericite Părinte Patriarh al A ntiohiei şi al întregului O rient,
în a lt Prea S fin ţite Părinte M itropolit A ntonie al Ardealului,
Prea S fin ţiţi Părinţi Episcopi, Onoraţi oaspeţi,
M ănăstirea noastră, M ănăstirea Brâncoveanu, are astăzi m area bucu
rie şi deosebita cinste de a Vă avea ca închinători. Este o zi care se va
înscrie în istoria m ănăstirii noastre, zidită de Sf. Voievod M artir C onstan
tin Brâncoveanu, în anul 1696, dar dărâm ată de duşm anii credinţei
ortodoxe, la anul 1785 şi refăcută pe vechile ei tem elii nezdruncinate,
după dezrobirea Transilvaniei de sub stăpânirea străină. De restru c tu ra 
rea m ănăstirii lui Constantin Vodă B râncoveanu s-a îngrijit M itropolitul
Nicolae Bălan, aju tat fiind de întreg poporul român dreptcredincios.
R estaurarea bisericii brâncoveneşti, inclusiv restau rarea picturii, s-a
term inat în anul 1936, iar sfinţirea ei s~a săvârşit la 15 august 1946.
P rim ii vieţuitori ai m ănăstirii s-au aşezat aici în anul 1939. M ănăstirea
noastră a început cu trei absolvenţi de teologie, dintre care unul a ajuns
profesor de teologie şi mai apoi M itropolit al Ardealului.
La cele realizate pentru început de către M itropolitul Nicolae B ă
lan, s-au adăugat, între cmii 1985— 1993, incinta m ănăstirii, aşa cum se
vede ea astăzi, prin p u rtarea de grijă, osârdia şi osteneala I.P.S. A nto
nie, M itropolitul actual al A rdealului. Noul Paraclis, cu hram ul S finţi
lor M artiri Brâncoveni şi incinta m ănăstirii au fost sfinţite la 15 august
1993 de către Sanctitatea Sa P atriarh u l Ecum enic Bartolom eu I al
C onstantinopolului, înconjurat de Prea Fericitul P ărinte P a tria rh
Teoctist, de I.P.S. M itropolit A ntonie şi de alţi înalţi ierarhi ai Bisericii
O rtodoxe Române.
Ne desfăşurăm aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, activitatea firească
a unor călugări, aceea de rugăciune şi de muncă, în vederea desăvâr
şirii personale şi spre binele poporului dreptcredincios, adăugându-ne
la înaintaşii noştri călugări de odinioară şi de pretutindeni, şi ne facem
cale către viitor şi către veşnicia fericită.
Vă rugăm , P rea Fericite P ărinte P a triarh Ignatie al IV-lea al A nti
ohiei şi al întregului O rient, ca de altfel şi pe toţi înalţii ierarhi p re
zenţi aici de faţă, să binecuvântaţi obştea noastră m onahală, ca să-şi
împlinească rosturile pe care le are.
Din p artea noastră, Vă asigurăm pe toţi de cinstirea cea după a
noastră putere şi Vă cuprindem în rugăciunile noastre.
Vă sărutăm dreapta şi Vă urăm m ulţi ani fericiţi, spre păstorirea
turm ei celei cuvântătoare».
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Incheindu-şi cuvântul, P. Cuv. Ierom. Irineu a săru tat dreapta Prea
F ericitului P a tria rh Ignatie al IV-lea şi Prea Fericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist.
A lu at cuvântul în alt P rea S finţitul M itropolit A ntonie al A rdealu
lui, care a vorbit astfel :
«Prea Fericite Părinte Patriarh I g n a t i e
Prea Fericite Părinte Patriarh T e o c t i s t ,

al IV -lea,

P ărintele sta re ţ a spus canonicul cuvânt de bun venit, astfel încât
mie nu m i-ar mai răm âne prea m ulte de spus.
Vă aflaţi într-o m ănăstire care este în acelaşi tim p veche şi nouă :
veche p e n tru că a fost fondată acum 300 de ani (noi am şi sărbătorit
în vara aceasta aniversarea a 300 de ani de la zidirea ei) şi fondatorul a
fost un m are voievod rom ân, un m are iubitor de cultură, C onstantin
B râncoveanu, care — având o domnie lungă şi nepurtând nici un răz
boi — a zidit foarte m ulte lăcaşuri de închinăciune. P rin tre acestea se
află m ănăstirea Hurezi, m ănăstirile Mogoşoaia şi Sfântul Gheorghe din
Bucureşti, şi se află şi această m ănăstire. El, dom nitorul de dincolo de
Carpaţi, a zidit această m ănăstire aici, în Transilvania, ca dovadă a fap 
tului că Transilvania a fost şi este ortodoxă şi că poporul din T ransilva
nia a fost şi este rom ân. T rebuie să ne gândim m ăcar o clipă la faptul
că în m om entul în care C onstantin B râncoveanu punea tem elie acestei
m ănăstiri aici, în T ransilvania, a v ru t ca ea să fie dovada u nităţii de
neam şi de credinţă dintre cei de dincolo şi cei de dincoace de Carpaţi.
T rebuia să facă această dovadă pentru că era exact vrem ea în care
habsburgii şi catolicism ul încercau să-i convertească pe ortodocşii din
T ransilvania la uniatism .
P rin urm are, el a venit în m om entul în care trebuiau afirm ate u n i
tatea rom ânească şi credinţa ortodoxă, în vrem uri foarte grele. O să vă
vină greu să credeţi că num ai în câţiva ani au fost dărâm ate de către
habsburgii catolici 150 de m ănăstiri ortodoxe aici, în Transilvania. Nu
e puţin, dar e un semn că monahii şi poporul credincios din ju ru l m ă
năstirilor au răm as totdeauna fideli credinţei străm oşilor lor. D intre
cele 150 de m ănăstiri, m ănăstirea Sâm băta — unde ne aflăm — a fost
dărâm ată (în 1785) ultim a, p e n tru că mai trăiau încă urm aşii lui Con
stan tin Brâncoveanu, întem eietorul ei, şi Viena trebuia să ţină cont de
aceasta. Când a m urit ultim ul dintre Brâncoveni, un general austriac
a venit şi a dărâm at şi această m ănăstire. P ăstrăm până astăzi foto
grafii care dau m ărturie despre cum a răm as m ănăstirea, tim p de 200
de ani, în paragină : fără turlă, pe ziduri crescuseră copaci, dar au re 
zistat şi zidurile, şi — spre uim irea noastră — a rezistat şi pictura din
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interior, care a fost doar refăcută de noi, p rin în tărirea vechilor con
tururi.
Fondatorul acestei m ânăstiri a avut o soartă tragică : bun creştin
şi bun rom ân — dom nia şi activitatea lui au in tra t în conştiinţa poporu
lui, şi noi avem până azi chiar o baladă în care se spune : «Brânco
veanu Constantin, boier vechi şi domn creştin» — în 1714 el şi cu p a tru
fii ai lui şi cu un ginere au fost m artirizaţi prin tăierea capului, în
Constantinopol. I se propusese ca îm preună cu întreaga fam ilie să-şi
părăsească credinţa ortodoxă, p e n tru a fi iertat, pen tru a răm âne în
viaţă şi poate chiar retrim is pe tron (cum s-a întâm plat cu mai m ulţi
dom nitori). Cel mai mic în tre fiii lui, Matei, mai necopt, a încercat să
treacă la m ahom edanism , dar Brâncoveanu tatăl i-a spus : fiule, n-ai
să poţi trăi toată viaţa cu conştiinţa că ţi-ai tră d a t şi neam ul şi credinţa.
După aceste cuvinte, M atei însuşi s-a dus cel dintâi şi şi-a plecat capul
pe butuc. Aşa, unul după altul, copiii şi mai apoi dom nitorul B rânco
veanu, au fost m artirizaţi. Ceea ce mă uim eşte cel mai m ult este faptul
că toată această tragedie s-a petrecut în faţa am basadorilor şi a consuli
lor europeni, care au asistat ca nişte spectatori fără sentim ente, fără
inim ă, fără credinţă.
P e n tru că Brâncoveanu a m urit ca m artir, Sfântul nos-tru Sinod l-a
trecut în rândul sfinţilor, ca pe unul care nu şi-a tră d a t credinţa, în
faţa tu tu ro r prom isiunilor. Iar noi, aici, cu poporul credincios dim prejur
şi cu obştea m onahală, am căutat întâi prin M itropolitul Nicolae Bălan
să refacem această bisericuţă. Iată că ea a fost salvată, refăcută, cu pic
tu ra şi acoperişul reînnoite. Dar dincolo de ea, în ju ru l ei, acum zece
ani era iarbă. Tot ce veţi vedea de acum înainte, după ce vom ieşi din
biserică, s-a clădit între 1985— 1990, dar — cum şase luni din an aici
nu se poate lucra din cauza frigului — se poate spune că totul s-a făcut,
practic, într-o perioadă de doi ani şi jum ătate. S-a lucrat cu frică, pen
tru că nu aveam din p artea stăpânirii atee de atunci autorizaţie pentru
a rezidi m ănăstirea. A tre b u it să lucrăm repede şi cu u n num ăr m are
de m uncitori — uneori chiar şi 200 pe zi. După Revoluţie, am p u tu t
să o sfinţim cu m are fast, aşa cum fusese sfinţită odinioară, la începutul
secolului al XVI-lea, m ănăstirea C urtea de Argeş. Iată pe scurt istoria
acestei biserici şi a acestei m ânăstiri.
Ea are acum o obşte destul de num eroasă, este centrul spiritual al
întregii Transilvanii, adăposteşte o şcoală de pictură bisericească, călu
gării şi fraţii îşi fac canonul m onahal după toată vechea rânduială
ortodoxă şi, în plus (sunt convins câ Prea Fericirea V oastră va aprecia
acest lucru) am început să zidim — şi veţi vedea m âine dim ineaţă te-
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m eliile 22 — ceea ce se va num i «Academia de la Sâm băta». Ea va fi o
academ ie de felul academ iilor germ ane, pe care Prea Fericirea V oastră
le cunoaşte : centre de conferinţe religioase, ştiinţifice, de artă, sociale.
Va fi deschisă culturii rom âneşti şi universale. Vom putea acomoda aici
circa 150 de participanţi la conferinţe şi sperăm că în acest fel şi ve
chea tradiţie culturală a m ănăstirii Sâm băta (aici a fost cândva o
şcoală de grăm ătici) va fi reluată, astfel ca m ănăstirea Sâm băta să re 
vină în lum ea culturală contem porană, cu m ijloacele lum ii moderne.
Veţi mai afla şi alte am ănunte în tim pul şederii aici.
Acum, dacă nu sunteţi prea obosiţi, aş ruga pe Prea Fericirile
Voastre să mergem să vedem biserica cea nouă, închinată Sfinţilor
Brâncoveni, pe care am ascuns-o în tim pul stăpânirii com uniste atee :
am spus că facem acolo o sală de expunere a unor obiecte bisericeşti
vechi. I-am m ascat altarul cu un perete de cărăm idă, i-am făcut trei
bolţi, pen tru că vroiam ca oricând va fi posibil să o deschidem ca bi
serică, să o putem face într-o singură zi, ceea ce s-a şi întâm plat : a
doua zi de la Revoluţie, îm preună cu m ine şi cu părintele stareţ, obştea
a dărâm at peretele şi a scos la lum ină altarul. De aceea, ea nefiind prea
departe, V-aş invita să o vedem, cu pictura nouă care este în lucru, n e
term inată încă.
Vă spuneam că avem aici o şcoală de pictură pe sticlă. Este vorba
de o tehnică specială, pentru că se lucrează pe verso, ca pe un negativ.
Este o şcoală renum ită în ţară, în Europa şi chiar în America, unde a
avut câteva expoziţii.
Aş vrea să m ulţum esc în mod deosebit Prea Fericitului Părinte P a 
tria rh Teoctist p e n tru că a acceptat îndată, cu inim ă deschisă, u n p ro 
gram care să includă şi Transilvania.
Vă m ulţum im pentru această vizită pe care o sim ţim ca o expresie
şi m ărturie a com uniunii de gând. Fiţi bineveniţi în mijlocul nostru».
LP.S. M itropolit Antonie a oferit apoi în dar celor doi P atriarh i câte
o icoană pe sticlă, reprezentând pe Maica Dom nului cu P runcul Iisus
în braţe.
Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Ignatie al IV-lea s-a adresat celor
prezenţi astfel :
22.
Fiind seara târziu şi deci întuneric, nu se mai putea vedea bine în acel
moment. Cu toate acestea, cum se va vedea, după ieşirea din biserica mănăstirii,
oaspeţii şi toţi cei prezenţi la primire au mers şi au văzut, pe cât s-a putut, biserica
nou construită şi tem eliile acestei academii,
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«Prea Fericirea Voastră,
în a lt Prea Sfinţia Voastră,
Ne cunoaştem de foarte m ultă vrem e, şi acest lucru nu este ştiut
de toată lum ea care se află aici. Am fost deosebit de bucuros de aceste
relaţii, aşa cum sunt acum fericit că suntem îm preună. Vă felicit, şi fe
licit întreaga Biserică Ortodoxă Rom ână pentru ceea ce se realizează
şi se construieşte aici. Vă m ărturisesc că am răm as perplex în faţa
acestei situaţii.
A ţi prezentat dificultăţile pe care le-au întâm pinat călugării şi cre
dincioşii Bisericii Voastre de-a lungul istoriei. Nu este, din păcate,
singurul loc unde s-au petrecut astfel de lucruri, ci aproape peste tot
în lum ea Ortodoxă situaţia s-a repetat. P en tru răufăcătorii care au
aceeaşi credinţă cu noi, ne întrebăm : cum a fost posibil ca ei să comită
atâtea crim e ? Cu cât mai m ult cei care nu sunt de aceeaşi credinţă
cu noi. Cum am putea să explicăm faptele petrecute vrem e de două mii
de ani de creştinism , de la început şi până astăzi, cu diferite persoane
um ane, cu diferite popoare ? Pe de o parte credinţa salvează lum ea şi
civilizaţia, dar pe de altă parte oameni care aparţin acestei credinţe
pot săvârşi la un m om ent dat fapte reprobabile. Să fie cumva acesta
eşecul, falim entul credinţei creştine ? Dim potrivă, cred că în fru n tarea
unor astfel de suferinţe este şansa creştinilor de a răm âne, p rin m ăr
turisirea lor, adevăraţi creştini. Dum nezeu nu Se im pune niciodată cu
forţa : El iubeşte ca să fie iubit şi mai apoi prim it. Din păcate, consta
tăm din istorie că oamenii nu se ridică m ereu şi deplin la această che
m are, nu ştiu şi nu reuşesc să iubească. P retutindeni în lum e se petrec
nedreptăţi şi se duc războaie.
Spun aceste lucruri mai m ult p en tru a aşeza această m ânăstire şi
toate m ănăstirile în general în contextul suferinţei. îm i place să de
finesc călugărul într-o form ă de exprim are foarte m odernă (deoarece
se foloseşte to t mai des noţiunea de «extrem ism », şi m ă gândesc în p ri
mul rând la islamism, care este de factură extrem istă), spunând că un
călugăr este un creştin care merge până la capăt, până la extrem ă, este
un extrem ist în ceea ce priveşte credinţa. El este pe de o p arte cel
care îşi doreşte totul, dar pe de altă parte, p rin experienţa sa, el dă to
tul ; el nu pune prea m ulte întrebări şi nu se angajează politic în faţa
lui Dumnezeu. Nu este aceasta oare o definiţie a călugărului potrivită
secolului nostru ? Prea Fericirea Voastră, aş dori să spun că dacă m ona
hism ul nostru este şi se va m enţine aşa astăzi, la acest sfârşit de secol,
el va realiza lucruri m ari în plan spiritual. Poate călugărul să devină
cu adevărat eroul creştinism ului m ilitant, excesiv ? D atorită devotam en
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tului său, eroul plăteşte de m ulte ori cu propria viaţă.
şi călugărul trebuie să fie gata să-şi dea viaţa.
Mă rog lui Dum nezeu ca m ăcar călugării noştri să
acest sens, nici un compromis în ceea ce priveşte viaţa
creştină. D um nezeu să le dăruiască haru l de a-şi putea
m are chem are şi m ărturisire».

în acelaşi fel,
nu accepte, în
lor şi credinţa
îm plini această

Prea Fericitul P ărin te Teoctist a adăugat :
«înalt Prea S fin ţite M itropolit A n to n ie,
Iubiţi Părinţi,
Suntem cu toţii cuprinşi de un fior de evlavie faţă de străvechiul
Scaun Apostolic al Antiohiei şi p e n tru cuvântarea profund teologică
asupra valorii m onahism ului în Biserică, rostită aici de P rea Fericitul
Ignatie al IV-lea. Dum nezeu a rânduit, iubiţi P ărinţi, să trăim clipe
din cele mai frum oase îm preună cu părinţii Ortodoxiei. Dacă am stră 
b ătut perioada de întuneric com unist-ateist, dacă fiecare dintre noi —
cum a ară tat P rea Fericitul Ignatie al IV-lea — şi dintre prea cucerniciile voastre, am avut greutăţi în acea perioadă, greutăţi depăşite şi
învinse cu ajutorul B unului Dumnezeu, iată acum, după Revoluţie, Bi
serica noastră ne oferă p rilejuri să ne bucurăm de o prezenţă ca cea
de la această m ănăstire, în lum ina rugăciunii şi a comuniunii. Orice în 
tâlnire în num ele lui H ristos şl îndeosebi în tre întâistătăto rii O rtodo
xiei — şi mai ales cu P atriarh ii Scaunelor Apostolice 23 — a constituit
şi constituie prilej de a-L avea prezent pe H ristos însuşi între noi :
«Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în num ele Meu, acolo sunt şi Eu,
în m ijlocul lor» (Matei XVII, 20). De altfel, se cade ca întreaga noastră
viaţă să se desfăşoare în aşa chip ca şi cum H ristos ar fi de faţă. Şi
nu num ai atât, ci ca El «să ia chip în noi» (Gal. IV, 4), ca şi noi să ne
îm brăcăm şi să vieţuim în Hristos.
în cadrul vizitei pe care ne-o fac în tâistătăto ru l Scaunului A posto
lic al A ntiohiei şi distinşii Săi însoţitori, ne-a învrednicit Dum nezeu
ca în această seară să trăim o bucurie vrednică de a fi aşezată în de
pozitul interior al inim ilor noastre şi care nu se poate uita uşor. O
bucurie care ne ajută să uităm greutăţile prin care am trecut şi pe
care le-am învins. Biserica noastră a fost şi este în stare — de când
pentru noi s-au deschis porţile libertăţii, prin sângele eroilor m artiri —
23.
Se cuvine să amintim v izitele făcute Bisericii noastre de către Sanctitatea
Sa Bartolomeu Ir Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (12— 18 august 1993)
şi de către Prea Felricitul P artenie al III-lea, Papă şi Patriarh al A lexandriei şi al
întregii Africi (21—26 septem brie 1994). Ambii întâistatători au vizitat şi mănăstirea
Brâncoveanu — Sâmbăta de Sus.
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să afirm e răbdarea şi suferinţele noastre, dar mai ales vrednicia cre
dincioşilor şi preoţilor ortodocşi rom âni. De fiecare dată când am avut
ea oaspete pe câte un în tâistătăto r al unei Biserici Ortodoxe surori —
sau când Biserica noastră a fost onorată cu vizita tu tu ro r Părinţilor
Ortodoxiei, anul tr e c u t24 — S fântul Sinod a ho tărât ca bucuriile de
acest fel să fie îm părtăşite clerului şi credincioşilor Bisericii noastre,
încât vizita unui P rea Fericit P a tria rh să nu mai fie num ai în atenţia
şi bucuria unui cerc restrâns de colaboratori ai Patriarhiei, şi să cu
prindă o arie m ult mai largă de credincioşi, preoţi monahi. Aşa stau lu
crurile şi cu această vizită a Prea F ericitului Ignatie al IV-lea. D upă
ce am p etrecut două zile la Bucureşti, itinerarul a cuprins Episcopia
Buzăului, iar acum am ajuns şi la această ctitorie a Sfântului Voievod
M artir Brâncoveanu, de la Sâm băta de Sus.
A r trebui să cunoaşteţi Sfinţiile Voastre, ca cei care sunteţi p e r
m anent cu urechea şi cu inim a lângă credincioşii din această zonă şi
din alte locuri, mai întâi că Biserica noastră trebuie să fie mai deschisă
spre lum e decât înainte, spre o Teologie a vieţii actuale, spre adânci
rea legăturilor cu P atriarh iile Ortodoxe şi spre întreaga lume creştină.
Este bine să ştim, apoi, că Biserica noastră are ce oferi lum ii de astăzi
ca valori eterne din în v ăţătu ra şi experienţa ei, are ce arăta celor care
vin la noi să ne cunoască : tu tu ro r le arată prezenţa harică a slujitorilor
ei, de la taina Botezului copilului din leagăn şi asistenţa orfanilor până
la toţi eroii credinţei, m onahii, credincioşii ziditori de biserici şi
la nevoinţele părinţilor şi vieţuitorilor din m ănăstiri, la strădaniile
pastorale şi m isionare ale preoţilor din parohii şi până la toţi eroii cre
dinţei, monahii, credincioşii ziditori de biserici şi cei ce au doborât a te 
ism ul to talitar cu credinţa în Dum nezeu, cum frum os spunea Prea F eri
citul P a tria rh Ignatie. în tre m ulţi astfel de preoţi ai Bisericii noastre,
am avut bucuria să întâlnim în Episcopia Buzăului pe Pr. Prof. M ihail
Milea. Cu încurajarea Prea S finţitului Episcop Epifanie, el ctitoreşte
sus, în m unte, lângă m ănăstirea Poiana M ărului, un centru ecumenic
al tineretului ; a restau rat o biserică, construieşte în oraşul Buzău o
nouă biserică, num ită «a copiilor» şi se mai îngrijeşte şi de copiii săraci
ori orfani, oferindu-le hrană zilnic. F ără să exagerăm , îl putem com para
cu Sfântul Apostol Pavel, pen tru că este mic de statură, dar em ană
foarte m ultă forţă duhovnicească şi convingere, desfăşurând şi alte ac
tivităţi în acelaşi tim p, cu succes, pe mai m ulte planuri. H arnicul p ă
rinte Milea este şi doctorand în Teologie, predicator bun şi iscusit m â24.
Este vorba despre festivităţile organizate în luna octombrie 1995 cu pri
lejul îm plinirii a 110 ani de A u tocefalie (1885) şi a 70 de ani de la ridicarea Bi
sericii O rtodoxe Române la rangul de Patriarhie (1925).
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auitor al condeiului. Pe toate însă el le îm plineşte cu lărgim ea su fletu 
lui său de aur, care îl face să se apropie cu bunătatea evanghelică de
toţi cei din ju r şi mai ales auspra celor aflaţi în suferinţă, vârstnici şi
copii orfani, celor aflaţi la necaz, la strâm torare, în im pas m oral sau
financiar, în tr-u n cuvânt tu tu ro r celor ce au nevoie de ajutor şi de
m ângâiere în viaţă. Aşa l-am aflat, alătu ri de ierarh, de profesori, de
m uncitorii constructori ai noilor biserici şi cămine, respectat de colegii
profesori şi de către elevi, de monahi şi prim ari, iubit de orfanii cărora
le binecuvintează hrana.
Avem, aşadar, cu ce răspunde îndem nului adresat tu tu ro r — pe
unde ne-am oprit în această călătorie — de către Prea F ericitul P a triarh
Ignatie al IV-lea şi să ne gândim mai adânc la valoarea Ortodoxiei în
actualitate, la ceea ce ne dă şi la ceea ce ne cere ea. Prea Fericitul
Ignatie a spus-o la Bucureşti, în faţa m iilor de credincioşi ; Ortodoxia
este cea mai bună form ă de viaţă creştină şi poate singura alternativă
şi soluţie la frăm ântările om enirii de astăzi, care îşi caută un stil de
existenţă, aflată fiind în criză m orală, ecumenică, socială şi a m ediului
înconjurător, zidirea lui D um nezeu care poate fi cinstită, îngrijită şi
păstrată din conştiinţa responsabilităţii faţă de viaţă, darul suprem al
lui Dumnezeu. în vistieria ei de învăţătură şi practică, Biserica dis
pune de m ijloace şi form e de existenţă, de la «hrana nem uririi» re 
com andată de Sfântul Ignatie al A ntiohiei din secolul al II-lea, până
la aşezăm intele S fântului Vasile cel M are şi form a de organizare a vieţii
pe baza iubirii şi dreptăţii sociale. Acestea pot fi aduse însă la înde
plinire num ai p rin conştiinţa şi râvna tu tu ro r m em brilor Bisericii :
ierarhi, preoţi şi credincioşi. în nenum ărate ocazii, Sfântul Sinod a ape
lat stăru ito r la sprijinul şi participarea credincioşilor şi credincioaselor
din consiliile şi comitetele parohiale în activităţile bisericeşti : activitatea
caritativă, ajutorarea orfanilor şi bătrânilor, activităţi culturale în tru
păstrarea datinilor noastre şi chiar a cântării bisericeşti. Ca m embri
ai Bisericii şi pu rtăto ri ai «preoţiei universale», ei se arată deosebit de
onoraţi să fie alături de noi în slujirea şi apărarea credinţei.
Pe toate acestea pot şi trebuie să le facă toţi preoţii şi episcopii,
deoarece trebuie să ne clarificăm şi să punem în aplicare toate p rin 
cipiile duhovniceşti, m isionare şi pastorale pe care le-am prim it de la
M ântuitorul Hristos prin Sfinţii Săi Apostoli şi Sfinţii Părinţi, trăitori
ai acestor principii. Astfel, nu mai este îngăduit ca într-o parohie să
moară un creştin neîm părtăşit, să existe bătrâni, bolnavi şi neputincioşi
fără ca cineva să aibă grijă de ei, să existe tineri şi tinere care se dedau
la fel de fel de fapte imorale, ajungând la pierzanie, m ăcinându-şi tine-
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reţea şi tot ceea ce Dum nezeu le~a lăsat m ai frumos. Acestora trebuie să
li se repete cuvântul S fântului Apostol Pavel scris lui Tim otei : «Nimeni
să nu dispreţuiască tinereţile tale !» (I Tim. IV, 12). Este un îndem n şi o
norm ă m orală care se adresează n u num ai m em brilor clerului, ierarhiei
bisericeşti, ci şi fiecărui creştin, fiecăruia după chem area sa : «Vă
îndemn... să um blaţi cu vrednicie, după chem area cu care aţi fost che
maţi...» (Efes. IV, 1). Nu este îngăduit ca preotul să stea liniştit, indife
rent, pasiv câtă vrem e există atâtea problem e sociale şi cât tim p atâţia
copii, şcolari şi tineri cad pradă atâto r abuzuri şi păcate, răm ânând lipsiţi
de educaţia şi în v ăţătu ra a tâ t de necesare.
L ibertatea şi pluralism ul dem ocratic nu ne învaţă ceea ce ne învaţă
O rtodoxia şi nu se preocupă de cei m arginalizaţi şi nevoiaşi, izolaţi,
necercetaţi. Este acesta un m otiv în plus ca să ne luăm sarcina, crucea
şi m isiunea în serios şi să ne oeupăm cu mai m ultă osârdie de toate
aceste problem e ale societăţii în m iilocul căreia trăim . Să com batem cu
Sfânta Evanghelie relele provocate de vrăjm aşii văzuţi şi nevăzuţi ai lui
H ristos şi ai Bisericii Sale. Despre această îndatorire perm anentă a
noastră scrie Sfântul Apostol Pavel : «lupta noastră nu este îm potriva
trupului şi a sângelui, ci îm potriva începătoriilor, îm potriva stăpâniilor,
îm potriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, îm potriva duhurilor
răutăţii, care sunt în văzduhuri» (Efes. VI, 12). Nim eni nu ne va mai
crede că noi nu am putea îm plini şi aceste aspecte mai uşoare, mai la
îndem ână ale chem ării şi m isiunii noastre, ca : organizarea şi prom o
varea activităţii de îngrijire a bătrânilor, copiilor, sărm anilor şi n ep u tin 
cioşilor, când oricine poate vedea prinzând contur şi viaţă astfel de
construcţii de o frum useţe rară ca cele din Eparhia Buzăului — roade
ale unor iniţiative pline de râvnă şi de curaj — şi mai cu seam ă ca
acest Sion Brâncovenesc, unde oricine poate răm âne im presionat văzând
ceea ce s-a construit aici, la Sâm băta şi la alte m ănăstiri din ţară. Deci,
aceste întâln iri dintre Ierarhii diferitelor Biserici sunt şi prileju ri p en tru
a reactualiza responsabilitatea noastră actuală, care decurge din chem a
rea adresată Apostolilor şi, prin ei, şi nouă, aceea de a fi «pescari de
oameni» 25. Aşa cum, la cuvântul M ântuitorului către ucenicii Săi de a
m âna barca la adânc şi de a arunca m rejele, Apostolii «au prins m ulţim e
m ultă de peşte» 2G, tot astfel să ascultăm şi să urm ăm şi noi chem area
Bisericii şi să-i răspundem convinşi că râvna noastră va fi com pletată cu
puterea şi haru l lui Dum nezeu şi astfel m isiunea noastră va fi mai
25. Luca V, 10.
26. Cf. Luca V, 4—6.
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rodnică p en tru contracararea prozelitism ului sectar. A genţii lui prolife
rează în parohii, adem enind pe credincioşii noştri cu ajutoare sau prin
alte form e de prozelitism , din ce în ce mai ofensive. Nim eni nu ne mai
împiedică să tipărim cărţi p e n tru credincioşi, să predicăm şi să catehizăm
credincioşii tineri, să îngrijim şi să îm podobim sfintele locaşuri pentru
propăşirea credinţei noastre străm oşeşti. Se cuvine, de asemeni, să luăm
pildă de la în alt Prea S finţitul M itropolit Antonie, care a făcut din
această ctitorie brâncovenească o adevărată operă de artă, leagăn de
istorie, v atră de duhovnicie.
In contextul acestei responsabilităţi, potriv it căreia preotul trebuie
să fie în parohia sa şi duhovnic, şi m isionar, şi doctorul şi salvatorul sufle
telor deopotrivă, aş dori să subliniez că trebuie să ne intensificăm acum
grija faţă de salvarea sufletelor tinerilor, viitorul Bisericii şi al n e a 
m ului nostru. Este foarte trist că oraşele su n t pline de localuri de p ier
zanie pen tru tineri, şi chiar şi la sate se în tind din ce în ce m ai m ulte
asem enea spaţii de distracţii nocturne. P e n tru păstrarea la sate a sufle
tului sănătos pe care-1 aveau moşii şi străm oşii noştri, este tim pul ca
pe de o parte să continuăm şi să accentuăm activităţile deja începute, de
exem plu predarea religiei în şcoală, iar pe de altă parte, să întărim
viaţa duhovnicească, ajutorarea nevoiaşilor şi viaţa culturală în parohie,
inclusiv reorganizarea bibliotecilor parohiale, a com itetelor parohiale şi
a activităţii acestora.
Făcând aşa, vom răspunde cu vrednicie atât cuvintelor de p reţuire
adresate ierarhiei, clerului, cinului m onahal şi credincioşilor Bisericii
noastre de Prea F ericitul Ignatie a l IV -lea în această seară, cât şi feli
citărilor şi aprecierilor făcute de ceilalţi sfinţi P atriarh i când aceştia au
vizitat Biserica noastră.
Să dăm dovadă de curaj m isionar, să acţionăm prin fapte pe teren
pastoral şi cultural. Vă îm părtăşesc şi eu dragoste, preţu ire p en tru tot
ceea ce faceţi, şi transm iteţi tu tu ro r credincioşilor aceste îndem nuri,
pen tru ca B unul D um nezeu să ne aju te să lucrăm şi să ne rugăm în
Biserica Sa cu mai m ulte şi bogate roade. Amin».
Au fost vizitate apoi biserica nouă (încă plină de schele, în vederea
term inării picturii), noul corp de clădiri al m ănăstirii, frum os lum inate
şi îm podobite, şi o im presionantă expoziţie de icoane pe sticlă.
în dim nieaţa zilei de m iercuri, 30 octom brie, distinşii oaspeţi au
vizitat m uzeul M ănăstirii B râncoveanu, ca şi colecţia alcătuită din dife
rite obiecte care au ap a rţin u t sau au fost prim ite în dar, cu diverse
ocazii, de către Î.P.S. M itropolit A ntonie al Ardealului.
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In aceeaşi dim ineaţă, Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a acor
dat un interviu în exclusivitate redacţiei «Viaţa Spirituală» a Televiziunii
Rom âne 27.
La orele 10,00, coloana oficială a plecat de la M ănăstirea Brâncoveanu
pen tru a se în d rep ta spre alte două obiective din cuprinsul A rhiepiscopiei
B ucureştilor : M ănăstirea Sinaia şi C atedrala din Ploieşti.
în ju ru l orelor 12,00, distinşii oaspeţi au ajuns la M ănăstirea Sinaia,
unde, în sunet de clopote, au fost întâm pinaţi cu flori de către P.S.
Episcop Teodosie Snagoveanul, V icarul Arhiepiscopiei B ucureştilor,
P.Cuv. Ierom onah Macarie, sta re ţu l m ănăstirii, vieţuitorii m ănăstirii,
alţi clerici, credincioşi de toate vârstele, în special tineri şi copii. Toţi
au in tonat Im nul patriarhal în tim p ce oaspeţii au in tra t în biserică şi
s-au închinat la icoane şi în sfântul altar. După o scurtă rugăciune,
P.Cuv. Ierom. M acarie a adresat urm ăto ru l cuvânt de bun venit d istin 
şilor oaspeţi :
«Prea Fericite Părinte Ignatie al IV -lea, Patriarh al A ntiohiei şi al
întregului O rient,
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe R om âne,
în a lt Prea Sfinţiile şi Prea S finţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
După ce ne-am bucurat duhovniceşte la sărbătoarea S fântului M are
M ucenic Dim itrie, Izvorâtorul de M ir şi după ce paşii v-au fost p u rta ţi
în locuri cu rezonanţă istorică deosebită, Vă întâm pinăm cu urarea
poporului rom ân, a părinţilor noştri şi a întregii Biserici :
Bine aţi venit în m ijlocul nostru, al vieţuitorilor m ănăstirii Sinaia,
şi în m ijlocul tu tu ro r credincioşilor din oraşul Sinaia !
M ănăstirea Sinaia are un istoric bogat : num ele ei se leagă de
num ele M ănăstirii Sinai, din A rabia, unde râvnitorul S pătar M ihail
Cantacuzino făcuse o călătorie şi de unde luase planul m ănăstirii Sfânta
Ecaterina. întors în ţară, el a rid icat aici, la poalele m unţilor Bucegi,
pe tăpşanul neted de lângă râu l Prahova şi râu l Peleş, în apropiere de
confluenţa acestora, în anul 1695, m ănăstirea Sinaia. In anul 1703
P a tria rh u l G avriil al C onstantinopolului m ărturisea, când a fost în tâ m 
pinat de S pătarul Cantacuzino la A drianopol, că din râv n ă dum nezeiască
a ridicat m ănăstirea Sinaia la poalele M untelui Bucegi şi o închină cu
hram ul A dorm irii Maicii Dom nului.
M ănăstirea a avut de în fru n ta t mai m ulte vitregii ale vrem ii, sufe
rind în tre altele în tim pul războiului ruso -au stro -tu rc de la 1788, dar
făclia credinţei şi candela părinţilor din această m ănăstire a continuat
să ardă.
27.
Difuzat, de altfel, în ziua de duminică, 3 noiem brie,
Spirituală» a programului I al T eleviziunii Române.
B. O. R. — 10

la

em isiunea «Viaţa
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Biserica unde ne aflăm acum a fost construită între anii 1742— 1746
de vrednicii stareţi, A rhim andriţii Ioasaf şi Paisie, iar între 1892— 1902
ea a fost restau rată la interior şi la exterior. A fost pictată de pictorul
danez Ecksner, pe foiţă de aur, în stil bizantin.
Aşa se face că în ju ru l anului 1900 ia fiinţă in ju ru l m ănăstirii
localitatea Sinaia, şi putem afirm a, cu legitim ă m ândrie, că m ănăstirea
Sinaia a determ inat form area şi dezvoltarea oraşului Sinaia, oraş cu
rezonanţă europeană.
Este o m are bucurie să Vă avem astăzi, în m ijlocul .nostru, mai cu
seamă de când Prea Fericitul P ărinte Teoctist, P atriarh u l Bisericii O rto
doxe Române, m i-a încredinţat — acum doi ani — funcţia de stareţ, să
vă avem ca oaspete pe Prea Fericirea Voastră. Este a doua oară când
un P a tria rh Apostolic ne face această cinste, după ce în anul 1994 am
p rim it vizita adorm itului în tru fericire P a tria rh P artenie al IlI-lea al
A lexandriei.
Biserica ctitorită de S pătarul Cantacuzino se află în curs de resta u 
rare — în interior şi la exterior —iar la nivelul întregii m ănăstiri se
execută lucrări de conservare a incintei vechi. Toate aceste lucrări se
desfăşoară la îndrum area Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist,
sfaturile p ărinteşti pe care le prim im fiindu-ne date în vederea bunei
desfăşurări a vieţii şi a rugăciunii noastre, în vederea continuării tra 
diţiei m onahale, candela răm ânând nestinsă.
în zilele noastre, părinţii din m ănăstirea Sinaia înalţă rugăciuni nu
num ai pentru poporul rom ân binecredincios de pretutindenea, ci şi pen
tru toate P atriarhiile şi Bisericile Ortodoxe de pe faţa păm ântului.
Avem p ururea în rugăciune pe toţi fraţii ortodocşi, de oriunde s-ar
afla.
Mă fac p u rtăto ru l de cuvânt al tu tu ro r vieţuitorilor m ănăstirii şi
al credincioşilor care se află acum în biserică, spre a Vă spune «Bine
aţi venit în m ijlocul n o stru !» şi spre a ne încredinţa binecuvântării şi
rugăciunilor Prea Fericirilor Voastre, p e n tru ca şi de acum înainte să
răm ână nestinsă candela rugăciunii din biserica m ănăstirii noastre, din
Biserica Ortodoxă Rom ână şi din m ijlocul neam ului nostru.
Să ne trăiţi in tru m ulţi ani, Prea Fericite P ărinte P a tria rh Ignatie
al IV-lea al A ntiohiei şi al întregului O rient !
Să ne trăiţi în tru m ulţi ani, Prea Fericite P ărinte P a tria rh al Bise
ricii Ortodoxe Rom âne şi al rom ânilor de pretu tin d en i !
Să ne trăiţi, în alt Prea Sfinţiile Voastre, Prea Sfinţiile Voastre, Prea
Cucernici P ărinţi şi iubiţi credincioşi care vă aflaţi de faţă la această
solem nitate !».
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P a tria rh

Ignatie

al IV-lea a

rostit

urm ătoarele

«Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi fraţi în tru H ristos,
Aş dori să vă îm părtăşesc bucuria pe care o sim t aflându-m ă în
acest loc şi auzind pom enindu-se despre M untele Sinai. Am fost şi eu
acolo şi am răm as uim it de frum useţea n aturii şi de frum useţea m ănăsti
rii înseşi. Am p u tu t afla că trecutul M ănăstirii Sinai este din unele
puncte de vedere m ult mai strălucitor decât prezentul ei. Am văzut
acolo diferite m anuscrise rare, bine realizate, am luat seam a şi la tra 
diţia icnografică de acolo, dar văzând num ărul vieţuitorilor m ănăstirii,
mă gândeam că nu este nici pe departe suficient p en tru a continua
frum oasele tradiţii ale acestei vestite m ănăstiri în folosul generaţiilor
viitoare.
Am mai rem arcat faptul că m ănăstirea este închisă, inaccesibilă
celor din îm prejurim i. Din păcate, unui creştin din Egipt sau din
Palestina nu i-ar fi îngăduit să devină novice sau călugăr al acelei
m ănăstiri, pen tru că regula m ănăstirii S fânta E caterina prevede că
num ai cei care au cetăţenie greacă pot deveni m em bri ai obştii m ona
hale de acolo. Cred că această prevedere de ordine a m ănăstirii nu ajută
la răspândirea lum inii ei către cei dim prejur, asupra acelora care ar
dori să-şi închine viaţa lui H ristos şi să vieţuiască acolo.
Am afirm at aceste lucruri p en tru că m ă aflu în această m ănăstire
în care — deşi am inteşte de M ănăstirea Sfânta Ecaterina de pe M un
tele Sinai — se află preoţi şi călugări gata să stea de vorbă cu credin
cioşii şi să le slujească, să le ofere m odelul de trăire ortodoxă. V ieţuito
rii acestei m ănăstiri asigură prezentul şi viitorul m ănăstirii şi se stră 
duiesc după putere să afirm e cuvântul lui D um nezeu şi valoarea trăirii
creştine celor aflaţi în vecinătate, turiştilor care trec pe aici şi în tre 
gului popor rom ân.
Cei care m erg la m untele Sinai m erg mai m ult interesaţi de arheo
logie sau pur şi sim plu ca turişti ; aici, prin mila lui Dum nezeu, în
ju ru l m ănăstirii cu acelaşi num e a lu at fiinţă, u n întreg oraş, m ănăsti
rea fiind chiar inim a lui, fapt p e n tru care se cuvine să fim m ândri şi să
aducem m ulţum ire lui Dumnezeu.
Dacă vrem să iubim pe cineva, trebuie mai întâi să-l cunoaştem ^
Nu putem să afirm ăm că iubim pe cineva dacă nu-1 vedem cât m ai des,
dacă nu păstrăm legătura cu el sau — şi mai rău — dacă-1 îndepărtăm
28. Cf. I Ioan IV, 8.
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de lângă noi 20. Dum nezeu să vă binecuvinteze şi să vă întărească efor
turile depuse în vederea p ăstrării tradiţiei m ănăstireşti, a tradiţiei
creştine care se întem eiază pe dragostea faţă de ceilalţi.
Am această posibilitate — să fiu alături de dum neavoastră, să vă
văd şi să vă vorbesc — p en tru că Prea Fericitul P a tria rh Teoctist a
dorit şi m i-a oferit posibilitatea ca în tim pul acestei vizite să trecem
şi pe aici. P e n tru desfăşurarea întregii vizite, ca şi p en tru faptul că ne
aflăm aici, îi exprim adânca mea m ulţum ire şi îi urez ca Dum nezeu să-l
ţină sănătos în zile îndelungate».
în
auzul credincioşilor, care um pluseră biserica, P rea S finţitul
Episcop Teodosie Snagoveanul a intonat un Polihroniu p e n tru
înalţii
oaspeţi şi p e n tru însoţitorii lor. Apoi, oaspeţii au ieşit din biserică, au
vizitat m uzeul m ănăstirii şi câteva chilii şi s-au închinat în biserica
veche 30.
După-am iază, coloana oficială s-a aştern u t la drum către B ucu
reşti. Oaspeţii au oprit p e n tru un popas duhovnicesc la C atedrala
«Sfântul Ioatt Botezătorul» din Ploieşti, unde —- la orele 17,00 — au
fost întâm pinaţi, în sunetul clopotelor, de către P.S. Episcop Teodosie
Snagoveanul, Vicar al A rhiepiscopiei B ucureştilor, înconjurat de un
num ăr m are de preoţi din Ploieşti şi din îm prejurim i şi, de asem enea,
de o m ulţim e de credincioşi de toate vârstele, pe ale căror chipuri se
puteau citi nespusă bucurie, dar şi adâncă emoţie ; ei au oferit celor
doi In tâistătători pâine şi sare, precum şi num eroase buchete de flori,
intonând Im nul patriarhal, apoi —cât tim p oaspeţii s-au închinat la
iconostas — troparul Ortodoxiei : «Bine eşti cuvântat Hristoase, D um 
nezeul nostru, cela ce prea înţelepţi pre pescari ai arătat...».
După ce Prea S finţitul Episcop Teodosie a înălţat glas de r u 
găciune în tru paza, sănătatea şi buna vieţuire a înalţilor oaspeţi, Prea
F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a adresat m ulţim ii de preoţi şi cre
dincioşi — copii, tineri, adulţi şi vârstnici, bărbaţi şi femei care um plu
seră catedrala până la refuz — urm ătoarele cuvinte :
«Iubiţi fraţi şi surori în tru Hristos,
Poposim în această sfânta catedrală la un ceas de întâlnire sfântă,
laolaltă în duh cu M ântuitorul H ristos şi cu Sfinţii Săi Apostoli şi uce
nici, cu înaintaşii noştri, cu eroii care au ap ărat credinţa, neam ul şi
unitatea noastră naţională şi cu tinerii eroi m artiri din decem brie 1989.
Ne găsim aici, în acelaşi timp, iubiţi credincioşi, păstorii a două Biserici
Ortodoxe cunoscute în întreaga lum e creştină : pe de o parte noi, adică
păstorii turm ei duhovniceşti şi credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Rom âne,
cei ce suntem acasă, iar pe de altă p arte Biserica Apostolică a Antiohiei,
29. Cf. I Ioan IV, 20.
30. Ctitoria Spătarului M ihail Cantacuzino, aflată — după cum a menţionat şi
P.Cuv. Ieromonah M acarie — In lucrări de restaurare.
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reprezentată de Prea Fericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea, însoţit de
doi distinşi ierarhi şi de un conducător de m ănăstire.
Este u n m om ent sfânt, de aceea găsindu-ne în rugăciune cu
întâistătăto ru l Scaunului Apostolic al Antiohiei, după secole de legă
turi sfinte cu înaintaşii de vrednică pom enire ai Prea Fericirii Sale :
P a tria rh u l M acarie al III -le a 31, care a petrecut o perioadă de p atru ani
în Ţ ara Rom ânească şi Moldova ; P atriarh u l A tanasie al III-lea 32, care
a venit în Ţara Rom ânească în tim pul dom niei sfântului C onstantin
Brâncoveanu, cel care i-a dăruit, la întoarcerea în patrie, o tipografie
cu litere arabe ; P atriarh u l Silvestru (Cipriotul, num it şi «Cărturarul»,
ţ 1766), la rugăm intea căruia dom nitorul C onstantin M avrocordat a
zidit biserica m ănăstirii Sfâ n tu l Spiridon Vechi din Bucureşti şi a închi
nat-o ca metoc P atriarhiei A ntiohiei.
în această vizită pe care ne-o face delegaţia Bisericii din A ntiohia,
am adâncit aceste legături prin îm preuna noastră rugăciune, prin dialog
nem ijlocit cu m em brii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, p rin sfin 
ţirea de către Prea Fericirea Sa a bisericii Sfâ n tid Spiridon V echi din
Bucureşti, rezidită din tem elie după dem olarea ei din 1987, am bine
cuvântat apoi îm preună credincioşii la sărbătoarea O crotitorului cate
dralei noastre patriarhale şi al B ucureştilor (Sfântul Cuvios D im itrie cel
Nou din Basarabi), vizitând unele aşezări sfinte din cuprinsul Episco
piei Buzăului, m ânăstiri în care Bisericile noastre îşi regăsesc rădăcini
şi paşi comuni în istorie, la care s-au adăugat m ănăstirile : Sinaia, Suzana, Cheia şi B râncoveanu (Sâm băta-de-Sus).
Zilele acestea, în care ne-am îm părtăşit din teologia bogată — izvo
râtă din tradiţia şcolii din A ntiohia — şi din gândirea adâncă, dar clar
exprim ată a Prea Fericitului P a tria rh Ignatie al IV-lea, constituie un
bun prilej ca noi să m edităm mai adânc la prim irea, în inim ile şi în
cugetele noastre şi la păstrarea A devărului lui Hristos în Sfintele noastre
Biserici Ortodoxe. Se cuvine deci să luăm am inte că Ortodoxia a
rezistat în ciuda m ultor greutăţi şi piedici care s-au ivit în calea ei. în
ciuda tu tu ro r suferinţelor înd u rate în tim pul com unism ului de către
m ulţi preoţi, călugări şi credincioşi ortodocşi rom âni, Biserica noastră
nu şi-a u itat m enirea, ci şi-a p ă stra t în sm erenie valoarea şi integritatea
credinţei datorită devotam entului slujitorilor sfântului altar şi al cre
dincioşilor şi credincioaselor.
Este de asem enea un prilej potrivit să punem la inim ă faptul că
atunci când păşim pe calea credinţei în Dumnezeu, în voia lui Dum
31. ,1647— 1672.
32. 1685— 1694.
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nezeu şi pe calea respectării poruncilor şi poveţelor Sfinţilor P ărin ţi şi
ale Bisericii noastre, ne aflăm la un lim an, unde suntem apăraţi de asaltul
celor ce caută să am ăgească şi să vâneze sufletele credincioşilor, fel de
fel de sectanţi colportori ai unor concepţii aberante care lovesc însăşi
temelia vieţii societăţii şi fam iliei, tin eretu l neam ului nostru, cu ltu ra
noastră creştină ortodoxă. P en tru a nu fi am ăgiţi, avem nevoie de
rugăciune, de dragoste, de devotam ent p e n tru a sluji Biserica după
modelul sfinţilor, eroi ai credinţei, care nu au ezitat să se sacrifice pen
tru Gredinţă şi p e n tru curăţia vieţii în Hristos.
După cum spuneam , la B ucureşti am săvârşit, îm preună cu Prea
Fericitul P a tria rh îgnatie al IV-lea al A ntiohiei şi al Întregului O rient,
slujba de târnosire a bisericii reconstruite Sfântul Spiridon Vechi, iar
în Făgăraş am vizitat m ănăstirea Brâncoveanu de la Sâm băta-de-Sus.
Ca şi ele, biserica aceasta, închinată Sfântului Ioan B otezătorul, a fost
m artiră în trecut, şi toate au biru it — prin credinţa, nădejdea şi ru 
găciunea preoţilor, a călugărilor şi a credincioşilor şi credincioaselor
Bisericii noastre.
Am gândit ca această întâlnire — nu num ai istorică, ci mai ales o
vizită frăţească, o în tâln ire de suflet, m anifestare a dragostei şi a com u
niunii în credinţă cu Prea Fericitul îgnatie, P a tria rh u l A ntiohiei şi al
întregului O rient — să nu aibă loc doar în auzul şi cunoştinţa ierarhilor
Bisericii noastre şi colaboratorilor lor de la B ucureşti, ale preoţilor şi
credincioşilor din Capitală. De aceea, am m ers în mai m ulte zone ale
ţării, spre a ne întâlni cu cât m ai m ulţi credincioşi, făcându-i astfel
părtaşi la această rară bucurie.
Pe credincioşii din Ploieşti îi cunosc bine, încă din tinereţe, când
am slu jit ca diacon în această biserică şi în alte biserici din oraş. Acum
am poposit din dorinţa ca şi Prea F ericitul P a tria rh îgnatie să cunoască
dragostea, statornicia şi devotam entul preoţilor din acest m unicipiu şi
din îm prejurim i care slujesc Ortodoxiei noastre rom âneşti cu dem nitate
şi responsabilitate, binecunoscând Sfintele S cripturi şi Sfânta T radiţie
şi apărând pe credincioşi, p rin predica neobosită şi prin m ânuire a con
deiului, p rin vegherea şi luarea-am inte la evitarea oricărei ispitiri şi
am ăgiri venite din partea celor care vor să sape la tem elia Bisericii.
Preoţii pe care-i vedeţi sunt urm aşii celor care au iniţiat şi au condus
ridicarea atâtor biserici şi le-au închinat Sfintei Treim i, Sfântului Ioan
Botezătorul, S fântului Vasile cel M are, S fântului H aralam bie, Cuvioasei
Parascheva ş.a.m.d. Este un oraş al bisericilor, al preoţilor, este un
oraş înconjurat de m ănăstiri şi de localităţi frum oase cu credincioşi
— copii, tineri şi vârstnici — plini de devotam ent şi de râvnă p e n tru
crcdinţa Ortodoxă şi pentru Biserica lui Hristos. Credincioşii pe care
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ii vedeţi în această biserică su n t mai ales din această parte a oraşului.
Şi în partea cealaltă a oraşului se află în construcţie mai m ulte biserici.
Ei ar fi fost doritori să ne prim ească în m ijlocul lor şi să ne arate
astfel buna lor creştere in duhul Ortodoxiei, dragostea şi râvna lor
p en tru cele sfinte, respectul şi cinstirea după cuviinţă a ierarhilor şi a
clericilor care sădesc in sufletele lor învăţăturile Sfintei Evanghelii şi
ale Bisericii Ortodoxe. Ar fi vru t să Vă arate tem eliile şi zidurile bise
ricilor care se află acum în construcţie, cât sunt ei de însetaţi de Sfin
tele Taine şi de dum nezeieştile învăţături, în ce ordine şi respect faţă
de cele sfinte participă la Sfânta L iturghie şi la celelalte rânduieli care
se săvârşesc în Biserică.
Iată de ce, Prea Fericirea Voastră, am considerat potrivit să facem
acest popas şi să zăbovim alături de inim a şi de sufletul acestor preoţi
exem plari şi acestor credincioşi m inunaţi. R ugăciunile lor cheam ă şi
rugăciunile noastre pen tru veşnica pom enire a ctitorilor acestor lăca
şuri sfinte, a eroilor neam ului nostru, a celor care şi-au dat viaţa p e n 
tru ca noi să ne putem ruga astăzi în pace şi linişte. P rin glasul meu,
ei Vă întâm pină acum cu neţărm u rită bucurie. P rin mine, ei m ărtu ri
sesc pe de o parte credinţa, nădejdea şi dragostea faţă de A to tp u ter
nicul Dumnezeu, iar pe de altă parte adâncă recunoştinţă Prea Fericirii
Voastre pentru această vizită pe care o faceţi Bisericii Ortodoxe Rom âne
şi p en tru dragoste şi îngăduinţa de a poposi şi de a ne îm părtăşi câteva
gânduri şi în această catedrală din Ploieşti.
Pe Prea Fericirea V oastră Vă întâm pinăm cu dragoste şi ne rugăm
ca Dum nezeu, Cel de la Care ne vin toate şi prin Care toate viază şi se
m işc ă ;î3, să Vă întărească forţele spre propăşirea Ortodoxiei prin p re 
dică, prin scris şi prin faptă şi să Vă ţină sănătos în tru m ulţi ani».
Prea F ericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea a vorbit la rândul său celor
de faţă :
«Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi preoţi,
Iu b it popor,
Cunoaşteţi probabil că — aşa cum D um neavoastră v-aţi adunat
acum în acest loc sfânt, în această biserică — su n t şi alte biserici, p re 
tutindeni, care chiar acum adăpostesc creştini adunaţi în tru cinstirea şi
slava Bunului Dumnezeu. Aveţi m ulţi fraţi în alte p ărţi ale lum ii, fraţi
pe care nu-i cunoaşteţi personal, care au fost născuţi în această lume,
33. Cf. Fapte XVII, 28.
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iar mai apoi re n ă s c u ţi34 — prin Taina Sfântului Botez. Unii d in tre ei
nu acceptă căsătoria decât cu binecuvântarea lui Dum nezeu, prin Taina
Sfintei Cununii, şi p e n tru ei — ca şi p e n tru Dvs. — nim ic nu înlo
cuieşte lucrarea D uhului Sfânt care se săvârşeşte prin Sfintele Taine
ale Bisericii. Ei găsesc, deopotrivă, că hrana cea mai bună în această
lum e o constituie T rupul şi Sângele Dom nului nostru Iisus Hristos, în
Taina Sfintei E uharistii, fiindcă oricât de bună ar fi m âncarea de pe
m asa noastră, ea nu este decât o hrană biologică, ce ne pregăteşte num ai
pentru viaţa m orm ântului şi nu p en tru viaţa veşnică. Noi ştirn^ că ade
vărata hrană p e n tru viaţa veşnică este T rupul şi Sângele lui Hristos.
în general, oamenii privesc în jos. D ar ştiţi că în tim pul Sfintei
L iturghii, adresăm îndem nul «Sus să avem inim ile !». De ce oam enii
continuă să privească num ai în jos şi îşi îndreaptă foarte ra r privirea
spre cer ? Probabil de team ă, p en tru că ştiu că acolo, în înălţim ea
cerului, este Dum nezeu, iar aici se află păcatele, lim itele şi scăderile
noastre. D ar trebuie să ştim foarte bine că Dum nezeu, Cel care este
deasupra, doreşte, d in tru înălţim ea cerului, ca noi să devenim fiii Săi
şi să putem urca lângă El ; ştim că ne iubeşte foarte m ult, până acolo
încât a coborât p rin tre noi şi S-a făcut om, vieţuind ca şi noi. C redin
cioşii Bisericii Antiohiei ştiu foarte bine că Fiul lui Dum nezeu S-a
născut şi a tră it p rin tre oameni, nu departe de regiunea lor greografică.
Ei ştiu că El a tră it cu noi, aici, pe păm ânt ; ei mai ştiu deopotrivă că
S fântul Apostol Pavel a tre c u t de m ulte ori chiar pe lângă locul unde
se află astăzi sediul P atriarhiei Antiohiei, la Damasc. M ulţi oameni de
aici şi din toată lum ea m erg în pelerinaj pe urm ele S fântului Apostol
Pavel în acele locuri.
M -am gândit adeseori, Prea Fericirea Voastră, la m otivele pen tru
care voievozii, prinţii şi dom nitorii poporului rom ân au construit atâtea
biserici. Probabil ei credeau, aşa cum credem şi noi, că ceea ce facem
p e n tru viaţa aceasta nu înseam nă foarte m ult, dacă nu închinăm viaţa
şi lucrările noastre lui Dum nezeu. Şi ei, ca oam eni supuşi norm elor
acestei lum i, făceau politică ; d a r cine poate spune că politica trebuie
făcută în afara lui Dum nezeu şi că politicianul trebuie să fie neapărat
ateu ? Cine poate spune că politica n -ar trebui să se bazeze pe valorile
credinţei creştine : dragostea faţă de semeni, jertfelnicia şi slujirea faţă
de aproapele ? S unt convins că aceşti voievozi au ţin u t cont de aceste
valori, şi au făcut foarte bine.
Privind această catedrală, am avut im presia că văd nişte m âini care
se înalţă în sus, către Dum nezeu. P artea dinspre bază este parcă mai
34. N ăscuţi a doua oară, «din apă şi din Duh» (cf. Ioan III, 5).
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largă, dar ea se înalţă către cer p rin rugăciunile noastre ale tu tu ro r
celor de aici : prin rugăciunile Prea F ericitului Teoctist, p rin rugăciunile
episcopilor şi preoţilor, prin rugăciunile D um neavoastră, ale tu tu ro r cre
dincioşilor. Toate casele D um neavoastră se înalţă acum către ceruri şi
fiecare căm in se transform ă, prin rugăciunile D um neavoastră, într-o
catedrală în care omul trăieşte, m unceşte şi se roagă, iar Dum nezeu,
d in tru înălţim e, îl binecuvintează. Vă mulţumesc».
înalţii oaspeţi au binecuvântat pe toţi cei de faţă (şi, în mod deose
bit, un grup m are de şcolari care-şi făcuseră loc prin m ulţim e), apoi au
m ers şi s-au închinat în sfântul altar, după care — pe fundalul sonor
al cântării «Sfinte Dumnezeule» şi al Im nului patriarh al — şi-au făcut
loc către ieşirea din catedrală, m ângâind şi binecuvântând pe credin
cioşi.
Coloana oficială a relu at apoi drum ul către B ucureşti, ajungând la
R eşedinţa P atriarh ală pe la orele 18,00.
Joi, 31 octombrie, în ju ru l orei 10,00, cei doi în tâistătăto ri au
oficiat o slujbă de pom enire la M orm ântul Soldatului Necunoscut, unde
au depus flori, apoi — începând cu orele 10,30 — au săvârşit slujba
parastasului la C im itirul Eroilor Tineri, au depus jerbe de flori la troiţa
care veghează la căpătâiul lor şi au vizitat biserica înălţată din dorinţa
şi cu contribuţia p ărinţilor tru p eşti ai m artirilor, binecuvântându-i şi
m ângâindu-i.
Intre orele 11,00— 13,00, înalţii oaspeţi au avut, la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, o întâln ire cu profesorii şi studenţii acestui
aşezăm ânt. După ce P.C Pr. Prof. Di\ C onstantin Corniţescu, D ecanul
facultăţii a rostit, în num ele tu tu ro r cadrelor didactice, un cuvânt de
bun venit adresat distinşilor oaspeţi, au fost abordate, în tre altele,
contextele diferite în care îşi desfăşoară m isiunea Bisericile Ortodoxe
din Siria şi România, ca şi asem ănările şi deosebirile asupra istoricului,
realităţii actuale şi perspectivele relaţiilor pe care le au cele două
Scaune P atriarh ale cu celelalte Biserici Ortodoxe, cu alte Biserici creş
tine sau cu religiile necreştine.
în seara aceleiaşi zile, în aula U niversităţii din Bucureşti, d ele
gaţiile celor două Biserici au avut o întâlnire cu studenţi ai diferitelor
Facultăţi ale U niversităţii. Prea F ericitul P a tria rh Ignatie al ÎV-lea a
conferenţiat şi a răspuns unor în treb ări în legătură cu locul şi m enirea
tin eretu lu i în Biserica Ortodoxă.
In dim ineaţa zilei de vineri, 1 noiem brie, a fost înscrisă în Condica
Sfântă a P atriarh iei urm ătoarea însem nare :

«Cu voia Domnului Celui în Treime lăudat, la invitaţia
Prea Fericitului Părinte T e o c t i s t , Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, în perioada 25 octombrie — 1 noiembrie
1996, Prea Fericitul Părinte I g n a t i e IV, Patriarhul Antio
hiei şi al întregului Orient, a vizitat Biserica Ortodoxă Română.
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Prea Fericirea Sa a fost însoţit de Î.P.S. Mitropolit I l i e al
Tyrului şi Sidonului, de P.S. Episcop N i f o n de Filipolis,
reprezentant al Patriarhiei Antiohiei pe lângă Patriarhia Mos
covei şi de P.C. Preot Ma t e i .
în decursul celor şapte zile ale vizitei, distinşii oaspeţi au
vizitat biserici de parohie, mănăstiri, şcoli teologice şi s-au
întâlnit cu ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi ortodocşi ro
mâni, cunoscând nemijlocit o parte din împlinirile şi nevoile
vieţii şi activităţii pastoral-misionare ale Bisericii Ortodoxe
Române şi strădania sa de a face cunoscut mesajul Sfintei
Evanghelii în societatea românească contemporană.
Astfel după. închinarea la moaştele Sfântului Dimitrie cel
Nou din Basarabi şi primirea frăţească de la Catedrala Patri
arhală, a doua zi, 26 octombrie a.c., Prea Fericitul Părinte Pa
triarh T e o c t i s t şi Prea Fericitul Părinte Patriarh I g n a t i e
al IV-lea au sfinţit biserica «Sfântul Spiridon-Vechi» din Bucu
reşti, prunul lăcaş de cult reconstruit dintre cele dărâmate în
timpul regimului comunist, fost metoc al Patriarhiei Antio
hiei.
Duminică, 21 octombrie a.c., ziua de prăznuire a Sfântului
Dimitrie cel Nou, patronul spiritual al Bucureştilor, ale
cărui sfinte moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din Bu
cureşti, întâistătorii celor două Biserici au săvârşit Sfânta
Liturghie şi au împărtăşit credincioşilor cuvânt de învăţătură.
în ziua următoare, luni 28 octombrie, au fost vizitate mă
năstiri, şcoli teologice, aşezăminte pentru copii şi tineret din
cuprinsul Episcopiei Buzăului. Astfel, înalţii oaspeţi conduşi
de Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t , întâmpinaţi
fiind de P.S. Episcop E p i f a n i e al Buzăului, s-au închinat
în bisericile Schitului Poiana Mărului, locul în care a vieţuit
odinioară stareţul Vasile, părinte duhovnicesc al Sfântului
Paisie Velicicovschi. Centrul creştin pentru tineret de la Bisoca, nu departe de Poiana Mărului, a constituit, de asemenea,
popas pentru membrii delegaţiei Patriarhiei Antiohiei şi pen
tru însoţitorii lor români. în oraşul Buzău, Biserica Sfântul
Sava, recent construită, destinată în special copiilor şi cantina
pentru copiii săraci au primit în sânul lor, pentru câteva mo
mente, pe oaspeţii antiohieni şi români. Vizita la Seminarul
Teologic din Buzău a prilejuit trăirea unui moment adânc
duhovnicesc, în care cei doi patriarhi au vorbit elevilor şi pro
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fesorilor despre misiunea cea sfântă a slujirii Bisericii lui
Hristos.
Ziua de marţi, 29 octombrie a.c., a început sub semnul
binecuvântat al unui pelerinaj la Mănăstirile Suzana şi Cheia
clin Arhiepiscopia Bucureştilor, vechi vetre de sihăstrie şi la
Sâmbăta-de-Sus, unde pelerinii antiohieni şi români au des
coperit chipul unui lăcaş de închinare al românilor ardeleni şi
de luptă pentru păstrarea credinţei ortodoxe. Membrii celor
două delegaţii au fost întâmpinaţi aici de I.P.S. A n t o n i e ,
Mitropolitul Ardealului.
Revenind în Arhiepiscopia Bucureştilor, cei doi întâistătători de Biserici şi însoţitorii lor au vizitat Mănăstirea
Sinaia, iar în drum spre Bucureşti s-au întâlnit cu preoţii şi cre
dincioşii din oraşul Ploieşti, cărora le-au împărtăşit cuvânt de
întărire duhovnicească, întru cunoaşterea Sfintei Evanghelii şi
păstrarea dreptei credinţe.
în ziua de joi, 30 octombrie a.c., după ce s-au rugat la
«Mormântul Soldatului Necunoscut» şi la Cimitirul «Eroilor
Tineri», Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t si Prea
Fericitul Părinte I g n a t i e al IV-lea s-au întâlnit cu studenţii
Centrului Universitar din Bucureşti.
Programul vizitei a mai cuprins o întâlnire cu profesori
ai Facultăţii de Teologie Bucureşti şi o întrevedere cu Preşe
dintele României, Domnul I o n I l i e s c u .
Drept mărturie a bucuriei duhovniceşti prilejuite de
această istorică vizită, s-a întocmit această î n s e m n a r e care
s-a scris în Condica Sfântă a evenimentelor din viaţa Bise
ricii Ortodoxe Române.

f

IGNATIEIV

PATRIARHUL ANTIOHIEI ŞI AL
ÎNTREGULUI ORIENT

f

TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICI'
ORTODOXE ROMÂNE

f ILIE
MITROPOLIT DE TYR ŞI SIDON

t NIFON
EPISCOP DE FILIPOLIS»

Tot atunci, a fost dat publicităţii un Comunicat
următorul conţinut:

Comun

cu

«La invitaţia. Prea Fericitului Părinte T e o c t i s t , Patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 25 octombrie — 1
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noiembrie 1996, Prea Fericitul Părinte I g n a t i o s IV, Patri
arhul grec ortodox al Antiohiei şi al întregului Orient, în frun
tea unei delegaţii, a vizitat Biserica Ortodoxă Română.
In timpul vizitei Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
şi Prea Fericitul Patriarh I g n a t i o s IV au sfinţit biserica
«Sfântul Spiridon-Vechi» din Bucureşti, primul lăcaş de cult
reconstruit dintre cele dărâmate în timpul regimului comunist.
Programul vizitei a mai cuprins vizite la parohii, mănăs
tiri, şcoli teologice şi aşezăminte pentru copii şi tineret din
cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Episcopiei Buzăului, o
întâlnire cu studenţii şi profesorii din Centrul Universitar
Bucureşti şi o întrevedere cu Preşedintele României, Domnul
Ion Iliescu.
In urma discuţiilor purtate în timpul vizitei, Prea Feri
citul Părinte Patriarh T e o c t i s t şi Prea Fericitul Părinte
Patriarh Ignatios IV fac un apel comun la păstrarea unităţii
în rugăciune, cuvânt şi faptă a Bisericilor surori în pragul
mileniului al III-lea, în contextul problemelor cu care se con
fruntă societatea contemporană puternic secularizată, mar
cată de o profundă criză spirituală manifestată prin dezbi
nare, ură, violenţă, creşterea inegalităţii sociale, grave pro
bleme ecologice etc.
în faţa acestei situaţii, Bisericile Ortodoxe trebuie să lu
creze pentru conştientizarea lumii asupra importanţei valo
rilor spirituale bazate pe credinţa în Dumnezeu, pentru îm
plinirea năzuinţelor fundamentale ale omenirii, mai ales pen
tru transformarea în realitate a speranţelor tinerilor şi păsirarea unităţii familiei, pentru recunoaşterea demnităţii
omului creat după chipid iui Dumnezeu şi chemat la iubire
veşnică.
în faţa tendinţelor de prozelitism agresiv ale unor gru
pări religioase, în special în Centrul şi Răsăritul Europei, este
reafirmată necesitatea mărturisirii tezaurului de credinţă în
iubirea lui Hristos Cel răstignit şi înviat.
Mărturisind bucuria pentru încetarea războiului din
fosta Iugoslavie şi în speranţa rezolvării crizei din Orientul
Apropiat, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t şi Prea
Fericitul Părinte Patriarh Ignatios IV consideră că, pentru
diminuarea şi depăşirea valului d,e violenţă în creştere din
societatea de astăzi, trebuie sporite eforturile pentru recon

V Î A Ţ A BISERI CEASCĂ

15 7

ciliere şi înţelegere între oameni şi popoare şi pentru biru
inţa păcii».
f IGNATIE
f TEOCTIST
PATRIARHUL ANTIOHIEI
ŞI AL ÎNTREGULUI ORIENT

PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

In aceeaşi zi, oaspeţi şi gazde s-au închinat în C atedrala P atriarh ală
şi au îngenuncheat la m oaştele Sfântului Cuvios D im itrie cel Nou din
Basarabi. Prea F ericitul P a tria rh Ignatie al IV-lea şi ceilalţi m em bri
ai delegaţiei T ronului patriarh al al A ntiohiei au fost conduşi de către
o num eroasă delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în fru n te cu P rea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, la A eroportul B ucureşti-O topeni, de
unde, după ce şi-au luat răm as bun de la ierarhii Bisericii noastre,
au decolat către Damasc.
Din patrie, Prea F ericitul P a tria rh Ignatie al IV -lea al A ntiohiei
şi al întregului O rient a adresat P rea Fericitului P ă rin te P a tria rh
Teoctist o scrisoare cu urm ătorul conţinut :
«Prea Fericirea Voastră,
După ce am ajuns cu bine la Damasc, ne grăbim să ne exprim ăm
deplina m ulţum ire p en tru tot ceea ce am avut bucuria de a vedea în
Biserica Ortodoxă Română, rezultat al străduinţelor personale ale Prea
Fericirii Voastre, ale vrednicilor Episcopi şi ale devotaţilor colaboratori
ai P rea Fericirii Voastre.
Vă m ulţum im , Prea Fericirea Voastră, pentru prim irea călduroasă,
frăţească şi pen tru generoasa ospitalitate.
Fie ca Dum nezeu să Vă aibă în pază şi să Vă dăruiască viaţă lungă
in slujirea singurului nostru D um nezeu şi Domn.
încredinţându-ne rugăciunilor P rea F ericirii Voastre,
t IGNATIE al IV-lea»

Vizita în Rom ânia a delegaţiei siriene conduse de Prea Fericitul
Ignatie al IV-lea, P a tria rh al A ntiohiei şi al în treg u lu i O rient, se în
scrie — în evantaiul relaţiilor pe care Biserica Ortodoxă Rom ână le are
cu Bisericile Ortodoxe surori şi îndeosebi cu străvechile Scaune P a tri
arhale — ca o continuare a istoriei pe care cele două Biserici au tra 
versat-o în deplină com uniune de credinţă, de sim ţire, de nădejde şi,
la nevoie, prin sprijin m aterial reciproc.
în ciuda diferenţelor de arie geografică şi a problem elor cărora au
tre b u it să le facă faţă, în diferite contexte de ordin geo-politic, social
şi cultural, Bisericile noastre se regăsesc pe aceleaşi coordonate de per
m anentă reevaluare a situaţiei, de ierarhizare a priorităţilor pastorale şi
de în tărire a forţei m isionare. Iată de ce această vizită, prin ea însăşi
şi p rin roadele pe care le-a adus şi le va aduce în tim p, poate fi ap re
ciată ca unul dintre evenim entele cu cea m ai m are însem nătate p etre
cute în A nul Dom nului 1996 în viaţa Bisericii Ortodoxe străm oşeşti.
Secretar

al

Drd. MIHAIL-DANIEL LUNGU
Sectorului pentru Relaţii Externe
al P atriarhiei Române

Bisericeşti

VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST, ÎN FRUNTEA UNEI DELEGAŢII
A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, ÎN ARMENIA
(7—11 noiem brie 1996)

în tre Biserica O rtodoxă Rom ână şi Biserica Apostolică A rm eană
s-au statornicit relaţii de prietenie şi colaborare, îndeosebi în cea de-a
doua jum ătate a secolului nostru. O contribuţie m ajoră în acest sens
revine fericitului în tru pom enire P a tria rh Justinian M arina9 iniţiatorul
unui dialog între cele două Biserici, m aterializat prin tre altele şi prin
două vizite oficiale efectuate în A rm enia in anii 1958 şi 1966. Ca răspuns
la aceste vizite, Catolicosul suprem al arm enilor V asken I, originar din
Rom ânia, a fost oaspetele Bisericii noastre în mai m ulte rân d u ri (1965,
1975, 1977) m anifestând o largă deschidere spre cunoaşterea, apropierea
şi colaborarea celor două Biserici creştine.
Dar nu num ai in tâ istă ta to rii B isericilor R om ână şi A rm eană,
în so ţiţi de înalţi ierarhi, au efectu at vizite reciproce, ci şi unii p ro 
fesori de teologie, care au su sţinut conferinţe în in stitu ţiile de în 
văţăm ân t superior teologic. A stfel, actualul C atolicos suprem Karekin I,
a t ir u l o serie de conferinţe, în calitate de profesor, la institu tele
teologice din B ucureşti şi Sibiu 111 1969, iar profesorii Ioan G. Com an
şi Ene B ranişte la A cadem ia teologică din Ecim iadzin-A rm enia
(1970, 1971).
P entru Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, prim a întâln ire cu
venerabila Biserică Apostolică a A rm eniei a avut loc în anul 1966,
atunci când, în calitate de episcop al eparhiei A radului, l-a însoţit la
E revan pe fericitul Patriarh Justinian , al cărui colaborator apropiat
a fost vrem e de m ulţi ani. A doua vizită oficială a Prea Fericirii Sale
s-a desfăşurat în anul 1983, pe când se afla la cârm a M itropoliei Mol
dovei şi Sucevei şi când a luat p arte la sfinţirea Sfântului şi M arelui
Mir, cu ocazia îm plinirii a 75 de ani ai S anctităţii Sale V asken I. A
fost şi de data aceasta o vizită cu roade bogate, o nouă treap tă a apro
pierii dintre cele două Biserici.
In octom brie 1995, cu prileju l festivităţilor an iv ersare ale Bise
ricii O rtodoxe Rom âne, Sanctitatea Sa, Patriarhul Catolicos suprem
al armenilor Karekin I, s-a num ărat p rin tre oaspeţii de seam ă p re 
zenţi la Bucureşti. Dialogul puirtat în acele zile între în tâistătătorii
celor două Biserici, slujbele sfinte la care au participat, întâlnirile cu
ierarhi, clerici şi credincioşi, au avut ca u rm are o consolidare şi mai
puternică a relaţiilor bilaterale, precum şi o m ărtu rie comună a apro
pierii d intre Biserica O rtodoxă şi Biserica O rientală precalcedoniană.
Este necesar să ne referim , aici şi acum, la im portantul dialog ce
s-a desfăşurat, în acelaşi tim p, cu toate Bisericile vechi-orientale num ite
şi precalcedoniene, din care face parte şi Biserica Apostolică Arm eană.
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Dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Ortodoxă Vechi O ri
entală ce cuprinde aceste Biserici zise precalcedoniene, s-a desfăşurat,
în ultim ele trei decenii, în două etape succesive. Prim a d intre ele a
cuprins întâlniri neoficiale ale unor teologi ai am belor Biserici, care
au avut loc la A arhus (1964), Bristol (1967), Geneva (1970), Adis-Abeba
(de două ori în 1971) şi Cham besy (1979).
în cea de-a doua etapă se înscriu întâlnirile oficiale ale reprezen
tanţilor celor două fam ilii de Biserici, desfăşurate în anii 1985, 1989,
1990 şi 1993, la Cham besy-Elveţia, cu excepţia celei de-a doua în tâ l
niri, organizate in Egipt, la m ănăstirea Anba Bishoy.
In Declaraţia finală adoptată la întâlnirea din 1989 se precizează :
«Acordul nostru reciproc n u se lim itează la hristologie, ci îm brăţişează
întreaga noastră credinţă a Bisericii, una şi nedespărţită din prim ele
veacuri. Suntem de acord, de asem enea, cu m odul de înţelegere a P e r
soanei şi a lucrării dum nezeieşti a Sfântului Duh, care purcede doar
de la T atăl şi este întotdeauna slăvit cu T atăl şi cu Fiul».
La toate întâlnirile au fost condam nate ereziile lui Nestorie şi
Eutihie.
S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 111 şedinţa din 24— 25
septem brie 1992 a hotărât să fie acceptat cuprinsul Declaraţiei comune
al celei de-a doua, întâlniri, precum şi cel al Declaraţiei de acord a
aceleiaşi comisii de la cea de-a treia întâlnire şi a recom andat să se
procedeze la ridicarea sim ultană şi reciprocă a anatem elor.
La cea de-a patra reuniune a Comisiei m ixte de dialog teologic,
în tru n ită la Cham besy-Geneva, între 1— 6 noiem brie 1993, a fost adop
ta t un com unicat, care conţine propuneri concrete privind ridicarea
anatem elor dintre cele două familii de Biserici. Acest docum ent a con
sem nat încheierea dialogului teologic, pe baza afirm aţiei comune că
«ambele fam ilii de Biserici au m enţinut în chip fidel doctrina hristologică autentic ortodoxă şi neştirbita continuitate a tradiţiei apostolice,
cu toate că au folosit term eni hristologici în form e diferite».
Acest docum ent a fost în ain tat spre aprobare tu tu ro r Bisericilor
participante la dialog. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne a
lu at în discuţie şi a aprobat docum entul, hotărând stabilirea unor m ă
suri practice de transpunere în viaţa bisericească a prevederilor acestuia.
Un alt m om ent sem nificativ l-a constituit în tâln irea Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist cu cei doi copreşedinţi ai Com isiei
m ixte de dialog, I.P.S. M itropolit Dam aschin al Elveţiei şi Î.P.S. Mi
tropolit Bishoy de Dam iette, care s-a desfăşurat la 25 octom brie 1994
la Bucureşti. La această în tru n ire au participat m em brii comisiei p er
m anente de dialog teologic al Bisericii Ortodoxe Române cu Bisericile
O rtodoxe O rientale. Cei doi copreşedinţi ai Comisiei au oferitt expli
caţii cu privire la m odaliăţile practice de realizare a com uniunii de
pline în tre cele două fam ilii de Biserici.
S-a decis cu acest prilej ca din partea Bisericii Ortodoxe Rom âne
să participe, ca delegat în subcom itetul liturgic care trebuie să solu
ţioneze problem a coliturghisirii, pr. prof. Nicolae Necula de la Facul
tatea de teologie ortodoxă din Bucureşti.
P rim a şedinţă a acestui com itet s-a desfăşurat la A tena în anul 1995.
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în prezent este în; curs de desfăşurare procesul de discutare şi
aprobare a D ocum entului de unire de către sinoadele Bisericilor O rto
doxe şi cele ale Bisericilor Vechi O rientale.
O nouă şi im portantă pagină a relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă
Rom ână şi Biserica Apostolică A rm eană a fost consem nată prin vizita
oficială întreprinsă de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
în fru n te a unei delegaţii, la Ecimiadzin, ca răspuns la invitaţia S ancti
tăţii Sale, K arekin I, Catolicosul suprem al arm enilor, în perioada
7— 11 noiem brie 1996,
Din delegaţia condusă de Prea Fericirea Sa, a u făcut parte :
I.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului, P. S . Episcop Tim otei al A radu
lui, academ ician prof. Virgil Gândea, Pr. lector Ştefa n B uchiu şi
dl. Liviu Popa de la sectorul de R elaţii externe al P atriarh iei Române.
Delegaţia a fost însoţită de Excelenţa sa dl. G heorghi Ghazinian,
am basadorul A rm eniei în Rom ânia şi de P. C. A rhim andrit Zareh
Baronian, vicarul Arhiepiscopiei A rm ene din Bucureşti.
La sosirea pe aeroportul din Erevan, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi m em brii delegaţiei au fost întâm pinaţi de către Sanctitatea
Sa K arekin I, Catolicosul suprem al tu tu ro r arm enilor însoţit de înalţi
ierarhi, m em bri ai C om itetului S piritual Suprem al Bisericii Ortodoxe
O rientale a Arm eniei.
Sanctitatea Sa K arekin I a rostit cu acest prilej o alocuţiune de
bun venit, în care a spus :
«Salutăm cu cea mai m are căldură şi dragoste frăţească prezenţa
şi vizita Prea Fericirii Voastre pe păm ântul Arm eniei, aici, în această
ţară biblică, la poalele m untelui A rarat şi sub binecuvântarea sf. Ecimiadzin. în ultim ii 60 de ani Biserica O rtodoxă Rom ână şi Biserica
Apostolică A rm eană au avut relaţii bune şi o colaborare fructuoasă.
Această vizită a PreJa Fericirii V oastre reprezintă u n pas înainte pe
drum ul colaborării noastre.
Aceasta este prim a vizită aici a P rea Fericirii V oastre în calitate
de P a tria rh al Bisericii Ortodoxe Române. Aţi fost în A rm enia acum
13 ani dar A rm enia actuală nu m ai este aceeaşi de acum 13 ani. Veniţi
acum într-o ţară liberă şi independentă iar Biserica Ortodoxă Română
şi poporul rom ân au apreciat această lib ertate şi independenţă a
Arm eniei.
D orinţa noastră este ca această vizită să devină o binecuvântare!
pen tru poporul nostru şi pen tru Biserica noastră».
In alo cuţiunea de răspuns, Prea Fericitul Părinte Teoctist, P a
triarh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne, a m ulţum it Sanctităţii Sale pentru
urările de bun-venit adresate şi p en tru prim irea deosebit de călduroasă,
care i s-a făcut P rea Fericirii Sale, şi delegaţiei pe care o conduce,
spunând :
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«Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române este fericită să păşească pe
păm ântul sfânt al Arm eniei, cu a tâ t mai m ult cu cât noi nu suntem
pentru prim a dată oaspeţii Bisericii arm ene. De data aceasta însă mă
aflu în calitatea m ea de în tâistătăto r al Bisericii Ortodoxe şi cum
cunoaşteţi, îm preună cu delegaţia, vin dintr-o ţară, în care, prin je rt
fele tinerilor din decem brie 1989, şi Biserica şi-a redobândit libertatea
deplină.
Acum venim într-o ţară, cunoscută în Rom ânia p rin strălucirea
tradiţiei sale creştine din prim ele secole, a slujitorilor şi credincioşilor
săi p en tru credinţă şi naţiune, prin începuturile creştine făcute de
Sfântul G rigorie L um inătorul. O Biserică şi o ţară prietene, apropiate
de Biserica şi ţara noastră. Venim de data aceasta ca nişte pelerini să
ne închinăm la locurile sfinte ale Arm eniei, biserici şi m ânăstiri, să
sărutăm icoanele şi relicvele sfinte ale poporului arm ean şi să con
solidăm legăturile teologice dintre Bisericile noastre. Inspirându-ne din
tezaurul com un de credinţă, din jertfele m artirilor, vom străb ate şi
Învinge greutăţile în calea unităţii dorite de Iisus.
Biserica Ortodoxă Rom ână vede în Sanctitatea Sa, Catolicosul su 
prem al tu tu ro r arm enilor, K arekin I, un m are ecum enist, slu jito r şi
apostol al unităţii Ortodoxiei, şi de asem enea o rem arcabilă personali
tate pe planul prom ovării prieteniei între popoarele noastre, profund
credincioase dreptei înv ăţătu ri a M ântuitorului Iisus Hristos, cu trecut
istoric asem ănător.
M ulţum im S anctităţii Voastre p en tru invitaţie, în num ele delegaţiei
cu
care am venit şi în num ele S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române, al credincioşilor şi al slujitorilor ei. După vizita cu care ne-aţi
b ucurat în Rom ânia, Vă păstrăm şi noi şi ei, im aginea vie şi nu uităm
cuvântarea solemnă. Bine v-am găsit şi D um nezeu să ne ajute ca să
slujim d reapta credinţă, să facem încă un pas pe calea apropierii şi
unităţii Bisericilor noastre, aşa cum aţi afirm at şi Sanctitatea Voastră,
în felul acesta ne vom îm plini m isiunea încredinţată de însuşi M ân
tu ito ru l H ristos şi de Bisericile noastre, ca tru p u l cel văzut al Dom
nului H ristos să se refacă, în m ărtu risire şi viaţă, aşa cum ni l-au lăsat
in lum e Sfinţii Săi Apostoli şi Ucenici».
în continuare; Prea Fericitul Părinte Teoctist, P a tria rh u l Bisericii
Ortodoxe Rom âne a fost rugat să adreseze, p rin interm ediul postului
naţional de radio, u n m esaj poporului arm ean şi Bisericii Arm ene.
Redăm în cele ce urm ează conţinutul acestui m esaj :
«Iubiţi fraţi şi prieteni, sunt foarte fericit să mă aflu pe păm ântul
Arm eniei, să pot saluta şi îm brăţişa pe fratele nostru scump, Sancti
tatea Sa, P atria rh u l Catolicos K arekin I şi să transm it din p artea
B. O. R. — l i
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preoţilor, slujitorilor m ănăstirilor şi credincioşilor din Rom ânia, sen
tim entele de dragoste, de respect şi de p reţuire pen tru clericii şi cre
dincioşii Bisericii Ortodoxe O rientale a Arm eniei. T ransm it în acelaşi
tim p sentim entele m em brilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rom âne, de respect şi consideraţie faţă de personalitatea Sanctităţii
Sale K arekin I, Catolicosul suprem al Bisericii Arm ene, precum şi ex
presia recunoştinţei credincioşilor rom âni pentru participarea la solem 
n ităţile aniversare ale Bisericii noastre, desfăşurate anul trecut la
Bucureşti».
De la aeroport delegaţia rom ână a fost condusă la catedrala pa
tria rh a lă din Ecimiadzin, unde a avut loc prim irea oficială şi s-a ofi
ciat un Te-Deum de m ulţum ire.
în prezenţa înalţilor ierarhi rom âni şi arm eni, a preoţilor şi cre
dincioşilor arm eni, precum şi a elevilor sem inarişti şi studenţilor de
la Academia teologică din Ecimiadzin, cei doi în tâ istă tă to ri au rostit
alocuţiuni. Mai intâi s-a adresat oelor prezenţi în m onum entala cate
drală patriarhală, Sanctitatea Sa K arekin I, P atria rh u l Catolicos ;
«Prea Fericirea Voastră, P ărinte P a tria rh Teoctist şi iubiţi oaspeţi
din Rom ânia, Vă întâm pinăm cu dragoste In Hristos Dom nul nostru,
aici în locul cel m ai sfânt al poporului arm ean, străvechea catedrală
din Sf. Ecimiadzin. Vă suntem recunoscători p en tru faptul de a fi
răspuns invitaţiei noastre şi de a ne fi, p en tru câteva zile, oaspeţi dragi.
Nu vom putea uita niciodată că Rom ânia a fost pentru poporul
arm ean ca o a doua patrie, unde, cei care au venit acolo, au găsit
deplină libertate şi s-au sim ţit ca în casa lor, pe păm ântul binecuvântat
al Rom âniei, în sânul poporului credincios rom ân, p rin bunăvoinţa şi
înţelegerea Bisericii Ortodoxe Române.
în aceşti ultim i ani, mai m ult ca oricând a fost în tă rită prietenia,
colaborarea şi frăţietatea între cele două Biserici, In special datorită
neu itatu lu i nostru Catolicos Vasken I, venit aici din Rom ânia şi care
făcea m ereu prezentă aici această ţară. De aceea am considerat necesar
ca pz'ima etapă a acestei vizite să fie în această catedrală, pentru ca
să putem să ne rugăm la m orm ântul Sanctităţii Sale, pen tru odihna
sufletului său.
Vom avea prilejul în zilele urm ătoare să purtăm discuţii în tre noi
dar şi să ne întâlnim cu credincioşii noştri, să vizităm m ănăstirile
noastre. Aş vrea să spun acum, cu toată sinceritatea, că doresc să vă
sim ţiţi aici la noi aşa cum m -am sim ţit eu în Rom ânia, anul trecut.
Să vă sim ţiţi, Prea Fericirea Voastră, ca acasă aici, în A rm enia ! Dum 
nezeu să binecuvinteze Biserica Ortodoxă Română, Rom ânia şi poporul
român».
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Adresa ndu-se celor prezenţi, Prea Fericitul
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a spus :

16 3

Părinte

Teoctist,

«Sanctitatea Voastră,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi credincioşi, dragi elevi şi studenţi,
C uvântul plin de dragoste frăţească al S anctităţii Sale, Catolicosul
suprem K arekin I, ne-a em oţionat foarte m ult, pentru că suntem două
Biserici, care în decursul secolelor au căutat calea de apropiere şi de
unire. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române vine dintr-o ţară prietenă
Armeniei* Această prietenie a fost arătată, secole de-a rândul, prin fapte.
Vizita noastră continuă vizitele înaintaşilor mei şi ale unor m em bri
ai S fân tu lu i Sinod şi clerici ai Bisericii noastre. Venim la o Biserică
cu tradiţii tot aşa de vechi şi scum pe ca şi ale noastre.
Bisericile noastre sunt chem ate astăzi ca din această apropiere a
noastră, din iubirea noastră şi din darul lui Dum nezeu, acordat celor
două Biserici, să îm părtăşim şi altor Biserici. V rem urile cer m ai m ultă
cunoaştere şi m ai m ultă apropiere. Biserica A rm eană, cu un tezaur
străvechi de credinţă şi tradiţie, aduce la sândul Ortodoxiei, în comoara
de credinţă a Ortodoxiei m ulte din aceste daruri.
Biserica Ortodoxă Română, pe care o slujim noi, cei care ne aflăm
în faţa dum neavoastră, trăieşte această conştiinţă a apropierii Bise
ricilor. Ea vede în aportul şi în apropierea Bisericii A rm ene o pildă
pentru celelalte Biserici de a înfăptui un itatea noastră ortodoxă.
Avem o credinţă comună şi aceeaşi tradiţie apostolică, avem o
tradiţie a m artirilor care s-au je rtfit şi în A rm enia şi în Rom ânia pen
tru credinţă şi pentru dăinuirea neam ului. Aceste jertfe din trecut ne
aseam ănă şi ne apropie.
Suntem recunoscători Sanctităţii Sale, Catolicosului Suprem pentru
posibilitatea oferită de a face această vizită în A rm enia şi p en tru a
putea m ărturisi dragostea şi preţuirea noastră pentru Sanctitatea Sa
şi p en tru Biserica Arm eană.
Credincioşii şi slujitorii Bisericii Ortodoxe Rom âne nu vor uita
vizita şi cuvintele Sanctităţii Sale de acum un an, când noi am să r
bătorit 110 ani de A utocefalie şi 70 de ani de P atriarh at. Am răm as
şi suntem şi acum foarte recunoscători că prim a vizită a Sanctităţii
Sale a fost în România. P en tru aceasta noi vă m ulţum im Sanctitatea
Voastră şi de aceea am răspuns cu m ultă dragoste invitaţiei pe care
ne-aţi adresat-o şi rostesc cu emoţie aceste cuvinte din faţa sfântului
altar, istoric şi m ântuitor, al Bisericii P atriarh ale Arm ene.
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Vă rog să-m i îngăduiţi să îm părtăşesc credincioşilor arm eni p re
zenţi, bucuria şi frăţietatea credincioşilor ortodocşi rom âni şi să
transm it ierarhilor, m em bri ai S fântului Sinod al Bisericii Arm ene,
preţuirea şi dragostea m em brilor S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române.
Aş vrea să îm părtăşesc în acelaşi tim p tinerilor învăţăcei, elevi şi
studenţi teologi, dragostea şi preţuirea elevilor sem inarişti şi studen
ţilor teologi din Biserica noastră, li îndem n să păstreze în sufletul lor
im aginea întâlnirii noastre de astăzi, rugăciunile şi cuvintele pe care
ni le îm părtăşim reciproc.
Am venit să cunoaştem Biserica soră Arm eană, să ne închinăm la
locurile ei sfinte şi să continuăm drum ul nostru de apropiere până la
refacerea trupului unic al lui Hristos.
Vă m ulţum esc m ult pentru întâm pinare şi rog pe Bunul Dum nezeu
să binecuvinteze strădania Sanctităţii Voastre de arhipăstorire a sfân
tului Scaun de Ecimiadzin spre slava Bisericii M ântuitorului Iisus
H ristos şi spre u n itatea Bisericii Sale, întem eiate cu scum p sângele Său
pe pământ»ţ.
D upă rostirea cuvântărilor, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
şi Sanctitatea Sa Catolicosul K arekin I au m ers, înconjuraţi de ierarhi,
clerici şi credincioşi, la m orm ântul Catolicosului Vasken I, situat lângă
catedrală, unde s-a oficiat o slujbă de pom enire.
în continuare P rea Fericitul P ărin te P a triarh Teoctist şi ceilalţi
m em bri ai delegaţiei au fost invitaţi la reşedinţa Sanctităţii Sale
K arekin I. Aici a avut loc un dejun oficial la care au participat ierarhi,
clerici şi profesori de la Academ ia teologică.
Cu acest prilej S anctitatea Sa Catolicosul K arekin I a rostit u n
discurs în care a adresat m ulţum iri Prea F ericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist p en tru că a răspuns invitaţiei de a vizita Biserica Arm eniei.
S-a refe rit apoi la situaţia actuală a Bisericii Apostolice Arm ene, la
noile condiţii în care se desfăşoară viaţa bisericească după obţinerea
independenţei de stat din 1991. Apoi şi-a exprim at speranţa într-o bună
colaborare între cele două Biserici, A rm eană şi Română.
în cuvântul de răspuns Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a
afirm at im portanţa legăturilor tradiţionale d intre cele două Biserici şi
popoare. «Suntem bucuroşi de această întâlnire creştină, a continuat
Prea Fericirea Sa, şi m ai ales întâln ire bisericească ; im aginea com u
niunii de la m asă izvorăşte din conştiinţa noastră despre com uniunea
care ne leagă pe noi în credinţă şi în viaţa bisericească.
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Suntem aici p u rtăto rii sentim entelor de dragoste şi de preţuire
pentru Sanctitatea Sa, pentru dum neavoastră, toţi cei de faţă, şi pentru
întregul popor m artir arm ean.
Suntem două popoare legate de credinţă, de cărţile sfinte ale
Vechiului şi Noului Testam ent, dar legate şi prin faptele contem porane.
S anctitatea Sa a prezentat sensul crucii, al suferinţei şi al durerilor ;
aceeaşi cruce cu acelaşi sens l-a dus şi poporul rom ân şi odată cu el
şi Biserica noastră Ortodoxă.
Suntem aici ca să m ărturisim despre deschiderea noastră ecu
menică, pentru a găsi căile de apropiere şi cunoaştere în lum ea orto
doxă, în prim ul rând ; aceste două fam ilii de Biserici apostolice, Bise
ricile Vechi orientale necalcedoniene şi Bisericile celor şapte sinoade
ecumenice ortodoxe, păstrează întreg tezaurul de credinţă. Dar p en tru
a-1 valorifica în folosul întregii creştinătăţi este nevoie ca noi, cele
două ram uri ale Ortodoxiei apostolice, să m ărturisim îm preună. De
aceea trebuie să facem eforturi şi să ne cunoaştem în mod reciproc
valorile pe care le deţinem.
Este cunoscut faptul că Biserica Arm eană, sub înţelepţii săi con
ducători duhovniceşti, a făcut paşi im portanţi pe drum ul acesta. Ne
am intim cu m ultă evlavie de personalitatea Sanctităţii Sale P atriarh u l
Catolicos Vasken I, care a dat m ărtu rie aici, la Sf. Ecimiadzin, de legă
turile străvechi şi sfinte d intre Bisericile şi popoarele noastre.
Suntem foarte recunoscători Sanctităţii V oastre p en tru invitaţia de
a veni la Sf. Ecimiadzin şi nădăjduim că rugăciunile noastre şi în tâ l
nirile pe care le vom avea vor adăuga încă o cărăm idă vie la tem elia
m işcării ecumenice şi ia definitivarea dialogului nostru teologic. în
ciuda unor greutăţi nădăjduim că dialogul teologic dintre Bisericile
noastre va fi încoronat cu pecetea u n ităţii D uhului Sfânt.
Cu aceste câteva cuvinte, vă m ulţum im p en tru această agapă şi
p entru prilejul de a putea m ărturisi gândurile şi sim ţăm intele noastre».
în cea de-a doua zi a vizitei, vineri, delegaţia Bisericii O rtodoxe
Române, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, s-a de
plasat la M onum entul m artirilor genocidului «Dzidzernakapert», înso
ţită de către Sanctitatea Sa Catolicosul K arekin I, de ierarhi şi preoţi
arm eni. Aici cei doi întâistătăto ri ai Bisericilor Rom ână şi A rm eană
au depus o coroană de flori şi au participat la oficierea unei slujbe
de pom enire. In continuare a fost vizitat M uzeul victim elor genocidului,
in au g u rat la 24 aprilie 1995, m om ent ce a coincis cu com em orarea a
80 de ani de la m asacrarea arm enilor în Asia Mică. M uzeul adăposteşte
m ărtu rii zguduitoare despre tragedia poporului arm ean m artir. La în 
cheierea vizitei Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist a sem nat în
cartea de onoare a m uzeului.
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La ieşirea din M uzeul m artirilor Prea Fericirea Sa a acordat un
scurt interviu reprezentanţilor televiziunii arm ene, în cuprinsul căruia
a exprim at sentim ente de com pasiune faţă de poporul arm ean, a tâ t de
m ult încercat prin tragedia care s-a ab ătu t asupra lui la începutul
acestui secol. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a afirm at :
«Noi, ca unii care aparţinem unui popor şi unei Biserici, care pune
m are preţ pe jertfele de vieţi cu care şi-au p ăstrat identitatea în istorie
si în credinţă, am răm as profund im presionaţi de cele ce am văzut.
Această dureroasă întâm plare trebuie să fie o lecţie pentru toate n a
ţiunile lum ii pentru a nu se mai întâm pla niciodată asem enea m asacre.
Rugăm pe M ântuitorul Iisus Hristos să-i aşeze în rândurile drepţilor
pe toţi cei care sunt pom eniţi aici sau sunt încă neştiuţi».
Program ul vizitei a cuprins apoi prim irea Prea Fericitului P ărinte
P a tria rh Teoctist şi a delegaţiei Bisericii Ortodoxe! Rom âne la dl. p re 
şedinte al Arm eniei Levon T er-Petrosian. La prim ire a participat Sanc
titate a Sa Catolicosul suprem al arm enilor K arekin I.
M ulţum ind p e n tru onoarea de a fi prim it de către dl. preşedinte,
Prea Fericirea Sa a spus urm ătoarele :
«Profităm de această ocazie oferită prin bunăvoinţa Sanctităţii
Sale, p en tru a Vă prezenta felicitări şi a Vă dori deplin succes în
m isiunea dificilă care Vă aşteaptă. Suntem siguri că veţi reuşi cu aju 
torul Bunului Dum nezeu şi prin curajul D um neavoastră, cu am intirea
forţei poporului arm ean, care a dat lum ii întregi un exem plu de sa
crificiu şi de curaj. Acest popor este dem n şi eroic şi m erită să-şi
continue în deplină lib ertate viaţa şi tradiţiile sale spirituale şi cul
turale foarte vechi şi să contribuie la prom ovarea valorilor creştine,
pe care le-a slu jit de-a lungul secolelor întregul popor arm ean şi Bise
rica Arm eană.
Bisericile surori, A rm eană şi Română, ca două Biserici naţionale,
sunt ataşate vieţii popoarelor cărora le aparţin, suferinţelor şi trecu 
tului lor, dar şi viitorului pe care îl clădesc. Noi, Bisericile Ortodoxe,
participăm perm anent la viaţa popoarelor noastre, cu speranţa în Dum 
nezeu şi în înţelepciunea celor care au fost aleşi să le conducă, spre
învingerea dificultăţilor care stau astăzi în faţa noastră.
B unul D um nezeu să Vă aju te în activitatea D um neavoastră viitoare
iar noi Vă m ulţum im pen tru această întâlnire».
A luat
Petrosian :

apoi cuvântul

dl.

preşedinte

al

Arm eniei,

Levon

T er-

«Doresc ca această vizită a P rea Fericirii Voastre să fie o dovadă
a prieteniei dintre cele două popoare şi Biserici. Apreciez în mod ex
cepţional dorinţa Prea Fericirii V oastre de a vizita A rm enia ca răspuns
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la invitaţia S anctităţii Sale. V reau să salut în m odul cel mai călduros
prezenţa Prea Fericirii Voastre în capitala Arm eniei, precum şi pe
distinşii m em bri ai delegaţiei.
Este o onoare pentru noi şi o bucurie deosebită pentru poporul
şi Biserica noastră de a putea să Vă prim im ca oaspeţi. Îmi am intesc
cu m are plăcere de vizita m ea în Rom ânia, de întâlnirea pe care am
avut-o cu Prea Fericirea Voastră.
în tr-ad ev ăr, aşa cum aţi afirm at, cele două popoare ale noastre
sunt legate prin istoria şi soarta lor. Din evul mediu, Rom ânia a in tra t
în istoria artei şi a civilizaţiei poporului arm ean. Ca dovadă sunt n u 
meroasele m anuscrise aflate în Rom ânia care atestă existenţa arm eni
lor pe păm ântul românesc. Unele dintre ele se află şi aici la m uzeul
M anuscriselor (M atenadaran) din Erevan. O altă dovadă o reprezintă
bisericile arm eneşti care există în România.
Ţara dum neavoastră a fost pen tru noi, în vrem uri grele, o casă
prim itoare, Popoarele noastre sunt unite prin soarta lor şi au îm părţit
acelaşi destin. Ambele au fost supuse Im periului otoman şi au lu p ta t
p e n tru a se elibera de acest jug, A u rm at perioada totalitarism ului
comunist, com ună am belor ţări, la capătul căreia popoarele noastre
şi-au câştigat independenţa şi libertatea lor religioasă.
Bisericile noastre, aşa cum aţi rem arcat, nu sunt num ai sfinte
locaşuri spirituale, dar su n t şi valori culturale şi naţionale ale popoare
lor noastre.
Şi în prezent pe plan spiritual popoarele noastre se află pe aceeaşi
treaptă şi sunt convins că şi relaţiile politice şi economice, ca şi cele
spirituale se vor dezvolta încontinuu.
Noi privim poporul rom ân ca pe un popor frate al nostru, statul
rom ân ca un stat prieten al nostru iar Biserica O rtodoxă Rom ână ca
pe o Biserică soră a noastră.
Bine aţi venit, Prea Fericirea Voastră, pe păm ântul Arm eniei» !
In continuare s-au p u rta t discuţii în legătură cu relaţiile dintre
Stat şi Biserică în Arm enia. Dl. preşedinte P etrosian a afirm at despre
aceasta urm ătoarele : «Am asigurat Bisericii noastre întreaga posibili
tate de a se m anifesta ca Biserică de tradiţie apostolică. în prezent am
redat toată libertatea Bisericii Arm ene.
Biserica se poate dezvolta independent, în mod liber ; acest lucru
este prevăzut în legislaţia noastră. Noi suntem convinşi că Biserica are
astăzi o m isiune apostolică foarte serioasă, aceea de a scoate în evidenţă
valorile noastre spirituale, care au fost tim p de 80 de ani călcate în
picioare. Poporul nostru a fost în d ep ărtat de Biserică şi ajunsese să
fie indiferent faţă de sfintele slujbe şi de viaţa bisericească.
în prezent dorim ca Sfintele Taine ale Bisericii să devină m om ente
spirituale necesare poporului nostru. Bisericii îi revine în societatea
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actuală un im p o rtan t rol cu ltural şi spiritual. De asem enea Biserica
are m enirea să contribuie la păstrarea legăturilor arm enilor din diaspora
cu patria-m am ă.
Pe de altă p arte şi statu l are anum ite îndatoriri faţă de Biserică.
S tatu l nostru nu deţine încă toate m ijloacele necesare pen tru a sprijini
Biserica în vederea redobândirii şi reclădirii unor locaşuri de cult, dar
suntem convinşi că în viitor vom putea contribui m aterial la această
acţiune».
La rândul său P a tria rh u l Catolicos K arekin I a avut urm ătoarea
intervenţie : «Din în tâln irile anterioare pe care le-am avut cu Prea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist am p u tu t afla că statu l rom ân a
introdus în legislaţie anum ite prevederi în legătură cu libertatea reli
gioasă, învăţăm ântul religios în şcoli şi în alte sectoare ale activităţii
publice.
Suntem convinşi că experienţa dum neavoastră din Rom ânia ne va
ajuta foarte m ult să fim şi noi prezenţi în viaţa poporului nostru.
Lucrul cel mai im portant este p e n tru noi astăzi acela de a putea com u
nica poporului principiile de viaţă creştine».
A luat apoi cuvântul dl. academ ician Virgil Cândea :
«Dom nule Preşedinte,
Mă aflu aici, îm preună cu Delegaţia Bisericii O rtodoxe Române, în
calitate de m em bru al A dunării N aţionale Bisericeşti iar pe de altă parte
reprezint aici cea mai înaltă instituţie ştiinţifică a României, care este
Academ ia Română.
Secţiunea de ştiinţe istorice, în care îmi desfăşor activitatea este
interesată să cunoască raporturile şi legăturile dintre cele două civili
zaţii, arm eană şi rom ână şi îndeosebi tezaurul m anuscriselor arm eneşti,
care se află atât în România, cât şi îndeosebi aici, în Arm enia. Aş vrea
să m enţionez că cele din ţara noastră n-au fost încă suficient explorai.c
din p u n ct de vedere ştiinţific.
A ceste m anuscrise conţin inform aţii preţioase despre relaţiile care
s-au dezvoltat de-a lungul istoriei între popoarele noastre. Aş fi cât sc
poate de bucuros să pot comunica la B ucureşti colegilor mei despre o
eventuală iniţiativă a schim burilor pe linia cercetării ştiinţifice. Cerce
tătorii arm eni ar p u tea veni în Rom ânia, nu num ai p e n tru m anuscrisele
pe care le posedă Arhiepiscopia A rm eană din Bucureşti dar şi pentru
cele din Cluj de exem plu sau de la Gherla, din nordul Transilvaniei.
Un alt obiectiv al cercetării l-ar putea constitui analiza pietrelor
funerare din cim itirile arm eneşti din nordul Moldovei, lucrate artistic,
scrise şi decorate, aparţinând secolului al X V II-lea şi al X V III-lea. în
m anuscrisele arm ene din M oldova există m iniaturi deosebite, care ar
putea fi studiate de către specialişti».
în încheierea discuţiilor, Prea Fericitul Părinte Teoctist» P a tria rh u l
B isetricii Ortodoxe Rom âne s-a adresat d-lui preşedinte Le von TerP etrosian :
«Cele două Biserici ale noastre se află într-o perioadă consacrată
studierii şi aprofundării concluziilor dialogului teologic, p u rta t de cele
două fam ilii de Biserici, O rtodoxe şi O rientale. Trebuie să continuăm
această m uncă dificilă de depăşire a diviziunilor, în vederea ajungerii
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la realizarea unităţii depline». Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
a oferit D-lui preşedinte o icoană şi m edalia com em orativă a B.O.R.,
spunând : «Perm iteţi-ne, dom nule preşedinte, să vă oferim în semn de
omagiu şi de preţuire, icoana dom nitorului rom ân sfântul Constantin
B râncoveanu, care a suferit m artiriu l din partea otom anilor la începutul
sec. al XVIII-Iea, îm preună cu cei p atru fii ai săi şi care a rezistat
presiunilor de a trece la islam. Acum el este trecut, după vrednicia sa,
în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
A nul trecut am avut. bucuria să sărbătorim 110 ani de la procla
m area autocefaliei Bisericii O rtodoxe Rom âne şi 70 de ani de patriarhat.
Cu acest prilej am im prim at o m edalie com em orativă pe care, de ase
menea, v-o oferim»,
DL preşedinte al A rm eniei a m ulţum it pentru darurile oferite şi
şi-a exprim at încrederea în evoluţia pozitivă a relaţiilor dintre cele două
Biserici, ţări şi popoare.
P otriv it program ului vizitei a urm at prim irea la preşedintele P arla
m entului Republicii Arm ene, dl. Babken A rar-K tisian. Redăm în con
tinuare alocuţiunea rostită de dom nia sa cu această ocazie :
«Prea Fericirea Voastră,
S unt bucuros să pot saluta prezenţa Prea Fericirii Voastre aici,
în clădirea Parlam entului Arm eniei. Apreciem în mod sincer această
vizită a Prea Fericirii Voastre în A rm enia şi onoarea de a fi oaspeţii
Parlam entului arm ean.
După recăpătarea independenţei ţării noastre, precum si după
schim bările survenite în România, relaţiile noastre au in tra t intr-o nouă
etapă sub toate aspectele. Au avut loc schim buri de vizite la nivel înalt
între cele două state şi eu personal, îm preună cu unii dintre colabora
torii mei, am vizitat România.
S unt bucuros, de asemenea, că aceste relaţii se dezvoltă şi in
dom eniul vieţii spirituale. Acest lucru este foarte im portant pentru
am bele ţări şi popoare, p en tru că două state prietene trebuie să colabo
reze pe toate planurile. De aceea noi apreciem foarte m ult colaborarea
frăţească în tre cele două Biserici, A rm eană şi Română.
Şi noi în A rm enia colaborăm foarte bine cu Biserica noastră stră 
moşească, după cum poate confirm a şi S anctitatea Sa, Catolicosul
K arekin I. în această sală în care ne aflăm am prim it, nu de m ul',
vizita noului catolicos al Ciliciei. N-a fost doar o vizită protocolară,
ci una în care s-au analizat şi rezolvat foarte m ulte probleme.
Tim p de 70 de ani poporul nostru a stat departe de Biserica s tră 
moşească. în prezent am găsit calea de întoarcere în sânul Bisericii.
N utresc dorinţa şi am speranţa ca fiecare fam ilie să apeleze la
serviciul unui preot pentru nevoile spirituale iar pe de altă parte, să
putem reconstrui locaşele noastre de cult, care au fost distruse de-a
lungul tim pului, p en tru ca poporul nostru să fie perm anent legat prin
viaţa lui de Biserica noastră străm oşească.
Perm iteţi-m i, Vă rog, să Vă salut încă odată în P arlam entul nostru
şi să Vă m ulţum esc p en tru această vizită».

170

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

în continuarea întrevederii a vorbit S anctitatea Sa, P a tria rh u l Catolicos suprem K arekin I, care a scos în evidenţă im portanţa vizitei
întâistătăto ru lu i Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist. «Aceste întâlniri la care participăm , a afirm at S ancti
tatea Sa, nu su n t p u r protocolare, ci sunt întâlniri foarte im portante
şi lucrative, deoarece sunt discutate problem e centrale ale vieţii noastre
spirituale.
Este cunoscut faptul că Prea Fericirea Sa, P atriarh u l Teoctist are
o experienţă foarte m are în relaţiile dintre Biserică şi popor, dintre
Biserică şi Stat. Considerăm că pen tru noi este o m are şansă să ne
putem îm părtăşi din această bogată experienţă».
A luat apoi cuvântul Prea Fericitul Părinte

Patriarh

T e o c tis t:

«Sanctitatea Voastră,
Dom nule Preşedinte,
Stim aţi dom ni,
în num ele delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne ţin întâi să m ul
ţum esc Sanctităţii Sale, P atriarh u lu i Catolicos suprem K arekin I pentru
posibilitatea de a vă întâlni pe Domnia V oastră şi colaboratorii Dum 
neavoastră.
Biserica Ortodoxă Rom ână pe care o reprezentăm noi cei de aici,
este o biserică naţională. în general toate Bisericile ortodoxe sunt le
gate de popoarele lor, atât Bisericile ortodoxe de rit bizantin, din aria
de cultură de odinioară a Im periului bizantin, cât şi Bisericile orien
tale, precalcedoniene.
Noi îm preună păstrăm esenţa creştinism ului şi îm preună trebuie
să m ărturisim întregii creştinătăţii şi chiar lum ii întregi, că fără v a
lorile tradiţionale apostolice creştine, popoarele lumii nu vor putea găsi
căi de rezolvare a atâtor problem e.
Această lucrare uriaşă care se cheamă ecum enism şi dialog teo
logic se desfăşoară de mai m ulte decenii cu toate Bisericile creştine.
Dialogul cu Bisericile precalcedoniene îl considerăm noi, Biserica O rto
doxă Română, încheiat în mod favorabil şi exem plu p en tru celelalte
form e de dialog. Răm âne doar să stabilim unele detalii de practică. Aşa
încât aveţi în faţa D um neavoastră prieteni şi, îm i perm it să spun, cu
noscători ai istoriei şi culturii arm ene, ai durerilor şi îm plinirilor
Arm eniei.
Aş dori să subliniez că noi nu suntem străini de preocupările p arla
m entelor sau ale guvernelor, deşi Biserica noastră nu este im plicată
sau angajată din punct de vedere politic. Noi nu putem răm âne, însă,
indiferenţi faţă de ce se petrece privind binele naţiunii.
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Am fost bucuros să aud cuvintele D um neavoastră şi să cunosc
preocupările de refacere a societăţii arm ene după anii de comunism.
Acelaşi proces îl trăim şi noi în România. Aceleaşi îngrădiri le-am avut
în trecut şi aceleaşi pierderi imense. Acum avem aceleaşi îndatoriri
şi unii şi ceilalţi, de a reface im aginea naţiunilor noastre, a culturii
şi a spiritualităţii lor.
Considerăm că refacerea bisericilor şi a situaţiei Bisericii în socie
tate este foarte im portantă. Pierderea bisericilor prin dem olări, aşa
cum s-a întâm plat şi la noi, chiar în Bucureşti, a produs m ari pagube
în artă, în cultură, în tezaurul istoric, căci orice biserică reprezintă o
întreagă epocă istorică. Să nu uităm însă şi pierderea cealaltă, foarte
grea şi dureroasă a dem olării bisericilor din sufletele oamenilor, adică
a dem olării credinţei în Dumnezeu.
Este de datoria noastră, a Bisericilor dar şi a forurilor legiuitoare
să găsim condiţii de rezidire a acestor biserici vii adică a credinţei în
Dum nezeu din sufletele tinerilor şi copiilor. Aceasta se poate face însă
num ai pe calea cunoaşterii dreptei credinţe.
Noi am reuşit în Rom ânia să introducem religia în şcolile de stat,
să le oferim copiilor cărţi de religie, până acum din p artea Bisericii,
iar de anul acesta m anualele sunt tip ă rite de M inisterul în v ăţă 
m ântului.
Pe cale parlam entară s-a reuşit, cu anum ite eforturi, să se creeze
condiţii mai bune şi p en tru învăţăm ântul teologic. N ădăjduim să con
tinuăm lucrarea noastră şi cu noul parlam ent, ales în aceste zile.
Biserica are îndatorirea să arate tu tu ro r celor care răspund de c o n 
ducerea naţiunilor, calea de renaştere şi de reinviorare a identităţii
noastre culturale, naţionale, sociale şi religioase. Biserica trebuie să facă
m isiune nu num ai cu cei care vin la biserică, ci şi cu ceilalţi, îndeosebi
cu cei care su n t responsabili de legile unei naţiuni, de binele şi viitorul
poporului.
V reau să reînnoiesc m ulţum irile mele în num ele delegaţiei şi al
Bisericii noastre şi îm preună cu S anctitatea Sa vom înălţa rugăciuni
către B unul Dum nezeu să vă dea putere şi ajutor să rezolvaţi pro
blem ele pe care le aveţi In faţă. Ştim că nu su n t deloc uşoare aceste
problem e dar cu cât sunt mai greu de rezolvat, cu atât valoarea îm 
plinirilor va fi mai m are şi mai durabilă pen tru ţară.
Cu aceste gânduri aş dori să vă ofer icoana unui m are ierarh din
Rom ânia, sfântul Ghelasie de la Râm eţi, nu departe de Gherla, care
la anul 1372 păstorea în Transilvania.
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Asem enea eroilor dum neavoastră despre care s-a vorbit astăzi, la
M uzeul m artirilor, avem şi noi rom âni eroi care au lu p tat pentru păs
trarea identităţii naţionale şi a credinţei. Aceşti eroi ai credinţei noastre
străm oşeşti sunt sfinţii Bisericilor noastre.
Ca sem n de m ulţum ire şi de preţuire pen tru întâlnirea noastră de
astăzi dorim să vă oferim şi o m edalie jubiliară a P atriarhiei noastre,
urându-vă succes deplin în activitatea D um neavoastră viitoare».
Preşedintele P arlam entului Republicii Arm ene a m ulţum it P rea
Fericirii Sale p en tru vizita şi p e n tru darurile oferite. în continuare
Dom nia Sa a afirm at : «Noi dorim şi avem, ca principală preocupare,
ca tot poporul nostru să frecventeze biserica şi să trăiască o viaţă spi
ritu ală aşa cum se cuvine. Suntem convinşi că dezvoltarea A rm eniei se
va face pe această cale, deoarece Biserica a reprezentat totdeauna cel
mai m are bastion de păstrare a valorilor noastre naţionle.
Vă rog să-m i perm iteţi să vă ofer m edalia jubiliară a P arlam en tu 
lui n o stru şi v-aş ruga să sem naţi în cartea de aur a Parlam entului».
După în tâln irile avute la Preşedinţie şi la P arlam ent, Prea Fericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist şi ceilalţi m em brii ai delegaţiei, însoţiţi de
Sanctitatea Sa P a tria rh u l Catolicos suprem K arekin I şi înalţi ierarh i
ai Bisericii Arm ene, au participat la un dejun oficial la hotelul «Ar
menia» din Ere van, oferit de Com itetul G uvernam ental pentru Afaceri
Religioase.
La dejun au participat ca invitaţi reprezentanţi ai vieţii culturale,
ştiinţifice şi u niversitare din capitala Arm eniei, precum şi m em bri ai
corpului diplom atic.
Cu acest prilej s-a adresat celor prezenţi S anctitatea Sa, Catolicosul
K arekin I, afirm ând p rin tre altele ; «In Rom ânia statul a procedat la
restitu irea bunurilor bisericeşti, ceea ce reprezintă un aport esenţial la
buna organizare a Bisericii, a vieţii ei spirituale şi economice.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care reprezintă peste
20 m ilioane de rom âni ortodocşi, are un aport foarte m are în relaţiile
ecum enice şi în relaţiile frăţeşti dintre Biserica Ortodoxă Rom ână şi
Biserica Apostolică A rm eană.
în Rom ânia studiul religiei a devenit obligatoriu prin eforturile
Bisericii şi ale întâistătăto ru lu i ei, iar m anualele de religie, editate
până acum de P atriarhie, vor in tra în sarcina M inisterului în v ăţăm ân 
tului şi a G uvernului.
Aceste realităţi din Rom ânia le-am cunoscut în mod direct, cu p ri
lejul vizitei pe care am efectuat-o anul trecut, participând la aniver
sările Bisericii Ortodoxe Române.
Suntem recunoscători Prea Fericirii Sale p en tru această vizită, care
contribuie la o mai bună cunoaştere şi la adâncirea relaţiilor frăţeşti
dintre Bisericile noastre».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit apoi un discurs, u r
m ărit cu m ult interes de toţi cei prezenţi. Prea Fericirea Sa a spus :
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«Ne găsim în tr-u n m om ent de com uniune creştină, care adună în
sine gândurile, preocupările şi aspiraţiile tuturor, privitoare la resp o n 
sabilităţile ce revin Bisericilor noastre in prezent. în calitate de rep re
zentanţi a două Biserici apostolice, avem conştiinţa că slujim popoarele
cărora aparţinem şi prin ele slujim om enirea întreagă.
Cunoaştem cu toţii că Dum nezeu, aducând la existenţă pe cele vă
zute, adică firea n aturală şi firea omenească, le-a hărăzit să ajungă
la desăvârşire şi în acelaşi tim p să dea m ărturie în lum e despre puterea
şi haru l dumnezeiesc. De aceea com uniunea noastră de credinţă face
ca să adune în ju ru l ei pe toţi cei care sunt dornici de adevăr, de bine,
de frum os şi de sfinţenie. Cred că noi toţi câţi suntem aici dorim să
slujim şi să apărăm aceste valori. P rin aceasta se realizează com uniunea
cerului cu păm ântul, pe care a inaugurat-o, prin în tru p are, M ântui
torul nostru Iisus Hristos.
Suntem într-o ţară cu un creştinism apostolic, cu jertfe şi cu m ar
tiri, care m ărturisesc şi în faţa lum ii şi în faţa istoriei, ceea ce În
semnează adevărul creştin în lume, ceea ce însem nează în tru p a re a F iu
lui lui D um nezeu pe păm ânt.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne a răspuns cu bucurie la invi
taţia S anctităţii Sale K arekin I, Catolicosul Suprem şi este onorată să
se întâlnească cu atâţia reprezentanţi ai societăţii arm ene, precum şi cu
diplom aţi ai altor state. Folosim prilejul acesta ca să transm item tu 
turor -că Biserica noastră păzeşte neştirbită credinţa apostolică. Deşi a
trecut p rintr-o perioadă foarte grea de totalitarism asupritor, dar da
torită păstrării credinţei în Dum nezeu, a valorilor veşnice ale Evan
gheliei, datorită jertfelor aduse, îndeosebi acelora din 1989, Biserica
noastră se găseşte acum în situaţia de a da m ărturie de valorile ei, nu
num ai acasă la noi, în m ijlocul credincioşilor ortodocşi rom âni, ci şi
în relaţiile pe care le are cu celelalte Biserici Ortodoxe.
Dorim sincer să întindem cât mai m ulte punţi spre toate Bisericile
creştine din lume ; dorim ca valorile credinţei apostolice ale Bisericii
noastre şi ale creştinism ului în general, să devină punţi de legătură între
noi, în tre Biserici, spre a ajuta lum ea de astăzi să-şi găsească făgaşul
spre dreptate, spre form ele de convieţuire, care să împiedice să se mai
repete vreodată în istorie epoca totalitară, pe care au cunoscut-o po
poarele noastre şi de asemenea, să nu se mai repete nici genocidul prin
care a trecut poporul arm ean la începutul acestui secol.
N ădăjduim să se pună capăt pen tru totdeauna litigiilor şi stingerii
vieţilor pe păm ânt.
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R esponsabilitatea, este adevărat, o poartă de m ulte ori, Bisericile,
dar această responsabilitate o poartă toată om enirea şi îndeosebi toţi
factorii care au în răspunderea lor soarta, fie a popoarelor, fie a unei
p ărţi din lume. Acestui ideal, care ne este foarte scump încercăm , Bise
rica Ortodoxă Rom ână şi Biserica A rm eană, să-i dăm viaţă.
Cu credinţa puternică în ajutorul lui Dum nezeu, acum după ce am
făcut experienţa dureroasă a anilor de dictatură com unistă şi atee,
dorim să slujim şi să ajutăm popoarele noastre pentru ca ele să ajungă
la lim anul dreptăţii şi al adevărului la care ne cheamă M ântuitorul
Iisus Hristos, Cel care este lum ina lumii.
P rin tre dificultăţile cu care ne confruntăm astăzi in Rom ânia aş
dori să m enţionez prozelitism ul unor culte, care invadează ţara noastră
sub num ele de asociaţii creştine, de curente parareligioase dintre cele
mai aberante. Dorim ca prim ul pas pe drum ul nostru comun de pace şi
bună-înţelegere, de apropiere şi de unitate creştină, să îl constituie în
cetarea acestui prozelitism agresiv.
P rin contribuţia şi bunăvoinţa noastră a responsabililor de Biserici
sau de culte, noi putem aşeza adevărata frăţietate, evanghelica fră 
ţietate, aşa încât, in duhul dragostei lui Hristos, în duhul frăţietăţii
creştine, să putem continua drum ul spre apropierea şi unitatea tu tu ro r
Bisericilor creştine.
M ulţum ind dom nului preşedinte al Com itetului Cultelor din A r
m enia p en tru am abilitatea şi onoarea ce ne-a arătat-o, şi vă rog să-m i
îngăduiţi să îm părtăşesc tu tu ro r celor de faţă preţuirea şi dragostea
noastră, a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi nădejdile noastre de
viitor»
D upă dejun Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist i-au fost p re 
zentate personalităţile vieţii culturale şi spirituale arm ene, cu care s-a
în tre ţin u t în mod cordial.
V ineri după-am iază o parte a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne
a vizitat muzeul «M atenadaran» din Erevan, care adăposteşte circa
14.000 de m anuscrise de m are valoare.
în cursul serii, la reşedinţa Catolicosului A rm ean din Ecimiadzin,
delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul P ărin te
P a tria rh Teoctist, a participat la un concert de muzică religioasă, oferit
de corul Academiei teologice şi de Corala patriarhală, în prezenţa Sanc
tităţii Sale Catolicosul tu tu ro r arm enilor, K arekin I.
La sosire în incinta Academiei Teologice, delegaţia Bisericii O rto
doxe Rom âne a fost întâm pinată de către arhim . dr. Zaiga-Zun Nagiarian, rectorul acestei şcoli teologice, cu aceste cuvinte : «Urăm
bun-venit Prea Fericitului P ărinte Teoctist, P atria rh u l Bisericii O rto 
doxe Rom âne, în m ijlocul studenţilor teologi şi al sem inariştilor de la
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Ecimiadzin, care trăiesc astăzi un m om ent deosebit în viaţa şi pregătirea
lor teologică.
în cinstea înalţilor oaspeţi am pregătit un concert de muzică reli
gioasă arm eană, care cuprinde şi piese ale unor compozitori străini».
După in terp retarea prim ei părţi a program ului, a luat cuvântul
reprezentantul studenţilor teologi, care a spus urm ătoarele :
«P entru noi aceasta este o seară m em orabilă pen tru că in m ijlocul
nostru se află în tâistătăto ru l Bisericii Ortodoxe Române, P rea Fericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist. Noi am cunoscut arta şi istoria Rom âniei
num ai prin interm ediul m anualelor. Astăzi însă avem o m are onoare
să prim im această vizită istorică, a înalţilor oaspeţi care vin dintr-o
ţară atât de frum oasă, care este Rom ânia şi mai ales să putem prim i
binecuvântarea Prea Fericirii Sale. Această vizită are o adâncă sem 
nificaţie pen tru noi studenţii, căci prezenţa P rea Fericirii Sale este deja
un curs de istorie, reprezintă o carte de istorie în m ijlocul nostru.
Prea Fericite P ărinte P atriarh,
Studenţii şi elevii sem inarişti vă doresc bun-sosit aici şi nădăjduim
în rugăciunea P rea Fericirii Voastre, pentru noi toţi. Rugăm pe Prea
Fericirea Voastră să transm iteţi urarea noastră frăţească sem inariştilor
şi studenţilor teologi din Bucureşti, din întreaga Românie, de sănătate
şi deplin succes în activitatea lor cărturărească iar binecuvântarea Prea
Fericirii V oastre să-i însoţească şi să-i călăuzească.
în tru m ulţi ani de arhipăstorire, Prea Fericirea Voastră, spre binele
Bisericii Ortodoxe Rom âne !».
în continuarea program ului a luat cuvântul P. C. R ector al Aca
demiei Teologice din Ecimiadzin :
«Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirea Voastră, Părinte P atriarh ,
în alt Prea Sfinţiile şi Prea Sfin ţiile Voastre,
Onoraţi oaspeţit
Iubiţi studenţi şi elevi,
P e n tru Sem inarul Teologic şi Academia Teologică şi pentru noi
personal astăzi este o zi m em orabilă.
Salutăm cu respect şi consideraţie în m ijlocul nostru pe P rea F eri
citul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l României, în fruntea delegaţiei Bise
ricii Ortodoxe Române.
L egăturile dintre Biserica O rtodoxă Rom ână şi Biserica Apostolică
Arm eană, dintre cele două popoare, au început în sec. al X l-lea când
hoardele barbare, tătari, mongoli şi alte popoare au venit şi au distrus
p atria noastră A rm enia. Din acest m otiv o bună parte dintre arm eni
au lu at drum ul pribegiei şi au ajuns în Crim eea şi apoi s-au m utat pe
păm ântul ospitalier al Moldovei, al Rom âniei de astăzi şi s-au stabilit
în mai m ulte oraşe, atât în Moldova cât şi în Ţara Românească.
Poporul arm ean nu a răm as indiferent faţă de această ospitalitate ;
el şi-a contopit m unca, talentul şi viaţa cu viaţa poporului rom ân şi
şi-a adus aportul la viaţa socială şi culturală a României. La sfârşitul
sec. al X lX -lea şi începutul sec. al XX -lea, când o p arte din A rm enia
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a fost din nou cotropită, foarte m ulţi arm eni au ajuns pe păm ântul
ospitalier al României, in sânul bunului popor ortodox român.
A ceste legături au atins o culme în perioada Sanctităţii Sale,
Vasken I, P a tria rh u l suprem al Bisericii noastre, precum şi a înalţilor
ierarhi rom âni, P atriarh ii Ju stin ian şi Ju stin şi al Prea Fericirii Voastre,
oaspetele ales al Bisericii noastre, astăzi.
Bisericile noastre surori, A rm eană şi Română, deşi se află la dis
tanţă una faţă de cealaltă, au m ulte asem ănări, dar cea mai im portantă
este religia ortodoxă, cu păstrarea tradiţiei apostolice, care a devenit
sim bolul şi stiandardul vieţii noastre spirituale.
Noi am avut la începutul acestui secol circa 5.000 de slujitori ai
sfintelor altare ; dacă nu ar fi avut Ioc acele m om ente grele din viaţa
poporului nostru, astăzi num ărul acesta ar fi fost dublu.
în anul 1915, în perioada genocidului şi apoi pe tim pul dictaturii
com uniste, s-au distrus foarte m ulte valori spirituale ale Bisericii noas
tre. Astăzi, în deplină libertate şi independenţă avem 110 sem inarişti
şi studenţi, aici la Ecimiadzin, 50 de sem inarişti la Şcoala de cântăreţi
şi Sem inarul teologic de la Sevan şi alţi 50 de elevi sem inarişti la
Şcoala din E parhia Şiragului.
în prezent situaţia ecum enică ne perm ite să colaborăm şi să de
venim un singur tru p al M ântuitorului Iisus Hristos, prin m uncă şi
prin dăruire, pentru a elim ina toate obstacolele care mai există pe calea
acestei uniri. P en tru aceasta avem nevoie de ierarhi şi de slujitori
devotaţi şi demni, p e n tru a răspunde exigenţelor actuale şi pen tru a
reuşi să rezolve toate aceste problem e, cu care ne confruntăm pe drum ul
regăsirii u nităţii noastre spirituale.
Prea Fericirea Voastră,
U rându-V ă să duceţi mai departe această uriaşă lucrare de înfăp
tuire a unităţii spirituale bisericeşti dintre Bisericile noastre surori,
A rm eană şi Română, vă rugăm să transm iteţi salutul nostru studenţi
lor, sem inariştilor şi tu tu ro r factorilor de răspundere din Facultăţile
de teologie şi Sem inariile teologice din România.
P erm iteţi-m i, vă rog, să vă să ru t dreapta».
A urm at apoi p artea a doua a program ului, susţinută de corul p a
tria rh a l din Ecimiadzin.
D upă prezentarea program ului corului Catedralei p atriarhale, s-a
adresat celor prezenţi S anctitatea Sa, Patriarhul Catolicos suprem ,
K arekin I :
«Prea Fericite Părinte Teoctist,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Înalţi ierarhi, prea cuvioşi şi prea cucernici părinţi,
Iubiţi studenţi şi sem inarişti,
Onorată asistenţă,
Eu sim t că în m em oria fiecăruia dintre dum neavoastră va răm âne
neştearsă această seară şi întâlnirea noastră de aici.
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Astăzi este o zi deosebită, cu o trăire sufletească deosebită, care
adună laolaltă pe toţi şi care adânceşte u nitatea noastră spirituală.
Astăzi vedem şi sim ţim în m ijlocul nostru pe în tâistătăto ru l tu tu ro r
credincioşilor ortodocşi rom âni. Avem acum prilejul să sim ţim trăirea
sufletească a peste 20 de milioane de ortodocşi rom âni, credinţa lor
strămoşească.
Cu ani în urm ă am fost în Rom ânia şi am văzut viaţa lor spirituală,
plină de râvnă, am vizitat m ănăstiri, am întâlnit sute şi sute de călugări
şi călugăriţe şi nenum ăraţi credincioşi. Am fost la In stitu tu l Teologic
din Bucureşti, unde studiau, în 1970, peste 350 de studenţi teologi. Am
fost apoi la Sibiu, în centrul spiritual al T ransilvaniei, la In stitutul
Teologic în care erau peste 400 de studenţi.
Astăzi avem m otive să fim fericiţi, deoarece ne-am îm bogăţit şi
ne-am făcut mai puternici, prin prezenţa înalţilor noştri oaspeţi, Prea
Fericirea Sa şi înalţii ierarhi rom âni şi ceilalţi m em bri, clerici şi laici
ai delegaţiei.
Noi suntem în lume, dar noi nu suntem lumea. S unt şi alte ţări,
alte Biserici, alte popoare, care şi-au păstrat credinţa creştină, aşa cum
am trăit-o şi noi aici, în Arm enia, prin sfântul Scaun de Ecimiadzin.
Iubiţi elevi sem inarişti de la Sevan şi de la Bum bi,
Astăzi aţi u rm ă rit un program oferit de către corul Catedralei noas
tre. Aţi auzit voci m inunate interpretând cântarea liturgică «Sfânt,
sfânt, sfânt, Dom nul Savaot». De aceea aş dori acum să fac o apreciere
deosebită faţă de studenţii şi profesorii noştri şi faţă de părintele arh i
m andrit, rectorul Academiei, care ne-au dat p rilejul să trăim aceste
m om ente de înălţare sufletească, de optim ism şi de speranţă.
în Biserica Ortodoxă Rom ână sunt câteva mii de sem inarişti şi
studenţi teologi. Am auzit m ulte lucruri frum oase despre ei şi l-aş ruga
pe P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist să vă vorbească despre ei.
Să nu u itaţi voi, micii mei sem inarişti şi studenţi că şi noi, înainte
de a ajunge patriarhi, am fost ca şi voi elevi şi studenţi. La fel şi
Prea Sfinţiţii noştri episcopi şi ierarhi au fost şi ei, înainte de a deveni
slujitori ai Sfintelor A ltare, sem inarişti şi studenţi ca şi voi.
Cel care îşi depăşeşte m om entul în care se află, prin m uncă şi prin
progres spiritual, devine istorie, devine părticică a Bisericii lui Hristos.
Cu aceste gânduri invit pe prea iubitul meu frate, P a tria rh u l
Teoctist, să vă adreseze cuvântul său părintesc».
în faţa întregii asistenţe a lu at cuvântul Preci
Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne :
B. O, R. — 12

Fericitul

Părinte
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«Iubiţi m ei fra ţi,
Nu se poate exprim a în cuvinte cea ce am sim ţit şi am trăit noi
în seara aceasta, pen tru că omul nu este în stare să exprim e, prin
cuvinte cele mai adânci sentim ente. De aceea pe calea muzicii a-ceste
sim ţăm inte se revarsă m ult mai uşor. Iată de ce Biserica de la începutul
ei a găsit în arta m uzicală o cale de a vesti cuvântul lui Dumnezeu.
A găsit o cale de a apropia pe oameni de Dum nezeu ; a găsit calea de
a arăta frum useţea dum nezeiască prin melodii, prin cântările îngereşti,
pentru că noi, atunci când cântăm , aşa cum au cântat în seara aceasta
elevii sem inarişti şi corul catedralei, atunci ne asem ănăm îngerilor,
vocaţiei lor de a sluji pe Dumnezeu.
Acum, in şcoală, Învăţaţi şi această cale. Biserica arată pe calea
muzicii ceea ce nu putem înţelege pe calea cuvântului sau pe calea
cerem oniilor. Acest lucru atrăgea atenţia păgânilor odinioară, prin bo
găţia vieţii creştine.
La aceasta sunteţi chem aţi să slujiţi Biserica şi pe M ântuitorul
Iisus Hristos, căci slujbele Bisericii trebuie să fie o proslăvire a lui
Dum nezeu. Viaţa însăşi a tu tu ro r creştinilor trebuie să fie o proslăvire
a lui Dumnezeu.
Trebuie să şlim şi să reliefăm în viaţa credincioşilor încredinţaţi
nouă, cele mai frum oase şi mai alese form e de viaţă duhovnicească, de
credinţă şi de fapte bune, asem enea unui dirijor care ştie să scoată
din tr-u n cor o cântare dumnezeiască.
Noi suntem , mai ales la tinereţe, m lădiţe, ca m lădiţele din E van
ghelia M ântuitorului Hristos, care cresc pe butucul viei şi aceste m lă
diţe, care suntem noi la vrem ea şcolară ne m lădiem viaţa, ne-o form ăm ,
ne m odelăm obiceiurile biruind cu acestea, păcatul.
Un slujitor al Bisericii trebuie să aibă această îndem ânare a d iri
jorului, m ăiestria lui de convingere, ca din această convingere proprie
slujitorului Bisericii să transm ită şi celor din ju ru l său. De aceea orice
faptă bună a preotului, orice acţiune a preotului, orice contact cu cre
dincioşii, cu tinerii, cu cei care cred sau cu cei care nu cred, aceste
form e de com portare, au înfăţişarea unei muzici plăcute, a unei cântări
foarte convingătoare pentru credincioşii săi.
Sf. Grigorie de Nazianz, unul dintre cei trei m ari sfinţi ai Bisericii
noastre, purtători ai supranum elui «Teologul», învaţă privitor la noi, slu
jitorii altarului : «Cum vei putea îm părtăşi altora ce nu ai tu sau cum
să cânte altul după tine, când tu nu poţi cânta ?». E vorba aici de com
portam entul general al preotului, în parohie, nu num ai de cântarea
propriu-zisă, pe care, ca dar al lui Dum nezeu, nu o avem toţi în aceeaşi
m ăsură.
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Ceea ce se cere unui slujitor al altarului sunt cunoştinţele scoase
din tezaurul de în văţătura a Bisericii, iar acestea se dobândesc aici,
în Sem inar, şi In Facultate. Acum şi aici trebuie să învăţaţi şi pe cele
practice şi pe cele teoretice ale teologiei.
M -am găsit în faţa elevilor sem inarişti şi a studenţilor teologi
aproape întreaga mea viaţă de slujire a Bisericii.
Am cunoscut în Biserica pe care o slujesc preoţi vrednici ; după
ce îi vedeam mai întâi pe băncile şcolii, îi vedeam apoi la altar sau
la am von strălucind în cântare şi în predicarea în v ăţătu rii ortodoxe.
Acest cuvânt am dorit să vi-1 pun la inim a voastră curată şi bună.
R ăscum păraţi aceşti ani de învăţătură, ani frum oşi ; răscum păraţi în
acest fel grija şi strădaniile Sanctităţii Sale, ale părintelui Rector şi
ale părinţilor profesori. Nu uitaţi că vă găsiţi aeum în reşedinţa Scau
nului Apostolic al vSf. Ecimiadzin. De pe acum, dum neavoastră elevii
şi studenţii de aici vă găsiţi într-o atm osferă sfântă în preajm a S ancti
tăţii Sale şi a ierarhilor, şi sunteţi m artori ia acte istorice din viaţa
Bisericilor noastre.
M esajul pe care mi l-aţi transm is prin reprezentantul D um neavoas
tră m i-a ajuns la inimă, prin căldura şi sinceritatea lui. Transm it de
m ulte ori gânduri ale credincioşilor şi ierarhilor de pe unde merg, dar
m esajul colegului dum neavoastră, m esajul studenţilor şi elevilor din
Ecimiadzin către elevii şi studenţii teologi din România, îl voi transm ite
cu m ultă sfinţenie, cu m ultă grijă. Sunt foarte bucuros de această sar
cină pe care m i-aţi adăugat-o în această seară.
Cu aceste gânduri şi cu nădejdea că sfânta Biserică apostolică a r
m eană va avea în anii urm ători noi apostoli şi slujitori ai Dom nului,
care vor îm pânzi lum ea căutând şi sfinţind credincioşi arm eni, vă bine
cuvântez din toată inim a şi rog pe B unul Dum nezeu să înzilească m ulţi
şi fericiţi ani pe Sanctitatea Sa, K arekin I, P a tria rh u l Catolicos suprem ,
pe p ărintele Rector şi pe părinţii profesori.
Din p artea noastră, a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, vă în 
credinţez de preţuirea, dragostea şi rugăciunile noastre.
D um nezeu să vă binecuvânteze !».
După încheierea concertului religios Prea Fericitul P ărinte P a tria rh
i-a felicitat pe dirijorul şi m em brii corului p atriarhal şi a discutat cu
m em brii corpului didactic al Academiei Teologice.
Sâm bătă, 9 noiem brie, în cursul dim ineţii, delegaţia Bisericii O rto
d o x e Rom âne condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctistt a
participat la un concert de muzică religioasă, oferit de Filarm onica de
S tat din Erevan, în onoarea oaspeţilor români.
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Concertul a avut loc în sala «Aram K hatchatrian» şi a cuprins
piese corale de muzică religioasă arm eană şi străină.
După încheierea concertului a luat cuvântul Sanctitatea Sa , Pa
triarhul Catolicos suprem K arekin I :
«Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Onoraţi oaspeţi din Rom ânia,
Iubiţi fii ai Bisericii A rm en e,
Ziua de astăzi va răm âne în m em oria noastră o zi de neuitat, nu
num ai pen tru această atm osferă deosebită creată aici de corul, orchestra
şi soliştii Filarm onicii, dar şi pentru faptul că s-a aflat p rin tre noi P rea
Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist al Rom âniei In fruntea unei dele
gaţii de înalţi ierarhi, de clerici şi laici din Biserica O rtodoxă Română.
Prea Fericirea Sa este oaspetele drag al Bisericii A rm ene şi al nostru
personal.
Mâine, dum inică, vom fi îm preună la catedrala din Ecim iadzin şi
Prea Fericirea Sa va îm părtăşi cuvânt de învăţătură, în tim pul Sf. Li
turghii clericilor şi credincioşilor arm eni. Aş dori să vă îm părtăşesc în
câteva cuvinte gândurile şi sentim entele pe care le-am tră it în tim pul
acestui frum os concert. M -am gândit că cel mai m are bine al lui D um 
nezeu a fost crearea păm ântului şi a cosmosului în general, într-o
desăvârşită arm onie. Dacă o scoatem din această arm onie lum ea devine
un haos, fără nici o valoare.
în tim p ce ascultam pe solişti cântând, în tr-o arm onie vocală p er
fectă, mă gândeam la u nitatea şi arm onia pe care le-a aşezat D um nezeu
în creaţia Sa. M -am gândit şi m -am rugat, căci muzica, p rin frum use
ţea ei, ne înalţă spre Dum nezeu.
Ceea ce am ascultat şi am sim ţit în acest concert este arm onia, o
arm onie într-o unitate ; fiecare in stru m en t îşi păstrează identitatea, dar
toate converg într-o arm onie desăvârşită. Şi soliştii vocali au voci dife
rite dar când su n t alături produc o arm onie desăvârşită. Vocile lor sunt
com plem entare, se arm onizează.
Acesta trebuie să fie un exem plu p en tru arm onia şi unitatea, care
trebuie să existe în tre toţi oamenii. P reotul trebuie să conducă la u n i
tatea de sim ţire şi credinţă pe cei pe care îi păstoreşte iar Biserica tre 
buie să devină puntea de u nire în tre cer şi păm ânt, în tre noi toţi, în tre
părinţi şi fii. A rm onia trebuie să devină principiul nostru de viaţă ;
trebuie să ne obişnuim să dezvoltăm această arm onie în viaţa noastră,
in Biserica noastră şi în patria noastră.
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Am dorit ca aceste gânduri să vi le transm it acum, în prezenţa prea
iubitului nostru frate, P atriarh u l Teoctist, pe care îl rog să vă adreseze
cuvântul şi binecuvântarea Sa».
La invitaţia S anctităţii Sale, Prea Fericitul
Părinte Teoctist,
P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române, a rostit urm ătoarea alocuţiune :
«Sanctitatea Voastră,
Iubiţi fraţi şi surori în Dom nul nostru Iisus Hristos,
Sărbătorim astăzi soborul Sfinţilor îngeri. în viaţa noastră îngerii
sunt cunoscuţi mai ales prin cântarea pe care o adue lui Dumnezeu.
Toate veştile bune trim ise de Dum nezeu oam enilor prin îngeri au fost
adevărate m esaje cântate, de-a lungul tim pului,
pentru m ântuirea
om enirii. Aceste vestiri îngereşti au reprezentat cele mai desăvârşite
arm onii pe care D um nezeu le-a îm părtăşit creaturii Sale, omului adică,
despre care a vorbit atât
de frum os Sanctitatea Sa, K arekin I.
Iată cum Biserica ne aduoe m ereu în actualitate învăţătura ei, care
răspunde nevoii om enirii din zilele noastre de a găsi calea înţelegerii,
calea păci, calea dragostei evanghelice. Nimic nu găsim în lum e sau în
creaţiile artistice mai frum os, care să-l înalţe pe om de pe păm ânt la
cer, care să-l ridice din cursa păcatului şi a răului, cum este muzica,
arm onia muzicală şi mai ales muzica religioasă. Spre deosebire de alte
creaţii artistice, muzica bisericească este plină de învăţăm inte şi
aceasta se datoreşte faptului că ea este inspirată de către D uhul Sfânt.
Piesele muzicale pe care le-am auzit aici conţin texte inspirate de
Dum nezeu prin D uhul Sfânt, dar şi m ăiestria aşezării lor în arm onie, ca
o lucrare dum nezeiască de aceeaşi valoare.
Aş dori să vă spun că nu mă aflu pen tru prim a dată în acest locaş
al arm oniei şi al înălţării sufeteşti, Am participat
cu ani în urm ă,
îm preună cu fericitul patriarh de atunci al Rom âniei Ju stin ian M arina,
al cărui colaborator am fost pentru m ult tim p şi îm preună cu fericitul
în tru adorm ire Catolicostul Vasken I, cu care am adm irat atunci opere
celebre, in terpretate de artişti m inunaţi.
In ultim ele decenii noi, rom ânii, ori de câte ori venim , ne sim ţim
aici ca şi la noi acasă, aşa cum m ulţi dintre fraţii arm eni s-au sim ţit
acasă la ei în Rom ânia de m ulte secole. De aceea sunt recunoscător
B unului D um nezeu că am p rilejul să particip la frum useţea unei astfel
de întâlniri, căci nici o arm onie nu se poate realiza fără întâlnire.
Aşa după cum a afirm at şi Sanctitatea Sa, ne-am în tâln it astăzi
aici ca să realizăm trăirea aceasta a tâ t de frum oasă. A tunci când corul
a intonat im nul «Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Savaot» sau «Crezul»,
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puteam spune, cu toţi, cuvintele spuse odinioară pe m untele Taborului
de sfinţii apostoli «Doamne, bine este nouă să fim aici», adică această
clipă să răm ână veşnică, nesfârşită.
Iubirea de frum os şi de arm onie, de întâlnire în acelaşi timp, este
un sentim ent sădit adânc în sufletul omenesc. Întâlnirea cu fraţii şi cu
prietenii înseam nă vedere, înseam nă cunoaştere şi apropiere. Noi, rep re 
zentanţii Bisericilor, trebuie să ne întâlnim des ca să realizăm asem enea
m omente. însuşi M ântuitorul Iisus Hristos, după învierea Sa, a dorit
să se întâlnească cu Ucenicii Săi şi prim ul cuvânt rostit către ei a fost
«B ucuraţi-vă !» Acest mesaj îl poartă neîncetat Biserica în lume. P e n 
tru acest mesaj a întem eiat D um nezeu Biserica pe păm ânt, cu scump
sângele Fiului Său prea iubit, Domnul nostru Iisus Hristos.
Izolarea ne ucide spiritual ; uităm unii de alţii şi ne înstrăinăm .
O m enirea din zilele noastre suferă şi de această boală a înstrăinării, în
special din pricina în străinării de în v ăţătu ra Dom nului Iisus Hristos, a
în străinării de în v ăţătu ra Sfinţilor P ărinţi ai Bisericii.
Ţelul nostru, al Bisericii, m esajul nostru necontenit actual trebuie
să fie această întâlnire continuă d in tre noi, d intre credinţă şi cultură.
Aceasta este credinţa cea adevărată, p en tru că D um nezeu este creatorul
tu tu ro r frum useţilor. A tunci când ştiinţa şi cultura conţin şi adevărul lui
Dum nezeu, atunci popoarele şi fiecare naţiune, în parte, îl află pe
Dum nezeu şi trăieşte frum useţile Sale.
Biserica O rtodoxă Rom ână şi Biserica Apostolică A rm eană au
păstrat în decursul secolelor aceste frum useţi şi acest adevăr divin, care
ne încântă auzul şi ochii, care ne aduce pace şi linişte în sufletele
noastre. Acest m esaj este în tre ţin u t de credincioşii Bisericilor noastre.
A niversarea Bisericii Apostolice a A rm eniei şi aniversarea P a tria r
hiei Rom âne ne găsesc p u rtân d acest mesaj al întâlnirii şi al arm oniei
divine pe păm ânt. Aşa m ărturisim şi num ai aşa putem răsplăti jertfele
popoarelor noastre p en tru credinţă şi libertate.
In perioada totalitarism ului erau interzise şi întâlnirea şi vorbirea
intre prieteni şi fraţi. Acum, iată, putem să ne întâlnim în mod liber
şi să chibzuim asupra unităţii noastre, asupra celor de folos pentru
Bisericile noastre, asupra arm oniei pe păm ânt.
Felicităm soliştii, corul, orchestra şi pe dirijorul lor ! Cu îngăduinţa
Dvs. vom duce m esajul acesta în România. A rtiştii din E revan au cobo
rât astăzi pe păm ânt frum useţile cereşti şi cântările îngereşti. Sunteţi
ca nişte îngeri, iubiţi fraţi şi surori, în această atm osferă de renaştere
şi înnoire. Continuaţi să cântaţi şi să vestiţi adevărul lui Hristos pe
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păm ânt, tot aşa cum :îi plăcea lui David să cânte şi să laude pe Dum 
nezeu.
Cu Îngăduinţa Sanctităţii Sale, în num ele Bisericii Ortodoxe
Române, acordăm Crucea P atriarhiei Române p en tru credincioşi, insti
tuită de prim ul patriarh al Rom âniei acum 70 de ani, Dom nului dirijor
al corului şi orchestrei, ca simbol al iubirii şi un ităţii noastre prin
suferinţele popoarelor şi Bisericilor noastre, dar şi al trium fului şi
Învierii, al arm oniei şi al păcii».
După concert cei doi întâisătători ai Bisericilor A rm eană şi Rom ână
au binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi au felicitat pe solişti. La ieşirea
din clădirea Filarm onicii oaspeţii rom âni au fost salutaţi de num eroşi
locuitori ai Erevanului.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a vizitat în după-am iaza zilei de sâm bătă
m ănăstirea Chor-Virap, situată în apropierea m untelui biblic A rarat,
aproape de graniţa cu Turcia. Biserica m ânăstirii a fost zidită în anul
1667 şi resta u ra tă de către Catolicosul Vasken I. în apropierea bisericii
m ari se află una mai mică, ridicată pe locul unde a fost închis Sf. Grigorie, L um inătorul Arm eniei. La o adâncim e de 9 m etri sub biserică se
găseşte «Temniţa adâncă» (Chor-Virop) în care a stat 17 ani acest sfânt,
din porunca regelui Tiridat.
La sosirea delegaţiei în m ănăstire, mai m ulte perechi de tineri
aşteptau în faţa bisericii pentru a prim i Sfânta Taină a Cununiei. în
sfântul locaş, plin de credincioşi şi de grupuri de copii, S anctitatea Sa,
Catolicosul K arekin I s-a adresat celor prezenţi :
In această eparhie este pentru prim a dată când un P atriarh al Bise
ricii Ortodoxe Române, Prea Fericitul P ărinte Teoctist, păşeşte în acest
loc sfânt, care are o im portanţă aparte în trecutul nostru bisericesc. De
aici începe istoria noastră creştină, aici a fost în tem niţat Sf. Grigorie
Lum inătorul, tim p de 17 ani, p en tru m ărturisirea credinţei în Hristos,
De aici a răsărit lum ina Evangheliei, lum ina dragostei lui Hristos şi a
credinţei noastre.
Am venit aici îm preună cu scum pul nostru frate şi invitat
Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Rom âne şi îl rog pe Prea F eri
cirea Sa să vă pom enească pe voi toţi, credincioşi arm eni din această
sfântă biserică, în rugăciunile sale, iar acum să vă adreseze cuvântul
său părintesc».
In faţa num eroasei asistenţe din biserica m ânăstirii a luat cuvântul
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care a spus :
«Iubiţi fraţi creştini şi creştine,
Suntem veniţi din România, ierarhi, preoţi şi credincioşi, p en tru a
răspunde invitaţiei Sanctităţii Sale, Catolicosul K arekin I. Suntem num ai
de două zile în ţara dum neavoastră, dar suntem copleşiţi de im presiile
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pe care le-am dobândit în acest drum . La fiecare vizită pe care o facem,
în diferite locuri sfinte din Arm enia, ne întărim credinţa în Biseirca cea
sfântă şi adevărată a prim elor veacuri creştine. La fiecare întâln ire cu
credincioşii, cu ierarhii Sf. Sinod sau cu intelectualii ne convingem că
Biserica A rm eană este vie şi stă pe tem elia Sf. Apostoli, aşezată de
M ântuitorul Iisus Hristos.
Aşa cum a aşezat aici Sf. Grigorie Lum inătorul m ănăstirea aceasta
pe o stâncă şi durează de atâtea secole, tot aşa şi M ântuitorul Iisus
Hristos a aşezat Biserica Sa în lum e pentru vecii vecilor. Acum la
sfârşit de m ileniu ne convingem şi m ai m ult de adevărul învierii lui
Hristos. Iată m ărtu ria noastră com ună a celor două Biserici, m ă rtu ri
sirea noastră în trăinicia credinţei noastre şi m ărturia noastră, a rom â
nilor şi a arm enilor că Hristos a înviat cu adevărat.
De aceea, iubiţii mei fraţi şi surori, existenţa acestei biserici, a
m ănăstirii de aici, ne întăreşte credinţa că Biserica răm âne neclintită în
valtorile istoriei ; căci precum Hristos a înviat şi a b iruit m oartea şi
păcatul, tot aşa şi credinţa noastră şi viaţa noastră şi noi înşine avem
puterea să biruim şi păcatul şi m oartea.
O dim ensiune im portantă a Bisericilor noastre, A rm eană şi Română,
a vieţii spirituale a Bisericilor noastre este m onahism ul, sunt m ănăsti
rile. Şi în Rom ânia m ănăstirile, în vrem uri grele de prigoană şi de
asuprire au păstrat credinţa, dar şi arta şi cultura rom ânească. Iată şi
aici, m ănăstirea aceasta ne arată trăinicia şi dim ensiunea apărării cre
dinţei creştine de către m ănăstiri, de către monahi.
Să avem credinţă în Dum nezeu, iubiţii mei, să avem încredere că
Dum nezeu nu ne dă pieirii. D um nezeu nu ne-a creat p en tru suferinţă,
necazuri şi m oarte, ci ca să fim fii ai Săi, asem enea sfinţilor. Să urm ăm
în v ăţătu ra Sf. G rigorie Lum inătorul, pe care au urm at-o eroii şi toţi cei
care au m u rit pen tru credinţă, în A rm enia şi în România.
S untem plini de curaj în aceste clipe, eu şi Sanctitatea Sa
sebi delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, care vede tinereţea
A rm ene p rin prezenţa aici a copiilor şi a tineretului şi prin
tinerilor veniţi să depună făgăduinţa unei vieţi creştine în faţa
altar. Aceasta înseam nă trium ful vieţii şi al credinţei.

şi îndeo
Bisericii
prezenţa
sfântului

B inecuvântăm din toată inim a pe fiii şi fiicele Bisericii A rm ene şi
dorim tinerilor m iri să aşeze în sufletele lor chipul Sf. Grigorie Lum i
nătorul. Să ia de la acest sfânt altar lum ina pe care ne-a lăsat-o el,
lum ină pe care o poartă astăzi Sanctitatea Sa, P a tria rh u l Catolicos
suprem K arekin I şi Sfântul Sinod al Bisericii Arm ene, lum ină pe care
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o luăm şi noi aducând, în acelaşi tim p, din Rom ânia aici, lum ina lui
Hristos pen tru viaţa, m ântuirea şi fericirea lum ii întregi.
Dum nezeu să binecuvânteze osteneala părinţilor din această
m ănăstire, iar Noi vă îm părtăşim din partea credincioşilor, a tinerilor
şi a fam iliilor tinerilor din Rom ânia dragoste, preţuire, m ultă prietenie
şi asigurarea rugăciunilor lor.
M ulţi ani de viaţă fericită cu roade bogate pentru toţi fiii Bisericii
Apostolice a A rm eniei !»
In continuarea vizitei s-a m ers la locul unde a fost în tem n iţat
Sf. G rigorie L um inătorul Arm eniei.
In aceeaşi zi a fost vizitată de către delegaţia Bisericii Ortodoxe
Rom âne m ănăstirea G eghart situată la circa 40 de km de Everan şi care
se m enţine în form a actuală din secolul al X lII-lea. Ea a fost construită
pe locul unei biserici mai mici din sec. al IV-lea, din care s-au p ăstrat
vestigii, cu texte scrise în alfabetul lui Mesrob. în stânca de care este
stră ju ită biserica m ănăstirii su n t încă trei biserici, săpate în piatră,
în tr-u n a din stâncile din ju ru l bisericii se află chilia în care s-a nevoit
Sf. Grigorie Lum inătorul.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Sanctitatea Sa Catolicosul K arekin I au fost întâm pinaţi de P rea Cuviosul A rhim andrit
Eghise Sarkisian, stareţul m ănăstirii. în cuvântul ro stit cu acest prilej,
părintele stareţ a u rat bun venit în tâistăto ru lu i Bisericii Ortodoxe
Rom âne şi delegaţiei care îl însoţeşte :
«Perm iteţi-m i ca in num ele
m onahal să salut prezenţa celor
Rom ână şi A rm eană, ca expresie
autocefale şi pe conducătorii lor,
viaţă îndelungata.

clerului, credincioşilor şi al cinului
doi întâistători ai Bisericilor surori,
a frăţiei ce leagă cele două Biserici
urându-vă m ulţi ani cu sănătate şi

Prea Fericirea Voastră,
Acest sfânt locaş a fost vizitat de-a lungul istoriei de m ulţi ierarhi
şi oameni de stat. O astfel de im agine, însă, a doi P atriarhi, conducă
tori a două Biserici surori, care se roagă îm preună pentru pacea a toată
lumea şi p en tru unirea Bisericilor, n u am avut până acum.
în această zi şi sfinţii arhangheli din ceruri se aud cântând «Slavă
în tru cei de sus lui Dum nezeu şi pe păm ânt pace, în tru oameni bunăvoire».
Doresc să adaug că cele două Biserici frăţeşti, Biserica A rm eană şi
Biserica Ortodoxă Rom ână vin îm preună de-a lungul secolelor. Ştim
din istorie că din sec. al V-lea arm enii sunt atestaţi pe teritoriul de azi
al Rom âniei, dar data istorică a prim elor com unităţi arm ene pe păm ânt
rom ânesc este 1401 pe vrem ea dom nitorului A lexandru cel Bun, care
prin hrisovul sem nat în acel an a întem eiat prim a episcopie arm eană
din Suceava. De atunci şi până astăzi în tre cele două Biserici s-au sta
tornicit legături de frăţietate şi astfel am ajuns în această zi fericită.
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Rom ânia a fost, p e n tru arm enii răm aşi pribegi, o a doua patrie. în
Rom ânia arm enii şi-au adus contribuţia la sporirea tezaurului de valori
culturale şi sociale, la viaţa economică a ţării.
Astăzi, când sunteţi din nou aici ca pelerini, perm iteţi-m i să vă
săru t dreapta, rugându-vă să ne daţi binecuvântarea.
Bine aţi venit Prea Fericirea V oastră !».
In continuare a lu at cuvântul Prea
P atriarh u l Bisercii Ortodoxe Rom âne :

Fericitul

Părinte

Teoctist,

«Prea Cuvioase Părinte stareţ,
Iubiţi credincioşi,
Aţi ascultat în cuvântarea părintelui stareţ făcându-se m enţiune de
legăturile străvechi dintre Rom ânia şi Arm enia şi dintre Bisericile
noastre surori, Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Apostolică
Arm eană.
Suntem o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Rom âne şi venim dintr-o
Rom ânie nouă, care după 45 de ani de comunism se află acum într-o
perioadă de ren aştere sufletească. în libertatea pe care Dum nezeu ne-a
dăruit-o după Revoluţie refacem legăturile dintre Biserica Ortodoxă
A rm eană şi Biserica O rtodoxă Română.
în tâln irea noastră de astăzi, rugăciunile şi cuvântările noastre aici,
la această străveche m ănăstire, ca şi în alte părţi, m ărturisesc prietenia
dintre noi, precum şi dorinţa de apropiere şi de regăsire a unităţii d intre
Bisericile noastre.
M ărturisesc că această m ănăstire şi această biserică săpată în piatră,
care su n t rodul credinţei apostolice, su n t în stare să cucerească sufletele
şi inim ile credincioşilor. Ele dovedesc tăria credinţei noastre apostolice,
care este mai durabilă decât stânca.
Vă m ulţum esc prea cuvioase părin te stareţ pentru prim ire şi pen
tru cuvânt. Vă aducem din România cuvânt şi binecuvântare din partea
părinţilor din m ănăstirile noastre rom âneşti ; aducem credincioşilor
îm brăţişări frăţeşti din partea credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române.
Aşa cum suntem aici rom âni şi arm eni îm preună, tot aşa suntem şi
în România, cu fraţii arm eni de acolo.
D um nezeu să binecuvânteze slujitorii şi vieţuitorii acestei sfinte
m ănăstiri şi Dum nezeu să le ajute să păstreze credinţa aici ; noi îi asi
gurăm de dragostea şi de preţuirea noastră.
Dum nezeu să binecuvânteze în tâln irea noastră. Amin».
După vizitarea m ănăstirii, Sanctitatea Sa, Catolicosul suprem al
arm enilor, K arekin I a oferit un dejun în onoarea delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române. Cu acest prilej Sanctitatea Sa a rostit o alocuţiune :
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«Această m ănăstire din sec. al X lII-lea a fost un centru cultural şi
spiritual al poporului arm ean. Aici s-a creat şi s-a păstrat cultură şi
prin aceasta trecutul este legat de prezent. Avem un trecut bogat dar
nu suntem prizonierii lui, ci privim cu încredere spre viitor.
S unt aici prezenţi, Prea Fericirea Voastră, ierarhi arm eni, condu
cători de eparhii din aproape toată ţara. Suntem uniţi p en tru a da
m ărturie în lum ea de astăzi de credinţa noastră apostolică.
Vizita pe care ne-o faceţi reprezintă o îm bogăţire şi ne insuflă
m ult curaj pen tru prom ovarea vieţii religioase bisericeşti în ţara
noastră. Vă m ulţum im încă odată p en tru lucrarea pe care ne-o îm p ăr
tăşiţi prin prezenţa aici a Prea Fericirii Voastre».
L uând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit
următoarea alocuţiune :
«Sanctitatea Voastră,
Prea iubiţi fraţi în tru H ristos,
Este o m are bucurie pentru m ine ca să ascult asem enea cuvinte
frum oase şi să fiu înconjurat de episcopi tineri ai Bisericii Arm ene, în
prezenţa Sanctităţii Sale şi în acest loc sfânt al x^rmeniei. Văd în
întâlnirile şi în rugăciunile noastre comune m âna lui Dum nezeu, Care
a călăuzit paşii mei spre m ănăstire încă de la vârsta de 14 ani.
A binevoit Bunul Dum nezeu ca după o slujire de mai bine de 60 de
ani în cler şi peste 45 de ani în treapta arhierească, să m ă găsesc
astăzi, datorită invitaţiei Sanctităţii Sale, când se îm plinesc 10 ani de la
alegerea mea ca P atriarh , tot la o m ănăstire, una din cele mai re n u 
m ite şi mai bogate în valori istorice şi
culturale.
Dacă acest lucru este un dar al lui Dumnezeu, atunci pentru mine
este o sarcină în plus, una din responsabilităţile pe care trebuie s-o
îndeplinesc mai cu grijă de acum înainte, p en tru ca unitatea creştină
să fie îm plinită prin voia D uhului Sfânt.
Am cunoscut Biserica Apostolică a A rm eniei cu m ulţi ani în urm ă
şi sunt convins că renaşterea şi suflul nou pe care Sanctitatea Sa le
im prim ă Bisericii Arm ene vor avea darul să creeze condiţii dintre cele
mai bune spre a aduce îm preună cele două Biserici ale noastre, în
situaţia de a oferi o m ărturie comună despre unitatea Ortodoxiei.
Cu m ultă iubire frăţească, cu respect faţă de Sanctitatea Sa şi de
Biserica pe care o slujeşte, cu adânc respect faţă de poporul arm ean,
pentru cultura şi trecutul său bogat, Vă m ulţum im din toată inim a p en 
tru posibilitatea de a fi îm preună în această zi.
Rog pe Bunul Dum nezeu ca să ne binecuvânteze strădaniile şi tot
deauna să ne călăuzească paşii pe calea voii Sale celei sfinte.
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A sigurăm pe părintele stareţ, care ne-a întâm pinat astăzi cu atâta
dragoste, de preţuirea noastră şi îl rugăm să ne pom enească m ereu în
rugăciunile pe care le face îm preună cu părinţii de la această m ănăstire,
aşa încât noi, ierarhii celor două Biserici surori să fim totdeauna spri
jiniţi prin rugăciunile m onahilor şi credincioşilor.
Vă m ulţum esc tu tu ro r şi Dum nezeu să ne ajute în drum ul nostru !».
După vizitarea celor două m ănăstiri delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române, condusă de Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist s-a întors
la Erevan.
In seara aceleiaşi zile la reşedinţa Catolicosului tutu ro r arm enilor
de la Ecim iadzin a avut loc o întâlnire a delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Rom âne cu m em brii Com itetului S piritual Suprem al Bisericii Aposto
lice Arm ene, din care fac parte toţi ierarhii acestei Biserici, în frunte
cu Sanctitatea Sa, P a tria rh u l K arekin I.
In deschiderea acestei în tru n iri Sanctitatea Sa K arekin I, P a tria rhul-Catolicos suprem al arm enilor a salutat prezenţa Prea Fericitului
P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Rom âne şi a celorlalţi
m em bri ai delegaţiei rom âne. Scopul acestei şedinţe a fost acela de a
proceda la o evaluare comună a dialogului teologic şi practic dintre
Bisericile Ortodoxe şi Bisericile O rientale (precalcedoniene), a relaţiilor
dintre Biserica Ortodoxă Rom ână şi Biserica Apostolică Arm eană, p re 
cum şi a provocărilor fenom enului secularizării, cu care se confruntă
Bisericile creştine.
P.F. Părinte Patriarh Teoctist a m ulţum it Sanctităţii Sale pentru
prilejul oferit de a se întâlni cu înalţi ierarhi ai Bisericii A rm ene şi
a dat apoi cuvântul Prea Sfinţitului Episcop Tim otei al A radului pen tru
a prezenta câteva date despre dialogul teologic dintre cele două fam ilii
de Biserici, Ortodoxe şi Orientale.
Prea Sfinţia Sa, m em bru al Comisiei m ixte de dialog, a făcut o
trecere în revistă a principalelor etape ale dialogului şi a elogiat pe
înalţii ierarhi arm eni şi rom âni, care au fost angajaţi direct în acest
dialog.
La încheierea lucrărilor m itropolitul Dam aschinos din p artea Bise
ricii Ortodoxe şi m itropolitul Bişoi din p artea Bisericilor O rientale au
fost însărcinaţi cu elaborarea unei sinteze privind întreaga activitate
a comisiilor de dialog. Acest docum ent a fost în ain tat tu tu ro r B iseri
cilor p en tru a fi studiat şi supus aprobării Sinoadelor, ca foruri suprem e
de decizie.
Luând cuvântul, P.F. Părinte Patriarh Teoctist a a ră tat că Biserica
Ortodoxă Rom ână a exam inat în S fântul Sinod acest docum ent doctri
n a r şi a decis să îl aprobe. Este însă cunoscut faptul că unele Biserici
Ortodoxe nu au aprobat încă docum entul.
Concom itent a fost creată o Comisiei pe problem e de teologie litu r
gică, ale cărei lucrări s-au desfăşurat într-o prim ă etapă la Atena.
Revine acum sarcina găsirii unor soluţii cât mai bune de teologie prac
tică, p en tru depăşirea diferenţelor care mai persistă.
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în intervenţia care a urm at, arhiepiscopul arm ean Nerses s-a refe
rit la ultim a în tru n ire a Comisiei de dialog, desfăşurată în luna septem 
brie a.c. la Geneva. Cu această ocazie unele Biserici au an u n ţat că nu
s-a prim it încă docum entul final iar altele că acesta, deşi le-a parvenit,
nu a fost încă studiat.
Sanctitatea Sa K arekin l y luând cuvântul a rem arcat în acest con
text că docum entul va trebui să fie îm b u n ătăţit p e n tru a putea fi accep
tat şi aprobat de către toate Bisericile. «De pe acum însă .noi avem
conştiinţa că, în ciuda diferitelor form ulări, m ărturisim aceeaşi credinţă
în Persoana Dom nului nostru Iisus Hristos. Dacă nu a fost Incă form al
restabilită com uniunea deplină în tre noi, p en tru motive care nu sunt
de ordin p u r teologic, aceasta nu trebuie să constituie un handicap
pentru colaborarea noastră». Se impune, aşadar, elaborarea unor
proiecte comune, care să m aterializeze posibilităţile concrete de cola
borare. «în Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a afirm at P.F. P ărin te
P a tria rh Teoctist, în urm a analizei aprofundate a docum entului, s-a
constatat că acesta este corect din punct de vedere doctrinar. De aceea
se im pune în prezent o aprofundare a im plicaţiilor acestui docum ent la
nivelul Bisericilor locale».
P rea Fericirea Sa a rem arcat cu satisfacţie că în sânul Bisericii
Ortodoxe Rom âne există o atm osferă pozitivă în ceea ce priveşte a titu 
dinea faţă de acest dialog şi faţă de unirea Bisericilor Ortodoxe şi
O rientale.
întâln irile de până acum intre ierarhi, schim burile de profesori şi
studenţi la nivelul celor două fam ilii de Biserici Apostolice, converg
îm preună spre o mai bună cunoaştere şi apropiere.
O altă intervenţie a a p a rţin u t I.P.S. M itropolit Nicolae al B ana
tului, care a ţin u t să sublinieze că deosebirile doctrinare constau doar
in term enii utilizaţi. S-ar putea afirm a că aceeaşi credinţă apostolică a
cunoscut diferite form ulări în cursul tim pului.
P ână la atingerea ţelului propus, regăsirea u nităţii de credinţă şi
com uniunea deplină în Sfintele Taine, trebuie să fie pregătiţi cu atenţie
paşii urm ători.
Se pot rem arca în unele Biserici şi tendinţe mai puţin favorabile
dialogului, o anum ită reţinere în apropierea dintre Biserici. «De aceea,
a opinat înalt Prea Sfinţia Sa, se im pune ca Biserica Ortodoxă Rom ână
şi Biserica Apostolică A rm eană să exercite o anum ită presiune p e n tru
ca dialogul să avanseze».
O altă problem ă discutată în cadrul şedinţei Consiliului S piritual
Suprem a fost aceea a secularizării. Deschizând seria intervenţiilor pe
această tem ă Sanctitatea Sa K arekin I a afirm at că schim bările s u r
venite în A rm enia în ultim ii ani au avut ca urm are depăşirea izolării.
Această situaţie nouă, specifică ţărilo r din estul Europei, a favorizat în
schimb penetrarea curentelor care vin din Occident şi care contribuie
în m are m ăsură la secularizarea societăţilor.
Bisericile creştine din această p a rte a continentului european su n t
şi ele în tr-u n fel expuse acestor influenţe negative. De aceea o prio ri
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tate a activităţii bisericeşti trebuie să o constituie găsirea unor răsp u n 
suri adecvate la provocările lansate de secularizare.
R eferindu-se la situaţia din ţara noastră, P.F. P ărinte P a triarh
Teoctist a descris contextul nou In care lucrează Biserica după Decem 
brie 1989 şi a enum erat principalele m om ente de înnoire a vieţii biseri
ceşti.
P rim ul pas l-a constituit proclam area autonom iei bisericeşti prin
revizuirea statu tu lu i Bisericii Ortodoxe Române. Un m om ent im portant
l-a reprezentat reintroducerea religiei în şcoală, u rm at de reluarea asis
tenţei religioase în spitale, arm ată, penitenciare etc. S-au în fiin ţat noi
eparhii, m ănăstiri, sem inarii şi facultăţi de teologie.
Pe de altă parte se face tot m ai sim ţit şi în ţara noastră spiritul
secularizant şi de aceea Biserica trebuie să-şi sporească eforturile de
contracarare a acestui fenom en negativ. Societatea cere acum o prezenţă
bisericească tot mai activă pe plan social şi cultural, aşteaptă fapte
responsabile, nu num ai un angajam ent prin vorbe frumoase.
în activitatea lor de m are răspundere ierarhii Bisericii se sim t
încurajaţi de către credincioşi şi clerici. în acelaşi tim p prezenţa iera r
hilor în m ijlocul credincioşilor este un fapt constant şi o sursă de
înnoire duhovnicească.
In intervenţia sa, dl. academ ician Virgil Cândea a scos în evidenţă
o consecinţă gravă a fenom enului secularizării şi anum e agresivitatea
sectelor. Prozelitism ul sectar este favorizat de curentele filosofice şi
culturale care vin din Occidentul Europei.
Un alt pericol îl reprezintă lipsa conştientizării credincioşilor faţă
de nocivitatea secularizării. Astăzi, este de părere prof. Cândea, orice
tip de spiritualitate este atacat de secularism , de ateism şi m aterialism
şi acesta are loc, p en tru prim a dată în istoria um anităţii, la nivel p lan e
tar. Avem noi oare capacitatea să neutralizăm aceste forţe ?
Un răspuns posibil la această provocare ar putea Ti evitarea am bi
guităţilor în opiniile noastre, care nasc duplicităţi. «Se im pune mai
m ultă rigoare în a urm a m esajul evanghelic al lui Hristos de îndum nezeire a om ului. în tr-u n sens, noi nu aparţinem acestei lumi, adică ne
ancorăm existenţa şi în Dumnezeu».
Problem a cea mai gravă este cea a educaţiei care trebuie rezolvată
cu prioritate. «Este îm bucurător faptul că m ulţi intelectuali su n t preocu
paţi astăzi de rezolvarea unor problem e, care privesc viaţa Bisericii. Ei
pot ajuta foarte m ult clericii în lucrarea lor pastorală», a concluzionat
dl. Virgil Cândea.
Pe aceeaşi linie s-au înscris şi aprecierile Sanctităţii Sale, Catolicosul K arekin I. «Fenom enul secularizării a fost prezent totdeauna în
societate şi în Biserică. Intensitatea lui este însă, astăzi, nouă şi d ra 
m atică. Tehnologizarea excesivă reprezintă o cauză m ajoră a acestui
fenom en, care îndreaptă lum ea către hedonism şi epicureism. C ultura
secularizată nu oferă oam enilor alt model decât cel hedonist.
Doar angajam entul um an, personal şi com unitar, ar putea rezolv#
această problem ă dificilă, care confruntă societatea contem porană. Avem
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nevoie de tineri plini de zel p en tru credinţă şi Biserică, de preoţi plini
de râvnă p en tru pastoraţie şi misiune».
P e n tru evitarea u nor influenţe secularizante, a opinat I.P.S. M itro
polit Nicolae, va treb u i ca progresul m aterial al societăţii să fie p er
m anent dublat de progresul spiritual. In acest fel ar putea fi evitat
pericolul secularizării, care, aşa cum s-a observat în Occident, îşi face
apariţia îndeosebi în societăţile dezvoltate.
In încheierea discuţiilor teologice, desfăşurate în cadrul şedinţei
Consiliului S piritual Suprem , S anctitatea Sa K arekin I, P a tria rh u l
Catolicos suprem al Bisericii Arm ene, a m ulţum it călduros P rea F eri
citului P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române, pentru
contribuţia substanţială la progresul dialogului teologic dintre cele două
fam ilii de Biserici, pe calea regăsirii unităţii de credinţă şi viaţă biseri
cească.
Duminică, 10 noiem brie, la catedrala patriarh ală din Ecimiadzin, a
fost oficiată Sf. L iturghie arhierească, în prezenţa celor doi în tâistătători ai Bisericilor A rm eană şi Rom ână, S anctitatea Sa K arekin I şi Prea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist.
La încheierea slujbei, s-a adresat celor prezenţi, clerici şi credin
cioşi, Sanctitatea Sa K arekin I, salutând prezenţa delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Rom âne şi m ulţum ind Prea Fericitului P ărinte P atriarh
Teoctist pentru bunăvoinţa de a da curs invitaţiei de a vizita Biserica
Apostolică a Arm eniei. R em em orând relaţiile foarte bune din tre cele
două Biserici, la a căror evoluţie favorabilă au contribuit vrednicii de
pom enire P atriarhii Ju stin ian şi Vasken I, Sanctitatea Sa a afirm at :
«Doresc ca astăzi credincioşii arm eni să ştie că Prea Fericirea Sa,
P atriarh u l Teoctist, care se află cu noi de trei zile, a avut ocazia să
vadă tezaurul spiritualităţii noastre şi să cunoască m odul în care ne
desfăşurăm viaţa bisericească în ţara noastră deplin eliberată şi inde
pendentă. D arul libertăţii pe care ni l-a dat Dum nezeu trebuie să ne
unească şi mai m ult în credinţă şi în dreaptă vieţuire.
V-am ruga, Prea Fericirea Voastră, ca la întoarcerea în Rom ânia să
duceţi clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Rom âne sentim entele
noastre frăţeşti, dragostea şi respectul nostru, căci noi nu putem uita
că poporul rom ân a prim it cu braţele deschise pe arm enii răm aşi fără
patrie...
Cu acest prilej festiv, ca o expresie a dragostei frăţeşti şi ca semn
al au torităţii arhiereşti, în num ele Sf. Sinod vă dăruim această cârjă
patriarhală, la îm plinirea a zece ani de cârm uire a Bisericii Ortodoxe
Române, îm preună cu urările noastre de sănătate şi îndelungată înzilire în slujirea patriarh ală !».
A luat apoi cuvântul P.F. Părinte Patriarh T e o c tis t:
«Sanctitatea Voastră,
Prea iubiţi fraţi şi surori,
Sunt foarte recunoscător S anctităţii Sale p e n tru cuvintele alese
adresate Bisericii Ortodoxe Rom âne şi poporului român. Este adevărat
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că astăzi înscriem o pagină nouă în istoria Bisericilor noastre, reînnoind
dragostea noastră, care ne leagă de veacuri şi pe care ne-a lăsat-o
Domnul nostru Iisus Hristos. Ea cuprinde cerul şi păm ântul şi a făcut
ca noi să nu mai fim m uritori, noi creştinii, botezaţi în num ele T atălui,
al Fiului şi al S fântului Duh să fim nem uritori, să biruim păcatul şi
m oartea, să fim biruitori în faţa tu tu ro r greutăţilor, aşa cum M ântuito
rul nostru Iisus Hristos a biruit păcatul şi m oartea şi ne-a dăruit nouă
viaţă veşnică.
Sf. Liturghie de astăzi, la care am participat cu toţii, L iturghia
Bisericii Arm ene, conţine în în v ăţătu ra şi practica ei, leacul nem uririi
noastre, cum învăţau Sf. P ărinţi. Cu aceste sentim ente şi gânduri, ne
întâlnim între noi Bisericile şi slujitorii lor, credincioşii şi vieţuitorii
sf. m ănăstiri, căci acest rost îl are Biserica pe păm ânt, de a aduna pe
toţi care cred în Dom nul Iisus Hristos şi Sf, Treim e, de a-i apropia şi
a-i aduce la unitatea Sa, a iubirii şi trăirii veşnice, asem enea Sf. Treim i.
Această bogăţie de credinţă am cunoscut-o şi înainte în vizitele
anterioare pe care le-am făcut, dar şi de data aceasta în Biserica A posto
lică Arm eană,
Am văzut biserici şi m ănăstiri străvechi, am cunoscut arta şi cultura
străveche, legate de alfabetul arm ean, scris cu litere de aur, de către
vrednicul de pom enire Catolicosul suprem Vasken I, păstrat la loc de
cinste în tezaurul Bisericii.
A fost un m are dar al iubirii lui Dum nezeu a ră tat faţă de poporul
arm ean şi poporul rom ân, care exprim ă credinţa şi rugăciunile lor în
lim ba m aternă. Această bunătate a lui Dum nezeu, cele două popoare au
transform at-o în existenţa şi identitatea lor, căci cuvântul sfânt prin
care îl exprim ăm pe Dum nezeu, cuvântul lui Dum nezeu, a făcut din
popoarele noastre, popoare alese de Dum nezeu, care s-au apropiat de-a
lungul secolelor, prin credinţă, dragoste şi artă.
Biserici şi m ănăstiri arm ene străvechi există şi pe păm ântul nos
tru românesc. De la dom nitorul Moldovei, A lexandru cel Bun, 1400 —■
aveţi aici la In stitu tu l din M anessise, docum entul de recunoaştere a
Episcopiei A rm ene la Suceava. Este un docum ent preţios p en tru noi
toţi, arm eni şi rom âni, căci arată com uniunea noastră de viaţă, de sufe
rinţă şi de existenţă. Episcopia există şi astăzi în Rom ânia, al cărui vicar
este prim arhim . Z. Baronian.
Este un lucru deosebit de însem nat, iubiţi fraţi şi surori, întâlnirea
noastră la acest sfânt altar căci ne leagă un trecut sfânt, ne leagă m ar
tirii p en tru credinţă din trecu tu l nostru, fapt pe care Sanctitatea Sa
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l-a a ră ta t cu em oţie sfântă. De aceea acum, în sfânta lib ertate ne în tâ l
nim m ai des, cu inim ile mai deschise cu lum ina Sf. D uh a libertăţii.
Şi stăpânirea com unistă ne-a legat, p rin suferinţa produsă celor două
Biserici, dar cei care au slujit Biserica cu râvnă prisositoare, asem enea
Catolicosului Vasken I şi asem enea P atria rh u lu i nostru de evlavioasă
pom enire, Ju stin ia n M arina, au făcut din Bisericile noastre tem eiuri de
afirm are a credinţei.
M ărturie a acestor adevăruri stau muzeele, reşedinţa şi lucrările ră 
mase de la Catolicosul suprem Vasken I. Şi acest m are bărb at al istoriei
contem porane, Vasken I, a îm p ărţit drep tatea sa în tre poporul arm ean
şi poporul rom ân, între Biserica A rm eană şi Biserica O rtodoxă Rom ână.
Aceşti doi m ari patriarh i ai noştri, Ju stin ian şi Vasken I, ne-au învă
ţat că suferinţa aduce zel, aduce prezenţă şi aduce reînnoirea sufletelor
slujitorilor altaru lu i şi ale credincioşilor, spre a înscrie cu suferinţa lor,
veşnicia Bisericii lui Hristos.
Iată m ărtu rii p en tru noi şi îndatoririle în acelaşi tim p, ca să ne
întâlnim şi să ne îm părtăşim şi bucuriile, d a r şi grijile noastre. Biserica
are nevoie de noi toţi, de râvna şi ataşam entul nostru al tuturor, de pre
zenţa, glasul şi rugăciunile noastre.
P rezenţa în Rom ânia anul tre c u t a S anctităţii Sale Catolicosul
K arekin I, a bu cu rat zecile de m ii de credincioşi rom âni, adunaţi p e n tru
cinstirea Cuviosului D im itrie cel Nou de la B ucureşti. Căci dacă la su 
ferinţă este necesar să fim prezenţi unii lângă alţii, cu a tâ t m ai m ult
acum în libertate se cuvine să fim prezenţi unii lângă alţii, să ne încu
rajăm şi să găsim căi de m ers înainte şi de slujire a Bisericilor noastre.
Noi suntem trecători dar Biserica este veşnică. Cu cât ne înscriem
activitatea şi contribuţia noastră în Biserică, cu atât noi ne încredinţăm
de viaţa noastră veşnică în Hristos. Avem datoria să vestim adevărul
lui Hristos în lum ea de astăzi, mai ales că lum ea caută căi spre adevă
ru l cel veşnic. Noi şi dvs. credincioşii, avem datoria să sădim convin
gerea adevărului lui H ristos în viaţa de fam ilie, în şcoală şi peste tot.
După pilda celor care au înălţat m ănăstirile străvechi în A rm enia, după
pilda dom nitorilor şi credincioşilor rom âni, care au construit biserici şi
m ănăstiri în ţara noastră, trebuie şi noi cei de astăzi să ne înscriem
num ele şi posibilităţile noastre m ateriale p en tru veşnicia Bisericii.
M-am bucurat să văd în clădirea cea nouă din Sfântul Scaun de la
Ecimiadzin, num ele credincioşilor arm eni şi pilda lor trebuie urm ată
de noi toţi.
Noi, cei din delegaţia Bisericii O rtodoxe Rom âne plecăm din A rm e
nia cu cele m ai frum oase im presii, cu atm osfera de renaştere spirituală
a acestei Biserici, adusă de Sanctitatea Sa Catolicosul K arekin I. Să fiţi
B. O. R. — 13
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fericiţi, iubiţi fraţi şi surori, că atât Dvs. cât şi arm enii din întreaga lume
au un păstor cu har dum nezeiesc, cu înţelepciune şi cunoştinţe teologice
bogate, înconjurat de m em bri ai Sf. Sinod, şi de preoţi, cu teologie
înaltă. Aveţi şcoli teologice bine' organizate. A cestea toate să vă dea
încredere şi bucurie.
Noi trebuie să apărăm credinţa noastră ortodoxă, credinţa Biserici
lor noastre străvechi, căci credinţa apostolică este urm ărită şi atacată
astăzi în societatea nouă. îşi fac apariţia diferite curente de gândire şi
secte religioase. Biserica, credinţa, S f. A ltar ne ţin statornici în tradiţia
şi credinţa noastră strămoşească.
Sanctitatea Voastră,
Iubiţi fraţi,
Vă aduc din Rom ânia, din partea clericilor, a m em brilor Sf. Sinod
şi a tu tu ro r credincioşilor Bisericii noastre, cele mai alese sentim ente de
iubire şi recunoştinţă.
Vă asigurăm , S anctitatea V oastră că acolo în sufletele lor aţi lăsat
urm e adânci ; prezenţa Sanctităţii V oastre în Rom ânia a însem nat o rază
de lum ină puternică.
P e n tru a sublinia şi prezenţa de la B ucureşti a Sanctităţii Voastre
şi prezenţa noastră de astăzi, v-am adus icoana sf. ierarh Antim , un m are
m itropolit şi m artir al Bisericii O rtodoxe Rom âne care în urm a activi
tăţii sale ca m itropolit al U ngrovlahiei şi-a dat viaţa în mod m artiric
B unului Dum nezeu. El să ne fie m ărtu rie în activitatea şi lucrarea noas
tră pen tru u n itatea Bisericii lui Hristos.
Să-m i îngăduiţi, de asemeni, să îm părtăşim preţu ire şi îm brăţişare
tu tu ro r m em brilor S fântului Sinod, colaboratorilor Sanctităţii Voastre,
Corului care a cântat atât de frum os şi tutu ro r celor care au făcut ca
vizita noastră să fie de neuitat.
B inecuvântarea lui Dum nezeu să fie cu noi toţi. «Amin».
După oficierea slujbei a fost vizitat m uzeul pe care îl adăposteşte
reşedinţa patriarhală, care conţine obiecte de m are valoare artistică din
patrim oniul cultural şi spiritual al Bisericii Armene.
Cu ocazia prânzului oferit de către S anctitatea Sa la reşedinţa pa
triarh ală în onoarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române a avut ioc un
schim b de daruri, ca sem n al p reţuirii şi frăţietăţii ce caracterizează re
laţiile dintre în tâistătăto rii celor două Biserici.
Luni, 11 noiem brie Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
brii delegaţiei Bisericii O rtodoxe Rom âne au participat, alături de
titatea Sa, P a tria rh u l Catolicos suprem K arekin I la solem nitatea
nerii ju răm ântului de către preşedintele ales al Arm eniei, dl.
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T er-Petrosian. D upă cerem onia desfăşurată la P alatu l din Erevan, Prea
Fericirea Sa a adresat felicitări dom nului preşedinte al Arm eniei.
In continuare program ul vizitei a cuprins prim irea la dl. prim m inistru arm ean. La prim ire a lu at parte S anctitatea Sa K arekin I,
însoţit de ierarhi ai Bisericii Arm ene.
DL prim -m inistru a salutat delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne
şi pe Prea Fericitul Părinte Teoctist şi şi-a exprim at satisfacţia pen tru
bunele rap o rtu ri care există între A rm enia şi România, precum şi în tre
Biserica Arm eană şi Biserica Ortodoxă Română.
A luat apoi cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c tis t:
«Ne bucurăm foarte m ult, dom nule prim -m inistru, că vizita dele
gaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne şi a reprezentantului com unităţii
arm ene din Rom ânia, a cuprins în program ul său o întâlnire cu D um nea
voastră. Este plină de sem nificaţie această întâlnire fiindcă cele două
Biserici se străduiesc să se apropie cât mai m ult, să se unească chiar,
până în sfârşit.
în întâlnirile noastre, o bună p arte dintre convorbiri şi participări
au fost consacrate cunoaşterii relaţiilor spirituale şi liturgice şi ne-au
p rileju it o convingere deplină că cele două Biserici au un fond comun
şi sunt Biserici naţionale, legate fiinţial de popoarele lor. De aceea ele
au un cuvânt de spus, în prim ul rând popoarelor Jor, apoi celorlalte po
poare şi Biserici din lum e.
Ne bucurăm că suntem prezenţi la instalarea Dvs. şi a dom nului
preşedinte al Arm eniei. Asem enea îm prejurări sunt aşteptate cu m ult
interes, nu num ai de societatea arm eană, de naţiunea arm eană, ci şi de
celelalte popoare ale lumii. în tre ele este şi Rom ânia care, ca şi A rm e
nia, a fost decenii de-a rândul sub dom inaţia m arxism ului m ilitant care
a în g rădit Biserica şi a îm puţinat m ulte dintre activităţile ei.
N ădejdea acestei schim bări spre bine este aceeaşi în ţările noastre,
p en tru că şi la noi în Rom ânia au fost recent alegeri. Dorim ca această
schim bare să fie cu binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca răspunde
rea grea, pe care v-aţi asum at-o să o duceţi cu roade bogate p e n tru viaţa
poporului arm ean şi p e n tru ca Biserica A rm eană să-şi desfăşoare acti
v itatea sa şi relaţiile cu alte Biserici, în scopul de a răspândi cât mai
m ult pacea, prietenia şi frăţietatea.
M ulţum im S anctităţii Sale Catolicosului K arekin I pentru faptul
că ne-a p rilejuit această vizită.
Vom aştepta şi noi şi vom fi interesaţi de prosperitatea acestei ţări,
care are acum o echipă tânără de conducere, pe care a ales-o în mod
liber poporul arm ean.
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Pentru a înscrie momentul de astăzi voi recurge la o parte din te
zaurul valoros al Bisericilor noastre, de nădejde şi de înviorare a cre
dinţei, pe care îl reprezintă cinstirea sfinţilor. Am putut vedea în
Armenia multe sanctuare ale sfinţilor întemeietori de credinţă şi de
ţară, de cultură, ca şi la noi în România. Ei ne sunt de mare ajutor în
clipele de răscruce ale vieţii noastre.
Un asemenea sfânt şi erou al neamului nostru românesc, un erou
al credinţei creştine ortodoxe este sfântul ierarh Calinic, care în activi
tatea sa a prisosit în iubire faţă de oameni şi de ţară şi în dragoste şi
jertfă pentru Biserica lui Hristos. Vă rog să-mi îngăduiţi să Vă ofer
icoana acestui sfânt, care să vă amintească de noi, de ţara şi de poporul
nostru. Primiţi, Vă rog, şi această medalie jubiliară a Patriarhiei noastre,
care şi-a serbat de curând 110 ani de autocefalie».
Dl. ppim-ministru a mulţumit pentru binecuvântare şi pentru daru
rile oferite, afirmând următoarele :
«Aceste cuvinte ale Prea Fericirii Voastre le-am primit cu cea mai
mare dragoste şi seriozitate. Ele au fost o binefacere sufletească şi au
însoţit simbolul vieţii şi lucrării Sf. Ierarh Calinic.
Aşa cum aţi arătat, popoarele şi Bisericile noastre au multe lucruri
comune iar Bisericile noastre sunt Biserici naţionale. Popoarele noastre
şi-au câştigat libertatea şi independenţa prin jertfă. Acum suntem che
maţi să colaborăm în diferite domenii de activitate.
Prima ţară în care am deschis ambasadă după obţinerea indepen
denţei de stat a fost România. Noi nu putem uita că o parte din armeni
au găsit o patrie primitoare în România. Prietenia seculară dintre cele
două popoare reprezintă o bază trainică pentru dezvoltarea pe viitor
a unei legături durabile.
Permiteţi-mi să vă mulţumesc încă odată pentru această vizită.
Vă rog să transmiteţi guvernului României asigurarea că vom colabora
şi pe viitor, iar poporului român urările noastre sincere de sănătate şi
fericire».
In cursul zilei de luni, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
acordat un interviu postului naţional de televiziune din Armenia.
Redăm în continuare acest interviu.
în tre b a re : Prea Fericirea Voastră, vă dorim bun venit pe pământul
Armeniei. Folosind acest prilej v-am ruga să ne împărtăşiţi câteva
gânduri despre situaţia generală a Bisericii Ortodoxe Române, astăzi.
Răspuns: Mai întâi, iubiţi fraţi şi surori armeni, din toată inima adresez
un cuvânt de mulţumire Sanctităţii Sale, Catolicosul suprem Kare
kin I, pentru invitaţia pe care mi-a făcut-o şi adresez apoi un cu
vânt călduros către toţi preoţii şi credincioşii Bisericii Apostolice
Armene.
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P en tru a răspunde în treb ării dvs. sunt bucuros să vă spun
că în urm a eliberării de sub îngrădirile comuniste, Biserica O rto
doxă Rom ână a dobândit libertatea ca dar al D uhului Sfânt şi şi-a
organizat viaţa şi activitatea sa pe tem eliile unei autonom ii faţă de
pu terea laică* Ea nu a ru p t legătura cu statul, ci îm preună cu el
urm ăreşte binele comun al întregului popor român.
P en tru ca acest bine să fie dobândit cu foloase reale pen tru
lum ea, care n-a cunoscut credinţa tim p de 45 de ani şi a fost lip
sită de învăţăm ântul religios, S fântul Sinod al Bisericii noastre a
h otărât să organizeze învăţăm ântul religios în şcoli. Mai întâi a
făcut dem ersurile necesare şi a adus am endam ent a tâ t la C onstitu
ţia ţării, privind libertatea religioasă şi autonom ia Bisericii O rto
doxe Române, ca Biserică naţională şi apoi şi în şcolile de stat.
Astfel s-a introdus m ai întâi un an facultativ cu profesori pe care
i-a num it Biserica prin eparhiile pe care le avem, apoi au fost
num iţi teologi ca să predea religia în şcoală, iar ea a devenit dis
ciplină obligatorie. Acest lucru este de m are însem nătate deoarece
cunoaşterea lui Dum nezeu prin învăţarea credinţei şi a practicilor
bisericeşti, precum şi educaţia m orală a copiilor, contribuie la renaş
terea societăţii umane.
Apoi Sfântul Sinod a elaborat şi tipărit m anuale de religie
pen tru prim ii patru ani, iar în prezent se lucrează şi pen tru cele
lalte clase. De anul acesta cărţile de religie, întocm ite de o co
misie a Bisericii, sunt tipărite de M inisterul învăţăm ântului, în 
văţăm ântul religios a fost extins la opt ani, iar pentru licee sunt
organizate cursuri facultative.
R eferitor la învăţăm ântul teologic, prin intervenţia noastră
şi ca un drept al Bisericii dintotdeauna, în schim bul m ultor
bunuri şi proprietăţi, pe care regim ul com unist ateu le-a luat
de la Biserică în mod abuziv, am cerut ca Sem inariile şi Facul
tăţile de Teologie să fie integrate în învăţăm ântul de stat, facul
tăţile în cadrul universităţilor, iar sem inariile pe lângă Episcopii.
P en tru a face o educaţie religioasă potrivită învăţăturii orto
doxe, am încheiat un protocol cu M inisterul învăţăm ântului, în
v irtu te a căruia noi am păstrat dreptul Bisericii asupra num irii
profesorilor de teologie şi asupra program ului de educaţie, în 
deosebi cel liturgic, atât la Sem inarii cât şi la Facultăţile de
Teologie.
Toţi profesorii din învăţăm ântul teologic, cât şi cei din învă
ţăm ântul religios, sunt plătiţi de către Stat, prin interm ediul Mi
nisterului învăţăm ântului. în prezent funcţionează 35 de Sem inarii
şi 14 F acultăţi de Teologie.
M enţionăm şi faptul că protocolul m enţionat mai sus ne în
lesneşte participarea la selecţionarea şi num irea profesorilor de
teologie şi de religie.
Întrebare : Am dori să ştim care sunt raporturile dintre Biserica O rto
doxă Rom ână şi statul rom ân ?
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R ă sp u n s: Biserica Ortodoxă Rom ână, ca şi celelalte culte din Rom ânia,
are o libertate religioasă deplină şi poate să-şi organizeze viaţa
de parohie, de m ănăstire, să num ească preoţi, să se organizeze
potrivit cerinţelor credincioşilor, adică înfiinţând noi episcopii,
sem inarii şi facultăţi de teologie. S tatul nu intervine în nici un fel
în viaţa lăuntrică a Bisericii. Num ai autoritatea bisericească, adică
Sfântul Sinod, lucrează prin ierarhi şi eparhii, cele ce sunt în
interesul Bisericii. în privinţa bunurilor bisericeşti acestea au fost
restitu ite în parte Bisericii, dar de ceea ce am avut nevoie, ca de
exem plu localuri p en tru sem inarii sau facultăţi, reşedinţe pentru
noile eparhii, alte clădiri necesare activităţii noastre bisericeşti, de
la caz la caz, s-au re stitu it ori s-au a trib u it Bisericii de către
Stat. S-au atribuit, de asem enea, teren u ri arabile parohiilor şi m ă
năstirilor, dar suntem încă departe de situaţia pe care a avut-o
Biserica înainte de epoca totalitarism ului comunist. N ădăjduim că
pe viitor se vor satisface şi celelalte nevoi ale Bisericii noastre.
Aş dori să mai arăt că am obţinut şi terenuri pentru construirea
de biserici şi m ănăstiri, din partea Statului.
întrebare : Care este poziţia şi rolul Bisericii Ortodoxe în relaţiile ecu
menice în general şi în relaţiile cu Biserica Apostolică Arm eană
în special ?
R ă sp u n s: A niversarea de anul trecut a P atriarhiei şi Autocefaliei, a
adunat în ţara noastră reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori
şi ai Bisericilor O rientale, ai V aticanului şi ai Consiliului Ecumenic
al Bisericilor.
Am avut prilejul să ne cunoaştem mai bine şi să purtăm un
dialog în tre noi dar şi cu credincioşii Bisericii noastre. Ne-am
bucurat foarte m ult că la aceste aniversări au participat Biserica
A rm eană şi Biserica Coptă din Egipt prin în tâistătăto rii lor,
Sanctitatea Sa K arekin I şi P atria rh u l Şenuda din Egipt. Am în
tâm pinat cu m are bucurie cuvântul înflăcărat şi ecumenic pe care
l-a rostit Sanctitatea Sa.
în prezent ne găsim într-o deschidere ecumenică iar scopul
vizitei noastre aici, la E'jimiadziu şi în A rm enia, este tocmai acesta
de a pecetlui ceea ce noi am început şi anum e ca cele două Biserici
să depună stăru in ţă pe lângă celelalte Biserici Ortodoxe şi O rien
tale, ca să ajungem la acea unitate pe care o voieşte Dom nul şi
M ântuitorul nostru Iisus Hristos, când spune : '<Ca toţi să fie
una».
întrebare : Am dori să cunoaştem care este aportul Bisericii Arm ene
din Rom ânia în cadrul vieţii com unităţii arm ene şi al relaţiilor
dintre arm eni şi rom âni şi apoi vă rugăm să daţi binecuvântarea
Prea Fericirii V oastre poporului arm ean.
Răspuns : După cum se cunoaşte, este poate singurul caz din lume, ca
într-o ţară să existe o comunicate, o m inoritate de m ulte secole
fără întrerupere, de la 1400 până astăzi, cu parohii şi m ănăstiri
foarte bine organizate.
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Aş vrea să arăt cu bucurie că Biserica A rm eană şi credin
cioşii arm eni din Rom ânia au adus un m are aport spiritual, cul
tu ral şi economic ţării noastre întotdeauna.
In vrem urile de a:um , în libertate, regretăm că nu mai sunt
atâţia arm eni în ţara noastră, cum erau înainte de război, dar
viaţa com unităţii arm ene este dc aceeaşi intensitate şi cu acelaşi
rod bogat.
Avem în delegaţia noastră pe părintele arhim andrit Zareh
Baronian, vicarul Arhiepiscopiei arm ene din Bucureşti, îm preună
cu dl. am basador al Arm eniei în ţara noastră. Aceasta dovedeşte
prietenia şi preţuirea noastră reciprocă.
Ţin cu acest prilej ca să îm părtăşesc dragostea şi preţuirea
mea credincioşilor şi preoţilor arm eni iar din partea Sfântului
Sinod binecuvântare. Vă adresez tu tu ro r un cuvânt cald de păs
trare a unităţii de credinţă şi a datinilor străm oşeşti arm ene, atât
de frum oase, de zidiri de noi biserici, de depus eforturi ca să se
cunoască de către toţi principiile de credinţă, prin învăţarea reli
giei de către copii şi tineri, pentru că num ai credinţa, iubiţii
mei, ne va ajuta să ajungem Ia piscul luminos al vieţii creştine,
p entru care Dom nul Dum nezeu să ne ajute tuturor.
B inecuvântarea Dom nului să fie cu voi cu toţi, acum şi p u 
ru rea şi în vecii vecilor. Amin».
înaintea plecării spre patrie, cu prilejul ultim ei întâlniri în tre cei
doi Întâistătători ai Bisericilor Române şi Arm ene,
Sanctitatea Sa
K arekin I, P a tria rh u l Catolicos suprem a] arm enilor, şi-a exprim at sa
tisfacţia în legătură cu dialogul purtat, care contribuie la adâncirea
relaţiilor dintre cele două Biserici.
«Cele două popoare şi Biserici ale noastre, a afirm at în continuare
Sanctitatea Sa, au atât de m ulte lucruri în comun şi un trecut atât de
asem ănător, încât suntem chem aţi la o apropiere şi colaborare tot mai
strânsă».
Catolicosul suprem Karekin I a propus iniţierea unui schimb de
delegaţii de tineri, care să aibă posibilitatea cunoaşterii tezaurului
de
valori spirituale ale celor două Biserici. O astfel de iniţiativă va fi
foarte benefică pentru generaţiile viitoare, care se vor îmbogăţi prin
cunoaşterea reciprocă şi prin cultivarea tradiţiilor m ilenare, atât de
bogate. «Trebuie să continuăm această lucrare de m ărturie comună a
credinţei în Hristos Domnul nostru în faţa naţiunilor lumii, a tu tu ro r
Bisericilor creştine. Trebuie să arătăm că deşi suntem diferiţi în expresia
credinţei, suntem una în duh. participând îm preună la slujirea lui
Hristos în serviciul um anităţii».
în cuvântarea de răspuns, Prea Fericitul Părinte T e o c t i s t , P a
tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române, a spus urm ătoarele :
«Şi pentru noi cei ce plecăm în România, această clipă a despărţirii
de ospitalitatea Sanctităţii Sale şi a Bisericii Arm ene este grea. Putem
rosti şi noi, mai ales fiindcă ne găsim la poalele m untelui A rarat, aşa
cum au zis Sf. Apostoli pe m untele Tabor : «Doamne, bine este nouă
a fi aici» !
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R osturile noastre fac să ne întoarcem acolo unde suntem chemaţi,
dar de acum înainte, în România, vom sfinţi în suflete m ereu prezenţa
S anctităţii Sale, a A raratului şi a Ecim iadzinului.
Noi m ulţum im foarte m ult S anctităţii Sale acum, la plecare. P le 
căm cu sufletele pline de im presii frum oase, de discuţiile bogate pe care
le-am avut, de sensibilitatea şi receptivitatea prezenţei noastre în A r
menia. A ceastă vizită şi-a atins scopul, acela de a contribui la apropierea
şi u n itatea Bisericilor noastre şi a celorlalte Biserici Ortodoxe, bizantine
şi în afara ariei bizantine.
Răm ânem în legătura dragostei lui H ristos şi îm preună nădăjduim
să desfăşurăm m ulte activităţi, p en tru a aprofunda legăturile dintre
cele două Biserici.
în gândul că totdeauna vă avem în rugăciunile noastre, rog pe Bu
nul D um nezeu şi pe M ântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne ajute să
lucrăm p en tru unitatea Bisericii lui H ristos să putem m ărturisi în lum e
ceea ce a tâ t de frum os învaţă Bisericile noastre.
în aceste gânduri îm brăţişez cu tot respectul pe Sanctitatea Sa
şi cu toată dragostea pe cei ce sunt de faţă şi pe toţi cei care ne-au
însoţit în zilele acestea.
H ristos este şi răm âne în m ijlocul nostru. Am in !».
în ain tea deplasării la aeroport delegaţia Bisericii Ortodoxe Române,
condusă de Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi însoţită de S ancti
tatea Sa K arekin I, de ierarhi şi clerici arm eni, a participat la oficierea
unui Te-D eum în catedrala p atriarh ală din Ecimiadzin.
La aeroport cei doi în tâistătăto ri şi-au luat răm as bun şi s-au îm 
brăţişat, despărţindu-se cu sentim entul că legăturile dintre cele două
Biserici s-au consolidat şi mai m ult p rin această vizită.
La sosirea în patrie, pe aeroportul Otopeni, Prea Fericitul Părinte
Patriarh T e o c t i s t şi ceilalţi m em bri ai delegaţiei au fost întâm pinaţi
de m em bri ai Sfântului Sinod şi de colaboratori ai Prea Fericirii Sale din
A dm inistraţia P atriarhală.
La solicitarea reporterilor televiziunii rom âne, Prea F ericitul P ă 
rinte P a tria rh Teoctist a acordat un interviu, pe care îl redăm mai jos.
întrebare : Prea Fericite P ărin te P a tria rh V-ara ruga să ne spuneţi care
sunt rezultatele vizitei pe care aţi efectuat-o Bisericii din A rm enia ?
Răspuns : Am realizat o întâlnire, foarte im portantă, pe cale bisericească
deoarece lum ea creştină se îndreaptă acum spre o tot mai m are
apropiere, spre u n itate iar Biserica O rtodoxă găseşte în Bisericile
O rientale un p arten er de dialog foarte deschis şi sincer. De aceea
atenţia Bisericii noastre este înd rep tată către aceste Biserici O rien
tale, care au un fond doctrinar şi o practică în credinţă foarte
apropiate, până la identitate cu Biserica Ortodoxă.
Acesta este m otivul pentru care, răspunzând invitaţiei Sancti
tăţii Sale K arekin 1, P a tria rh u l Catolicos suprem al arm enilor,
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am efectuat această vizită. Am avut prilejul să ne întâlnim cu
ierarhi arm eni, m em bri ai S fântului Sinod, cu clerici şi credin
cioşi, care şi-au m anifestat dorinţa de colaborare pe calea regăsirii
u nităţii creştine şi în acelaşi tim p interesul de a cunoaşte istoria
României, p en tru că între istoria A rm eniei şi istoria ţării noastre,
din punct de vedere al vieţii creştine şi bisericeşti, există foarte
m ulte asem ănări.
Am p u tu t constata, de asem enea, că ţara noastră se bucură de
o m are apreciere şi respect din p artea forurilor de stat din A r
menia, care s-au instalat chiar în zilele acestea.
Din partea credincioşilor arm eni, a S anctităţii Sale şi a S fâ n 
tului Sinod al Bisericii Arm ene, transm it credincioşilor noştri, slu
jitorilor sfintelor m ănăstiri şi clericilor, cele mai calde gânduri şi
sentim ente de preţuire şi u rări de sănătate.
întrebare. : Consideraţi că Biserica A rm eană este gata să recunoască
hotărârile Sinodului de la Calcedon şi ale celorlalte Sinoade ecu
menice, care au urm at, în vederea reîntoarcerii ei în tre Bisericile
ortodoxe surori ?
R ă sp u n s: Deocamdată nu se pune problem a aşa, aceste aspecte s-au
discutat până acum, în prezent sunt altele de ordin practic de
discutat. Trebuie să m enţionăm în acest context că Biserica A r
m eană din fam ilia Bisericilor O rientale, este cea mai apropiată şi
mai deschisă dialogului şi apropierii Bisericilor noastre.
A tunci când se vor uni Biserica O rtodoxă şi Biserica O rien
tală va fi un m are câştig creştin, iar Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Apostolică A rm eană susţin cu tărie această idee.
Să ne ajute Bunul Dum nezeu să învingem toate greutăţile
şi să păşim pe calea voită de Dum nezeu, de a stabili în tre Biserici
şi între popoare rap o rtu rile cele mai frăţeşti, alese şi creştineşti».
De la aeroport s-a m ers la Catedrala patriarhală, unde s-a oficiat
un Te-Deum de m ulţum ire. Cu acest prilej P.S. Episcop Epifanie al
Buzăului a salutat în num ele m em brilor Sfântului Sinod al Bisericii Or
todoxe Române, al clerului şi al credincioşilor, pe în tâ istă tă to ru l Bi
sericii noastre, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi a elogiat ac
tivitatea depusă în scopul dezvoltării relaţiilor cu Biserica A rm eană,
pe calea unităţii creştine.
M ulţum ind pen tru întâm pinarea făcută de ierarhi şi colaboratorii
din A dm inistraţia P atriarh ală şi Arhiepiscopia B ucureştilor, Prea Feri
citul Părinte Patriarh T e o c t i s t s-a adresat astfel celor prezenţi :
«Iubiţi fraţi,
Ne-am întors, cu ajutorul B unului Dum nezeu, din vizita făcută Bi
sericii Arm ene, la invitaţia S anctităţii Sale K arekin I, P atriarh u l Catolicos suprem al arm enilor.
Această Biserică face parte din fam ilia Bisericilor O rientale, care
au p ăstrat tradiţia şi în v ăţătu ra apostolică neştirbită. Biserica noastră
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are legături strânse cu această fam ilie în depărtată nu din punctul de
vedere al credinţei, ci doar geografic a Ortodoxiei.
La apropierea Bisericilor Ortodoxă şi O rientală a contribuit foarte
m ult dialogul teologic, care s-a p u rta t în ultim ii ani, la care a partici
pat şi Biserica noastră, prin P.S. Episcop Tim otei al A radului, care ne-a
însoţit în această vizită. Acum ne găsim în situaţia de a adânci aceste
relaţii în vederea realizării unităţii Bisericii Ortodoxe cu fam ilia Bi
sericilor Orientale. Aceasta este o lucrare sfântă şi dum nezeiască, la
care au contribuit toate Bisericile Ortodoxe surori şi Bisericile O rientale,
şi care este în curs de a ajunge la îm plinire. Până atunci însă, trebuie
să ne cunoaştem mai îndeaproape iar noul Catolicos suprem al arm eni
lor din întreaga lume, a participat anul trecut în luna octom brie la ani
versările noastre. Acum am avut posibilitatea să răspundem la această
vizită prin acceptarea invitaţiei Sanctităţii Sale.
L egăturile noastre sunt străvechi cu arm enii din ţara noastră, iar
credinţa lor este cunoscută îndeosebi acolo unde sunt biserici şi m ănăs
tiri arm ene, în Moldova în Transilvania dar şi în Bucureşti. De-a lungul
veacurilor arm enii au adus un aport deosebit la cultura şi istoria ţării
noastre.
Cu prilejul vizitei in Arm enia am participat la instalarea noului
preşedinte, ne-am în tâln it cu prim ul m inistru şi cu preşedintele P arla
m entului. Toţi cei pe care i-am în tâln it poartă respect şi preţuire pentru
Biserica noastră, pentru poporul şi ţara noastră.
Acestea să ne fie tu tu ro r îndem n ca să lucrăm pentru sfânta O r
todoxie, aşa încât toţi cei ce vin la noi să poată lua model de sfinţenie
şi de rânduială bisericească.
Dum nezeu să binecuvânteze ostenelile noastre iar Sfântul D im itrie
cel Nou să ne ajute cu rugăciunile sale ca M ântuitorul nostru Iisus
H ristos să reverse pace în inim ile şi în sufletele noastre. Amin».
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t în A rm enia,
efectuată la invitaţia Sanctităţii Sale Catolicosul K arekin I, a constituit
un m om ent im portant în dezvoltarea şi am plificarea legăturilor frăţeşti
dintre celc două Biserici. în acelaşi tim p, prin discuţiile pu rtate de
către cei doi întâistătători, ca şi cele desfăşurate cu participarea iera r
hilor din cele două Biserici, au contribuit la aprofundarea dialogului
teologic şi practic, p u rta t în ultim a vrem e intre cele două fam ilii de
Biserici creştine.
în momentu] actual relaţiile foarte bune dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Apostolică A rm eană pot constitui un model de u r
m at pen tru toate celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale şi Bisericile
Vechi O rientale, ca şi p en tru toate Bisericile creştine, care sunt înscrise
pe linia regăsirii unităţii de credinţă şi de viaţă bisericească, spre îm pli
nirea voii M ântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel. care s-a rugat ; «Ca
toţi să fie una» (Ioan 17, 20).
Pr. lect. ŞTEFAN BUCHIU

ALEGEREA, HIROTONIREA ŞI INSTALAREA NOULUI
IERARH AL EPISCOPIEI CARANSEBEŞULUI,
PREA SFINŢIA SA DR. LAURENTIU STREZA
Joi, 4 iulie 1996, în C atedrala patriarhală din Bucureşti s-au des
făşurat lucrările Colegiului Electoral Bisericesc al Bisericii Ortodoxe
Române, prezidate de Prea Fericitul Părinte T e o c t i s t . Acest Colegiu
este form at din m em brii Sfântului Sinod, m em brii A dunării Naţionale
Bisericeşti, decanii Facultăţilor de teologie, directorii Sem inariilor teo
logice şi m em brii A dunării E parhiale ai Eparhiei care işi alege ierarhul.
Pe ordinea de zi s-a aHat alegerea în tâistătătorilor Eparhiei A lexandriei
şi Teleorm anului (recent înfiinţată), Eparhiei Huşilor (reînfiinţată din
1994) şi Episcopiei Caransebeşului, devenită vacantă prin decesul epis
copului Em ilian Birdaş.
La orele 8,00 în Catedrala p atriarhală a fost oficiată slujba TeDem nului. Im ediat, după aceea, în Catedrală, s-au desfăşurat lucrările
Colegiului Electoral Bisericesc. Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist
s-a adresai celor de faţă, arătând scopul convocării Colegiului şi îm 
părtăşind tu tu ro r dragostea şi bucuria sa pentru prezenţa la aceste
lucvări. In acest context. P ărintele P a tria rh a a ră tat că Sfântul Sinod
nu s-a mai în tru n it de ia m oartea episcopului Emilian, «cel p ururea
neastâm părat după lucrări» şi a m enţionat că înalt Prea Sfinţitul
Nicolae, M itropolitul Banatului, i-a transm is dorinţa clerului şi credin
cioşilor acestei eparhii — victim ă a com unism ului — ca alegerea noului
episcop să se facă cât mai curând posibil.
P rea F ericitul P ărinte P reşedinte a invitat pe m em brii Colegiului
să desem neze doi secretari (un cleric şi un m irean), apoi s-a făcut apelul
nom inal şi constatându-se num ărul legal al m em brilor prezenţi s-a
trecut la alegerea episcopilor pen tru Teleorm an şi Huşi. în urm a ex
prim ării votului secret, au fost desem naţi ca titu lari ai acestor eparhii
arhim . Galactiow Stângă, exarhul m ănăstirilor din A rhiepiscopia B ucu
reştilor şi Prea S finţitul Ioachim V asluianul, episcop vicar al Episcopiei
Rom anului.
La orele 12,30 a avut loc deschiderea lucrărilor Colieg'iului Electo
ral Bisericesc pen tru alegerea titu laru lu i Episcopiei Caransebeşului.
P en tru început, înalt Prea Sfinţitul dr. Nicolae Corneanu, M itropolitul
B anatului a propus un m om ent de reculegere în am intirea episcopului
Em ilian Birdaş şi după «Veşnica pomenire», a a ră tat că se îm plinesc
doi ani de la restau rarea Episcopiei Caransebeşului, fostul titu lar făcând
parte dintre cei care au avui, în destinul lor, prilejul de a contribui la
reînfiinţarea a două eparhii : Eparhia Alba Iuliei şi cea a C aransebeşu
lui. La Caransebeş episcopul Em ilian s-a străd u it să orienteze această
eparhie pe linia vechii tradiţii şaguniene, trad-ţie statornicită aici de
unii dintre ucenicii vrednicului m itropolit A ndrei Şaguna şi p ăstrată de
eparhie spre cinstea ei şi spre binele credincioşilor. Din păcate, trecerea
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sa la cele veşnice s-a petrecut pe neaşteptate, ceea ce a creat unele g reu 
tăţi atunci când s-a pus problem a găsirii altui ierarh care să-i continuie
activitatea bisericească, culturală şi economică începută la Caransebeş.
De aceea, Înalt Prea Sfinţia Sa a făcut apel la toţi cei prezenţi ca să se
gândească, cu m ultă responsabilitate, atunci când îşi vor da votul, ast
fel ca cel ales să fie la înălţim ea chem ării sale şi a obligaţiilor ce-i
revin.
După ce şi-a încheiat cuvântul în altu l ierarh, au fost aleşi cei doi
secretari —• preot D um itru Păunescu, consilier economic la Arhiepiscopia
Craiovei şi av. Ioan M orariu, Arhiepiscopia Sibiului, precum şi doi b ă r 
baţi de încredere din rândul m em brilor A dunării eparhiale a Episcopiei
Caransebeşului — preot Ioan L ăpuste şi judecător Gheorghe Ciulei —■
cărora le-a revenit sarcina de a distribui buletinele de vot m em brilor
Colegiului şi apoi — îm preună cu în alt Prea S finţitul P ărinte P re 
şedinte şi cei doi secretari — de a num ăra buletinele de vot, trecându-le din urna în care au fost depuse, în cea de a doua.
La despuierea scrutinului s-a constatat că. din 122 de participanţi,
884 au votat pentru Pr. prof. dr. L iviu Streza, prodecanul Facultăţii de
teologie «Andrei Şaguna» din Sibiu, 15 pentru P.S. Episcop-vicar Irineu
B istriţeanul (Cluj Napoca), 9 p en tru P.S. Episcop-vicar P atriarh al V in
cenţiu Ploieşteanul, alte câteva voturi fiind pentru diverse persoane.
în a lt Prea S fin ţitu l Nicolae a luat cuvântul după aceea, arătând că
alegerea s-a desfăşurat respectând prevederile S tatutului de organizare
şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Rom âne şi subliniind că, deşi nu
s-au depus candidaturi, Colegiul Electoral Bisericesc şi în general, obştea
Bisericească, este la curent cu viaţa Bisericii, cu cei ce sunt «episcopabili». Aşa au fost aleşi astăzi episcopii A lexandriei, H uşilor şi C aran
sebeşului. A dresându-se noului ales, în alt Prea Sfinţia Sa a spus :
«Să vă ajute Bunul Dum nezeu să Vă îndepliniţi m isiunea de Episcop,
aşa cum v-aţi îndeplinit-o pe cea de profesor».
în cuvântul adresat P atriarh u lu i, m em brilor Sfântului Sinod şi tu 
tu ro r celor prezenţi, noul titu la r al Episcopiei Caransebeşului a precizat
că acesta este cel mai em oţionant m om ent din viaţa sa, fap t pen tru care
aduce slavă lui D um nezeu şi prea m ărire Sfintei Treim i. După ce cu
câţiva ani în urm ă a trecut p rin tr-o m are durere, prin m oartea soţiei,
astăzi, după 26 de ani la parohie şi catedră, a fost chem at de Dum nezeu
la o m isiune atât de înaltă «cum aceasta a fost prezentată, în chip ideal,
studenţilor». Mai departe Prea Cucernicia Sa s-a referit la im portanţa
deosebită a Eparhiei C aransebeşului şi la legăturile puternice ce au
existat, în decursul tim pului, în tre Sibiu şi Caransebeş, în tre A rdeal şi
Banat.
M ulţum ind Prea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist pentru încre
derea acordată, părintele prof. Streza a subliniat că va fi supus şi ascul
tător iera rh în cadrul Bisericii şi a subliniat că prin această alegere se
acordă cinstire deosebită şcolii de unde a fost chemat. Cuvinte de m ul
ţum ire au fost adresate şi în alt Prea S finţitului P ărinte Nicolae, pe care
doreşte să-I considere în continuare ca un părinte ocrotitor, precum şi
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în alt Prea S finţitul Antonie, M itropolitul A rdealului, al cărui fiu du
hovnicesc a fosit şi va răm âne şi în continuare.
în încheiere P.C. Sa s-a adresat m em brilor A dunării Eparhiale a
Episcopiei C aransebeşului, exprim ând convingerea că vor avea o co
laborare fructuoasă şi rugând pe bunul Dum nezeu să binecuvinteze în 
ceputul acestei lucrări spre slava Sa şi spre binecuvântarea Bisericii
Sale.
în a lt Prea S finţitul P ărin te Nicolae a adresat cuvinte de aleasa
recunoştinţă Prea Fericitului Părinte T e o c t i s t , m em brilor S fântului
Sinod şi celor din Colegiul Electoral Bisericesc pen tru participarea la
acest im portant evenim ent din viaţa Bisericii noastre, subliniind cu
em oţie în glas, că astăzi «s-a dat încă o dată dovadă că Biserica este
condusă de S fântul Duh, ... pe care-L rugăm să fie alături de noi şi în
viitor, pen tru că avem nevoie de aju to ru l Său».
C uvântul de încheiere rostit de Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a, evidenţiat im portanţa şi mai ales frum useţea duhovnicească
a acestei zile în care — după mai m ulte decenii — au fost făcute din
nou alegeri de episcopi în catedrala patriarhală. Prea Fericirea Sa a adre
sat cuvinte de apreciere pentru cei aleşi, precizând că părintele profesor
Streza este «un harnic m isionar şi un profesor de excepţie care a îm 
părtăşit studenţilor, nu num ai cunoştinţe deosebit de folositoare, ci şi
m ulte din experienţele vieţii sale. Să nu vă fie team ă, p ărinte profesor
Liviu — a spus Prea Fericirea Sa — pentru că îm preună vom birui
orice val periculos care poate veni asupra noastră. Felicit Episcopia
C aransebeşului p en tru un astfel de ierarh, bun cunoscător al teologiei
ortodoxe şi m isionar al Bisericii în acea parte de ţară», a încheiat P a
tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române.
Tunderea în m onahism a celui ales spre a conduce destinele Epis
copiei C aransebeşului s-a făcut la sărbătoarea S fântului Prooroc Ilie
Tesviteanul, sâm bătă, 20 iulie 1996, sub cupola istoricei m ănăstiri B rân 
coveanu (Sâm băta de Sus). Condus sub m antia stareţului Irineu Duvlea,
părintele Streza înainta spre S fântul A ltar, ascultând im presionanta cân
tare «Braţele părinteşti...». La întrebările Î.P.S. dr. A ntonie Plăm ădeală,
M itropolitul A rdealului, Prea Cucernicia Sa a m ărtu risit că, cu voia lui
Dum nezeu, doreşte să fie prim it în cinul monahal. Făgăduind că de acum
înainte se va lăsa călăuzit de duhul ascultării, că va vieţui în curăţie
desăvârşită şi nu se va lăsa b iruit de ispite şi rele porniri, Prea Cucerni
cul P ă rin te Liviu a îm brăcat haina m onahală cu num ele de Laurenţiu.
în aceeaşi zi, în conform itate cu Legiuirile Sf. Sinod al Bisericii A uto
cefale Române, ierom onahului L aurenţiu i-au fost acordate două gram ate
m itropolitane : G ram ata nr. 1997, în care se arată că a in tra t în m ona
hism şi gram ata nr. 1995, prin care i se acordă distincţia
de protosinghel, iar luni 21 iulie, prin gram ata nr. 1996 i s-a acordat înalta
distincţie de arhim andrit.
Sâm bătă, 10 august, P. Cuv. P ărin te
L aurenţiu,
însoţit de Î.P.S. P ă
rinte Antonie, de preoţi, călugări şi profesori de teologie a fost
întâm pinat cu pâine şi sare de către credincioşii parohiei Bucova, îm 
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brăcaţi în frum oase costume naţionale şi de către un cor de copii, d i
rijaţi de profesorul D um itru Jom pan. Astfel de prim iri s-au făcut apoi
în alte parohii de pe Valea Bistrei, precum : B ăuţarui de Sus şi de Jos,
Cireşa, Oţelu Roşu, Glimboca şi Obreja.
La reşedinţa episcopală înalţii oaspeţi au fost aşteptaţi de l.P.S.
P ărinte Dr. Nicolae Corneanu, M itropolitul B anatului, P.S. P ărinte Dr.
Timotei Seviciu, Episcopul A radului şi H unedoarei, P.S. P ărinte Caiinic A rgatu, Episcopul A rgeşului, delegat al Prea Fericitului P ărinte
Teoctist, de consilieri eparhiali, profesori de sem inar, preoţi etc.
După slujba Vecerniei, oficiată în C atedrala S fântul Gheorghe, a
avut Ioc ceremonia de ipopsifiere a P rea Cuviosului A rhim andrit Laurenţiu Streza, cu cercetarea canonică a candidatului la arhierie, m ăr
turisirea sa de credinţă etc., săvârşită de Î.P.S. P ărin te Nicolae,
Î.P.S. P ărinte Serafim Joantă, M itropolitul Germ aniei, al Europei Cen
trale şi de Vest, P.S. P ărin te Timotei, P.S. P ărinte Calinic.
Dum inică, 11 august 1996, catedrala episcopală din Caransebeş, Îm 
brăcată în haină de sărbătoare, a devenit neîncăpătoare faţă de m ulţim ea
invitaţilor, a preoţilor, călugărilor, călugăriţelor şi credincioşilor veniţi
din eparhie şi din afara ci, dornici să participe la acest evenim ent im 
portant din viaţa străvechii episcopii a Caransebeşului.
E rau de faţă : dl. Ilie Fonta, Secretar de S tat p en tru Culte,
dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, conducerea judeţului Caraş-Severin şi a prim ăriei locale, ofiţeri superiori ai arm atei şi poliţiei, re 
prezentanţi ai cultelor, ai presei, Televiziunii, Radioului, oaspeţi din
Franţa, fam ilia Prea Cuviosului Laurenţiu, m em brii A dunării eparhiale,
alţi invitaţi.
în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate de cinci arhierei şi un m are
sobor de preoţi şi diaconi, form at din profesori de la F acultatea de teo
logie din Sibiu, profesori de sem inar, consilieri şi protopopi, hirotonia
în tru arhiereu a fost săvârşită de Î.P.S. P ărinte Antonie al A rdealului,
îm preună cu I.P. Sfinţiţii M itropoliţi Nicolae al B anatului şi Serafim
al Germ aniei şi cu P.S. P ărin te Timotei al A radului şi Calinic al A rge
şului, răspunsurile fiind date de corul m ixt al catedralei episcopale,
d irijat de doamna profesoară M aria Cioablă. La întrebarea Î.P.S. A n
tonie : «Vrednic este ?», corul şi toţi cei de faţă au răspuns : «Vrednic
este !».
La sfârşitul Sfintei Liturghii, P. On. P ărinte Ilie Maier, vicar ad
m inistrativ al Arhiepiscopiei Tim işoarei, a dat citire G ram atei m itro 
politane adresată clerului, cinului m onahal şi dreptcredincioşilor creş
tini din Episcopia Caransebeşului, p rin care se conferă «Prea S finţitului
Episcop dr. L aurenţiu Streza, îm puternicirea canonică de păstorire a de
Dum nezeu păzitei Episcopii a Caransebeşului cu toate protopopiatele,
parohiile şi m ănăstirile care ţin astăzi şi în viitor de ea». Slujitorii Bi
sericii şi dreptcredincioşii creştini din această eparhie — se arată în
gram ată —■ «să cinstească pe Prea Sfinţia Sa Episcopul dr. L aurenţiu
Streza drept chiriarh iubit al lor, plecându-i-se cu toată voia şi arătându-i, în toate îm prejurările, supunere şi ascultare, ca fii sufleteşti,
prim indu-I ca pe arhipăstorul, învăţătorul şi ocârm uitorul lor duhovni
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cesc, fiind urm ător al Sfinţilor Apostoli ai Dom nului şi M ântuitorului
nostru Iisus Hristos...».
Preci S fin ţitu l Părinte Calinic, delegat al P.F. P ărinte Teoctist, a
dat citire «Actului Sinodal», în care se arată că, «potrivit art. 129 din
S ta tu tu l de organizare al B.O.R., pr. prof. dr. Liviu Streza întruneşte
condiţiile pentru ridicarea la treapta arhieriei, fapt pentru care, Sfântul
Sinod a validat alegerea şi a recom andat tunderea în m onahism cu
num ele de Laurenţiu, ca şi acordarea, în prealabil a rangului de A rhi
m andrit.
în urm a m ijlocirii S fântului Sinod, Prea Cuviosul A rhim andrit
L aurenţiu (Liviu) Streza a fost recunoscut în funcţia de Episcop al Epis
copiei C aransebeşului prin D ecretul Prezidenţial nr. 326 din 9 august
1996, decret ce a fost citit de dl. consilier V. Opaschi, îm preună cu
scrisoarea personală a preşedintelui ţării».
Dl. Secretar de S tat Ilie Fonta a dat, apoi citire scrisorii P rim ului
M inistru al Rom âniei şi a u rat P rea Sfinţiei Sale, în num ele G u v er
nului şi al S ecretariatului de S tat p n tru Culte, ani m ulţi, bogaţi în fapte,
în istoricul scaun episcopal al Caransebeşului.
în continuarea festivităţii desfăşurată la catedrala episcopală, a luat
cuvântul Î.P.S. P ărinte Nicolae, în tâistătăto ru l M itropoliei B anatului,
care în am pla cuvântare rostită a a ră tat că «pentru Episcopia C aranse
beşului m om entul de astăzi este a tâ t de im portant cum n-am putea nici
unul dintre noi să-l subliniem . în aceste m omente, când eparhia dobân
deşte un nou ierarh, n-aş putea să nu evoc, chiar şi într-o propoziţie,
am intirea fostului episcop Em ilian Birdaş, care a fost instalat aici ca
episcop exact înainte cu doi ani. în acelaşi tim p, însă, daţi-m i voie să
subliniez calităţile şi valoarea noului episcop, care a venit să arhipăstorească aici, in vechea Episcopie a Caransebeşului. Ce-am p u tea să-i spu
nem, oricare dintre noi, altceva, decât că ii dorim ca acest început să
fie încununat de aceleaşi roade care le-au obţinut Înaintaşii săi, înce
pând cu cei care au arhipăstorit după prim a restaurare a episcopiei,
realizată în 1865 de m arele m itropolit Andrei Şaguna, înaintaşi care au
fost : Ioan Popascu, Nicolae Popea, M iron Cristea, Iosif T raian Bădescu,
Vasile Lăzărescu şi Veniam in Nistor».
în continuare, în altu l ierarh a a ră tat că, prin unii dintre înaintaşi,
s-au perpetuat legăturile între A rdeal şi B anat şi s-a referit la blândul
episcop V. Nistor, sub a cărui păstorire, odată cu instaurarea dictaturii
atee comuniste, episcopia şi-a încetat activitatea.
C uvântul Î.P.S. Nicolae s-a încheiat cu m ulţum irile adresate, din
partea M itropoliei B anatului, ierarhilor care au participat la slujba hi
rotoniei, persoanelor oficiale, reprezentanţii celorlalte Biserici şi con
fesiuni, credincioşilor, preoţilor, m onahilor şi m onahiilor, corului cate
dralei, exprim ând, totodată, părerea de rău că dim ensiunea catedralei
actuale nu a p u tu t cuprinde pe toţi cei ce ar fi treb u it să fie cu ochii
a ţintiţi spre tot ceea ce s-a săvârşit. «Nădăjduim, ca în viitorul apropiat
— a subliniat I.P. Sfinţia Sa — , pornind de la iniţiativa P.S. Episcop
E. Birdaş, să se poată construi o nouă catedrală, după cum nădăjduim
să nu se pună nici un fel de piedici de ordin form al acestei iniţiative,
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care corespunde dorinţei tu tu ro r clericilor, m onahilor, credincioşilor şi
credincioaselor acestei eparhii». în chip deosebit, Părintele M itropolit
s-a adresat preoţilor şi credincioşilor de pe Valea Bistrei, care i-au în
tâm pinat pe Î.P.S. A ntonie şi pe P.S. L aurenţiu, arătându-se prin aceasta
«virtuţile şi ataşam entul faţă de Biserica noastră a tu tu ro r celor care
alcătuiesc Episcopia Caransebeşului».
In încheiere, în alt P rea Sfinţia Sa a dat citire scrisorii Prea F erici
tului P ărinte Teoctist, P atriarh u l României, adresată noului episcop,
preoţilor, m onahilor, credincioşilor şi credincioaselor Eparhiei C aranse
beşului, scrisoare în care se arată : «Ca cel ce am ostenit tim p de
aproape doisprezece ani ca episcop al A radului, în vecinătatea ţin u tu 
rilor Caransebeşului şi am cunoscut, îndreaproape, vrednicia preoţilor
şi credincioşilor bănăţeni, mă bucur duhovniceşte astăzi când văd că un
arhiereu tânăr, cum este Prea S finţitul Episcop Laurenţiu, este chem at
să prim ească crucea de păstor al unei istorice eparhii din Banat. Aceasta
a fost voia lui Dum enezu ca la o eparhie ca aceasta să fie chem at un
ierarh tânăr în ale arhieriei, dar plin de experienţă preoţească şi didac
tică, chem at să tran sp u n ă în viaţă principiile teologice propovăduite de
la catedră.
Biserica O rtodoxă a sărbătorit ieri pe Sf. M ucenic şi A rhim andrit
L aurenţiu al cărui num e P rea Sfinţia V oastră îl p u rtaţi acum şi la a
cărui putere de jertfă în tru m ărturisirea lui K ristos veţi lua cu siguranţă
am inte. Chipul acestui sfânt m artir p e n tr u ' credinţa în H ristos să vă fie
icoană de urm at în slujirea ca arhiereu. Dum nezeu Cel în treit p rea 
m ărit să vă ajute ca viaţa şi osteneala Prea Sfinţiei V oastre să fie lum i
nată spre călăuzirea poporului dreptcredincios încredinţat spre păstorire
pe calea îm părăţiei lui Dumnezeu.
îm preună cu arhiererii care au slujit la hirotonie şi la Sf. L itu r
ghie, îm preună cu ceilalţi preoţi, m onahi, credincioşi ce vă înconjoară
astăzi cu dragoste, Vă îm brăţişez şi eu cu iubire frăţească în Hristos
Dom nul nostru, pe care-L rugăm să vă păzească în pace, cinstit, sănă
tos, îndelungat în zile, d re p t învăţând cuvântul adevărului».
Şirul cuvântărilor a continuat cu cea rostită de P.On. P ărin te Lazăr
M agheţi, vicar adm inistrativ la Episcopia C aransebeşului, care în num ele
clericilor eparhiei a exprim at bucuria sim ţită de toţi prin hirotonia şi
înscăunarea P.S. Laurenţiu. P ărintele vicar s-a referit apoi la rolul deo
sebit pe care îl are episcopul în viaţa Bisericii : «Biserica este acolo unde
este episcopul, Episcopul este în Biserică şi Biserica în Episcop ;
episcopul este m âna prin care h aru l se îm parte în Biserică, este garanţia
învăţăturii drepte, este cel ce conduce sufletele spre m ântuire», a spus
Prea Cucernicia Sa. «Prea Sfinţite P ărinte L aurenţiu ! Cei ce v-au
Întâm pinat ieri, cei care astăzi au venit în biserică sau în ograda ei,
chiar dacă nu au posibilitatea de a expune în cuvinte încrederea în Prea
Sfinţia Voastră, toţi, preoţi şi popor, sim t că Vă aparţin şi că le ap a rţi
neţi, că îm preună form ăm Biserica lui Dumnezeu, m ergând spre m ân
tuire. Astăzi ne rugăm lui D um nezeu ca D uhul Sfânt să vă dăruiască
din belşug d arurile Sale, să vă dăruiască putere de m uncă, sănătate şi
să trăiţi în tru m ulţi ani !».
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A urm at la cuvânt dl. profesor P etru Călin, m em bru al A dunării
eparhiale, care în num ele credincioşilor eparhiei a a ră ta t : «astăzi trăim
îm preună, cu emoţie, o zi de m are sărbătoare p en tru Biserica noastră
ortodoxă, sărbătoare cu întinsă rezonanţă naţională, înscrisă pe coordo
natele celor mai de seamă m om ente înălţătoare în tru credinţă. La acest
m em orabil evenim ent cu benefic răsunet în cugetul şi inim ile noastre
ale tuturor, avem dreapta convingere că vă puteţi siitua la înălţim ea
vrednicilor episcop! înaintaşi : Popasu, Popea, Miron Cristea, că aduceţi
cu Prea Sfinţia V oastră părinteasca dorinţă de a revărsa peste sufletele
noastre, ale credincioşilor, binefăcătoarea lum ină a celor m ai alese v ir
tuţi de credinţă şi povaţă. De aceea vă întâm pinăm cu pâine şi cu sarea
sufletelor noastre în cea mai pură tradiţie românească».
în încheierea festivităţii de instalare din incinta catedralei episco
pale, a luat cuvântul Prea S finţitul P ărin te Dr. L aurenţiu
Streza,
episcopul Caransebeşului.
P rea Sfinţia Sa a m enţionat că acesta este cel m ai im portant
m om ent din viaţa unui om. «Viaţa, a spus Prea S finţia Sa, nu ne oferă
doar bucurii, ci şi încercări, însă personal am tră it bucuria preoţiei
tim p de 26 de ani, după care a fost voia lui Dum nezeu ca să răspund
unei chem ări pe care am sim ţit-o ca fiind porunca Lui. Şi ca să justific
lucrul acesta, voi cita pe Sf. Ap. Pavel, Apostolul N eam urilor, care în
cuvântul de răm as bun adresat preoţilor şi episcopilor din Efes spunea :
«Luaţi am inte de voi înşivă şi de toată turm a, în tru care D uhul S fânt
v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a
căştigat-o cu însuşi sângele Său» (F.A. 20, 28). Acest cuvânt este p e n tru
m ine şi poruncă şi testam ent. C uvintele acestea : «Luaţi am inte de voi
înşivă», su n t cu trem urătoare p en tru m ine, în tru cât ştiu ce însem nează
m isiunea aceasta.
După o perioadă de 20 de ani petrecuţi la catedră), în care am
predat studenţilor teoretic cunoştinţe despre felul în care treb u ie să-L
slujim pe Dum nezeu, de data aceasta va trebui să dem onstrez practic
ce înseam nă cu adevărat această m isiune. în continuare, Prea Sfiinţia Sa
a reitera t că drum ul preoţiei trece prin trei etape : vocaţia, consacrarea
sau hirotonia şi înscăunarea sau trim iterea. Nu oricine poate fi preot,
ci doar cel care este ales şi rân d u it de D uhul Sfânt în Taina Hirotoniei.
«Vom lua am inte, a spus P.S. Sa, de fiecare dată, când participăm la o
asem enea hirotonie, consacrare că această slujbă este mai presus de
orice jertfă, m ucenicie, că este m ărire, m ărtu risire şi pream ărire faţă
de Dum nezeu şi abia în al treilea rân d este bucurie, dar nu orice bucu
rie, ci bucurie veşnică, bucurie dumnezeiască».
Episcopul este trim is de D um nezeu aşa cum M ântuitorul Hristos
i-a trim is pe Apostoli la propovăduire, le-a dat învăţătură, putere şi i-a
sfinţit pen tru a duce mai departe cuvântul Evangheliei. «Sunt foarte
em oţionat — a continuat Prea Sfinţia Sa — dar vă m ărturisesc că unii
iau cu totul în serios m isiunea aceasta de a păstori turm a ce m i-a fost
B. O. r . — 14
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încredinţată astăzi şi vă asigur că a păstori nu înseam nă doar a dirija,
a sfătui şi a da norm e şi directive, ci a duce efectiv la păşune, adică a
călăuzi. în aceste m om ente deosebite adresez o chem are sfântă, o che
m are părintească către toţi preoţii, începând cu cei mai m ari In rang,
până la ultim ul diacon şi până la credinciosul de rând, să veniţi îm pre
ună ca să slujim pe Hristos !».
Citând cuvintele pericopei evanghelice dum inicale : «Acest neam de
dem oni nu iese decât num ai cu rugăciuni şi cu post» (Matei 17, 21), Prea
S finţitul P ărinte L aurenţiu a spus : «Vă chem in această sfântă zi ca
îm preună să ne rugăm , dar şi să postim , p en tru noi înşine, p en tru
Biserica noastră, p en tru ţara noastră, pen tru lum ea în care trăim , p en tru
ca să ne putem câştiga îm preună m ântuirea. Ori de câte ori veţi auzi
pom enindu-se la Sfântul A ltar sm eritul m eu num e, vă rog să vă rugaţi
p e n tru m ine şi eu o să mă rog în toate zilele vieţii mele p en tru toţi
dreptcredincioşii, pentru toţi fiii duhovniceşti încredinţaţi mie, o să mă
rog p e n tru toţi cei care au contribuit la form area mea, au contribuit la
înd rep tarea mee spre această misiune...».
In încheiere, Prea Sfinţia Sa a adresat cuvinte de aleasă p reţuire
şi dragoste I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, care a adus o contri
buţie substanţială la form area sa ca profesor şi care prin tunderea în
m onahism , i-a devenit un adevărat p ă rin te duhovnicesc.
Asem enea cuvinte au fost adresate şi I.P.S. Nicolae, M itropolitul
B anatului, care l-a aştep tat acasă şi de acum înainte este perm anent
părintele duhovnicesc al Prea Sfinţei Sale. «Am venit cu m ultă dragoste,
în alt Prea Sfinţite Părinte, şi m ărturisesc că dragostea în alt Prea S fin
ţiei Voastre, a I.P.S. A ntonie şi a Prea F ericitului P a tria rh Teoctist m -a
d eterm inat să nu am cuvânt negativ în faţa acestei chemări. Rog pe
bunul D um nezeu să vă dăruiască m ulţi ani, m ultă sănătate şi bine
cuvântarea Lui să fie în viaţa în alt P rea Sfinţiilor Voastre».
P rea S finţitul P ărinte Episcop Laurenţiu a m ulţum it, apoi, celor
lalţi ierarhi : LP.S. P ărinte M itropolit Serafim , P.S. P ărinte Calinic şi
Timotei, oficialităţilor, intelectualilor, colegilor profesori de la F acultatea
de teologie «Andrei Şaguna» din Sibiu şi de la U niversitate, tu tu ro r
participanţilor şi nu în ultim ul rân d bunilor credincioşi care l-au în tâ m 
p inat cu flori şi cu atâta bucurie, indem nându-i ca de acum înainte să
vină la biserică cu florile dragostei creştine.
«Rugaţi-vă pentru mine — a încheiat noul ierarh —-, să ne rugăm
îm preună ca bunul D um nezeu să vă dăruiască tu tu ro r, sănătate, în ţe 
lepciune şi m ântuire. Amin».
în cinstea noului episcop L aurenţiu Streza, Consiliul eparhial al
Episcopiei C aransebeşului a oferit o agapă frăţească în sala festivă a
S em inarului teologic «Ioan Popasu», în cadrul căreia au luat cuvântul :
I.P.S. M itropolit Nicolae, I.P.S. M itropolit Antonie, P.S. Episcop Timo
tei, P.S. P ărinte A lexandru M esianu, episcop al diocezei greco-catolice
Lugoj ; Ec. Nicolae Ştefănescu, prefectul ju deţului C araş-Severin, ing.
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Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului judeţean, prof. Petica Doina,
prorectorul U niversităţii Sibiu, Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Decanul
F acultăţii de teologie «Andrei Şaguna», conf. dr. Ioan Tulcan, Decanul
Facultăţii de teologie A rad, pr. vicar Moise Ianeş, V ârşeţ, pr. R einholdt
Lavasz parohia rom ano-catolică din Caransebeş, pastorul D aniel Ohler
din partea parohiei luterane, pastorul Jean Daniel P eter din Strasbourg,
dl. ing. Ioan M ura, prim arul oraşului Caransebeş şi dl. prof. C onstantin
Brătescu, directorul A rhivelor statului Caransebeş.
Vorbitorii au exprim at bucuria, nădejdile şi încrederea în viitoarea
activitate a noului arhipăstor al Episcopiei C aransebeşului, au apreciat
zestrea spirituală şi culturală cu care vine Prea Sfinţia Sa la C aran
sebeş, au evidenţiat legăturile seculare dintre Banajt şi Ardeal, dintre
Caransebeş şi Arad, V ârşeţ şi Caransebeş, d intre Bisericile Romano —- şi
grec o catolice şi Biserica ortodoxă, subliniind totodată rolul de m are
im portanţă pe care îl are episcopul în Biserică.
T uturor celor care au l-uat p arte la S fânta Liturghie, la hirotonie,
la instalare precum şi celor care au cuvântat la agapa frăţească le-a
răspuns Prea S finţitul P ărinte L aurenţiu, asigurându~i că se va strădui
să păstreze nestinsă candela credinţei creştine în această străveche
eparhie, că va desfăşura o intensă activitate pastoral-m isionară astfel ca
să fie readus la viaţă duhul de veacuri al Bisericii creştine vii.
în aceste m om ente de aleasă bucurie duhovnicească, preoţii, m onahii
şi credincioşii Episcopiei C aransebeşului îşi îndreaptă gândul spre noul
arhipăstor, căruia îndrăznesc să-i pună la suflet cuvintele Sf. Apostol
Pavel adresate episcopului Timotei din Efes ; «Pe cel bătrân să nu-1
înfrunţi, ci să-l îndem ni ca pe un p ărin te ; pe cei mai tin eri ca pe fraţi.
Pe fem eile bătrâne îndeam nă-le ca pe nişte mame, pe cele tinere ca pe
surori, în toată curăţia. Pe cele văduve cinsteşte-le, dar pe cele cu ade
v ărat văduve. L uptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa
veşnică la care ai fost chem at şi pentru care ai dat bună m ărturie
înaintea m ultor m artori». (I Tim otei 5, 1—3 şi 6, 12).
DATE BIOGRAFICE
Prea Sfinţitul Părinte Laurenţiu Liviu Streza s-a născut la 12 octom brie 1947,
in localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, din părinţii Iulian şi Viorica Streza,
ţărani ortodocşi.
După absolvirea şcolii generale în localitatea natală (1961), a urmat cursurile
liceului teoretic «Radu Negru» din Făgăraş, între anii 10611— 1965, apoi s-a înscris
la Institutul T eologic Universitar din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1969, obţi
nând diploma de licenţiat în T eologie cu teza : «Mai Marele Păstorilor, Hristos, mo
delul păstorilor bisericeşti, în lumina evangheliilor canonice».
Intre anii 1969— 1976 a funcţionat ca preot la parohia Lisa, protopopiatul
Făgăraş şi în aceeaşi perioadă (1970— 1973) a urmat cursurile de doctorat în teologie
la
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principală Liturgica şi Pastorală. Examenul aprofundat de adm isibilitate l-a susţinut
în anul 1975 şi l-a promovat cu media 9,50.
In anul 1076 a fost încadrat pe postul de spiritual asistent la Institutul T eo
logic Sibiu, iar în anul 1981 a fost trecut pe postul de asistent \a Secţia Practică.
Din acest an şi până în septem brie
1987, când s-a
titularizat, prin concurs, ca
proîesor la catedra de Liturgică şi Pastorală, a suplinit lectoratele de limba greacă
şi limba franceză.
In anul universitar 1982— 1983 a urmat cursurile Institutului Ecumenic din
B ossev, sem estrul de iarnă, iar în sem estrul de vară cursul profesorului romano-catolic de Litu'rgică, Dr. Iakob Bauimgartner, despre anul liturgic, la Facultatea de teo lo 
gie a U niversităţii din Fribourg (Elveţia).
La B ossey, Prea Sfinţia Sa a redactat şi susţinut lucrarea intitulată : «La v ie
chretienne â travers îes sacrem ents d'initiation (Bapteme, Chrismation et Eucharistie)».
Tot în această perioadă şi-a definitivat teza de doctorat în teologie : «Botezul în
diferite rituri liturgice creştine», publicată în rev. «Ortodoxia», anul XXXVFI (1985),
nr. 1, p, 17—,186 şi nr. 2, p. 239— 334, pe baza căreia i s-a conferit titkil de doctor
în T eologie (1985).
In perioada activităţii la Institutul teologic a particiapt la diferite întruniri şi
sim pozioane de specialitate în străinătate, iar din anul 1990 este membru al «Societas Liturgica» din Trie*r. între anii 1992— 1996 a deţinut şi funcţia de secretar ştiin 
ţific al Facultăţii de T eologie «Andrei Şaguna» din Sibiu.
A ctivitatea ştiinţifică a Prea Sfinţiei Sale s-a concretizat prin publicarea mai
multor lucrări în domeniul Liturgicii comparate, precum şi a unor studii de T eologie
Pastorală, dintre care amintim :
A. LUCRĂRI ŞI STUDII
1. Botezul în diferite
«Ortodoxia», nr. 1 şi 2/1985,

rituriliturgice creştine

2. Slujba botezului 111 ritul
liturgic
rativ, în rev. «S.T.», nr. 9— 10/1973.

(teza de

doctorat); în

ortodox şi cel catolic — studiu

3. Tâlcuirea liturgică din manuscrisul
Sibiului, în rev. «S.T.», nr. 1-—2/1974 ;

nr.

111

revista
com pa

— Biblioteca A rhiepiscopiei

4. M anuscrise liturgice româneşti în Biblioteca A rhiepiscopiei Sibiului (prezen
tare generală), în rev. «M.A.», nr. 4— 6/1974
5. Biserica locaş de închinare, în 'rev. «Ortodoxia», nr. 4/1982;
6. Chipuri ctitoriceşti în pictura bisericilor româneşti din Transilvania, în rev.
«M.A.», nr. 7— 8, 1974 \
7. Trei m anuscrise liturgice
nr. 1/1(986.

româneşti

din sec. XVII— XVIII,

în rev.

«S.T.»,

8. Taina MirungeHi în Biserica Ortodoxă şi în Bisericile Vechi-Oriemtale, în
rev. «Ortodoxia», nr. 2/1987 ;
9. Preotul şi îndatorirea sa pastorală fată de credincioşii bolnavi, în rev. «M.O.»
nr. 1/1987;
10. Studii şi preocupări liturgice în Transilvania, în voL «Contribuţia Transil
vaniei la dezvoltarea teologiei ortodoxe», Sibiu, 1988, p. 210— 221 *
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14. Relatările unor pelerini ruşi din seco lele XVI— XVII în trecere prin Ţările
Române, despre viaţa liturgică ortodoxă şi locaşurile de cult româneşti (Referat la
a treia conferinţă internaţională teologică consacrată încreştinării ruşilor — Lenin
grad, ian. 1988), în rev. «B.O.R.», nr. 3—4/1982 şi în «Jurnalul M avskovskoi Patriar
hii», 1988 ;
12. Originea şi sensul divin al cultului ortodox, în rev. «M.O.», nr. 3/1989;
13. Despre rânduiala şi sem nificaţia
Ortodoxă, în rev. ««M.O.», nr. 3/1989 ;

Sfintei

Taine

a Mărturisirii în

Biserica

14. Păstrarea unităţii în săvârşirea cultului divin şi importanţa ei pentru uni
tatea Bisericii Române. Combaterea inovaţiilor şi practicilor liturgice necanonice, în
rev. «M.A.», nr. 2/1989 î
15. Sfintele Taine şi Ierurgiile în viaţa Bisericii şi a
Teologică», nr. 3/1993.

credincioşilor,

in «Rev.

16. Sensul pomenirilor în cadrul Sfintei Liturghii, în voi. «Persoană şi Comu
niune», Prinos de cinstire pr. prof. acad. D. Stăniloae la împlinirea vârstei de 90
de ani, Sibiu, 1*903.
17. Sfinţii Trei Ierarhi în cultul ortodox, în «R.T.», nr. 1/1994 ;
18. Caracterul dinamic şi cel statornic al cultului ortodox. Tradiţie şi înnoire,
în «R.T.», nr. 1/1:996;
19. Realitate şi trainic în cadrul Sfintei Liturghii în «R.T.», nr. 2 1996 ;
20. P.F.P. T eoctist şi problem ele m isionar-pastorale

actuale, în voi.

«A utoce

falie, Patriarhie, Slujire Sfântă. M omente aniversare în Biserica Ortodoxă Română»,
Bucureşti, 1995;
21. Bibliografia tematică a articolelor şi studiilor de liturgică tipărite
revistele bisericeşti din Ardeal, până 111 anul 1948, în «R.T.» ; nr. 1, 2, 3/1996,

în

B. STUDII ŞI ARTICOLE PUBUICATE
ÎN REVISTE STRĂINE
1. Hristos se naşte, măriţi-L,
Române din Geneva, nr. 4/1982.

în

«învierea»,

Buletinul

Bisericii

O rtodoxe

2. Sfânta Euharistie — pâinea cea cerească şi paharul vieţii, în rev. «Hristos
a înviat», a parohiei ortodoxe române «Sf. Trei Ierarhi», Lausanne, 1083;
3. Les eglises clediees a Saint Elie en Roumaine, în
Remy les Montbard — Franţa, nr. 2/1-992 î

rev.

«Mikhtav»,

Saint

4. Le Saint prophete Elie dans la pieţe roumaine, în rev. «Mikhtav», nr. 3/1092;
5. The M ystagogy of Sacred Space, în rev. «Studia Liturgica», International
Ecumenica! R eview for Liturgical Research and Renewal, USA, voi. 24, nr. 1/1994 ;
6. Tradition and

Renewal

in

Orthodox

Liturgy,

in

rev.

«Studia Liturgica»,

1996.
La cele m enţionate mai sus se adaugă o serie de articole, predici, recenzii şi
documentare publicate în «Mitropolia Ardealului», în «Telegraful român», «Indrmnătjrul bisericesc» de la Sibiu şi alte periodice.
Pr. prof. IONEL POPESCU

Înfiinţarea episcopiei alexandriei
ŞI TELEORMANULUI, ALEGEREA, HIROTONIREA
ŞI ÎNTRONIZAREA PRIMULUI SÂU EPISCOP
P. S. GALACTION STÂNGĂ
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, in şedinţa sa din
24—25 octom brie 1995 a luat în exam inare adresa Episcopiei A rgeşului
nr. 2390/1995, cu hotărârea A dunării Eparhiale, privind înfiinţarea
Episcopiei Teleorm anului. Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină,
exam inând docum entaţia înaintată, a constatat că Episcopia A rgeşului
a ţin u t seam a de dorinţa clerului şi a credincioşilor din judeţul Teleor
m an privind înfiinţarea aici a noii Episcopii, cu reşedinţa în m unicipiul
A lexandria.
Luând act de m otivele de ordin adm inistrativ, m isionar, pastoral şi
organizatoric, Sfântul Sinod a aprobat înfiinţarea Episcopiei A lexandriei
şi T eleorm anului, cu reşedinţa în m unicipiul A lexandria, ca sufragană
a M itropoliei M unteniei şi Dobrogei. Sfântul Sinod a mai aprobat, în
tem eiul prevederilor art. 7, al. 2 şi 3 din S tatu tu l pen tru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ca protopopiatul Videle,
judeţul Teleorm an, care se află în jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei
B ucureştilor, să fie arondat la Episcopia Teleorm anului, astfel ca ju ris
dicţia Episcopiei nou înfiinţate să se exercite asupra tu tu ro r parohiilor
şi aşezăm intelor m onahale din judeţul Teleorman.
H otărârea S fântului Sinod, p otrivit prevederilor statu tare biseri
ceşti, urm a să fie supusă A dunării Naţionale Bisericeşti la proxim a
şedinţă de lucru, în vederea exam inării şi aprobării.
Astfel, în vederea organizării de noi eparhii în cuprinsul P a tria r
hiei Române, s-a stabilit data alegerilor p en tru titularii eparhiilor reacti
vate, sau nou înfiinţate. în zilele de 3, 4 şi 5 iulie 1996, Colegiul Electo
ral Bisericesc, reu n it în C atedrala P atriarh ală din Bucureşti, a ales pe
cei trei ierarhi p e n tru eparhiile : Huşi — P.S. arhiereu-vicar loachim
Mareş al episcopiei Rom anului ;
A lexandriei şi Teleorm anului — P.Cuv. arh im an d rit Galaction
Stângă, exarh al m ănăstirilor din Arhiepiscopia B ucureştilor şi stareţ al
m ănăstirii C rasna-Prahova ;
C aransebeşului — P.C. Preot L iviu Streza profesor la Facultatea de
Teologie din Sibiu.
în ceea ce priveşte hirotonirea şi întronizarea episcopului de
A lexandria şi Teleorm an, de care ne ocupăm în acest reportaj, acestea
au avut loc la 1 septem brie 1996, în Catedrala Sfântul A lexandru din
oraşul A lexandria.
în seara zilei de 31 august, în Catedrala Sf. A lexandru din A lexan
dria a avut loc slujba de ipopsifiere a Prea Cuviosului A rhim andrit
Galaction Stângă. Cu acest prilej Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a spus urm ătoarele :
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«Din Sfintele Evanghelii aflăm că M ântuitorul H ristos mai intâi i-a
chem at pe Sfinţii Săi Apostoli, apoi i-a trim is la propovăduire, adică la
slujirea Bisericii. Urmaşii lor în lum e sunt mai cu seamă episcopii.
Slujirea Bisericii şi a credincioşilor din treapta arhieriei este una dintre
cele mai frum oase dar şi mai îndatoritoare m isiuni.
In general, toată viaţa noastră se desfăşoară sub sem nul Îm plinirii
voii lui Dumnezeu. Viaţa de fam ilie, viaţa particulară, de la naştere şi
până la m orm ânt, se desfăşoară sub orotirea lui Dumnezeu. Ocrotirea lui
Dum nezeu însă nu îngrădeşte libertatea om ului, dim potrivă, o respectă,
pen tru a-1 face pe om părtaş răsplătirilor celor veşnice şi îm părăţiei
Sale. Şi, aşa cum ştim, în toate dom eniile existenţei noastre, în Biserică,
în societate, în familie, în pregătirea noastră p en tru viaţă, încă din tin e
reţe, există o chem are specială. A rhieria, mai m ult ca toate, implică
această chem are care vine de la Dum nezeu, la care episcopul răspunde
prin întreita sa slujire, spre m ântuirea turm ei încredinţate lui : de învă
ţare, de sfinţire şi de călăuzire a credincioşilor.
Sfânta Biserică ne învaţă că m ântuirea se dobândeşte prin har, cre
dinţă şi fapte bune. H arul vine de la Dum nezeu, atunci când D um nezeu
îşi deschide porţile cele m ari ale iubirii Sale de oameni, pururea deschise
pentru om enirea întreagă, indiferent de starea în care se află. Credinţa
şi faptele bune, însă, depind de noi, de alegerea noastră, dacă suntem
în stare să prim im cu vrednicie harul lui Dumnezeu. Biserica ne îm păr
tăşeşte harul său tuturor. Chiar m âine veţi fi părtaşi la acest har, de
data aceasta la harul deplin al preoţiei, îm părtăşit în cea de-a treia
treaptă a hirotoniei, cea de arhiereu.
A rhieria este cea mai înaltă m isiune la care Dum nezeu îi cheam ă pe
slujitorii Săi. Dar cu cât această m isiune este mai greu de îm plinit, cu
cât responsabilitatea şi g reutatea trim iterii la propovăduire — asem enea
trim iterii Apostolilor de către M ântuitorul Hristos — este mai covârşi
toare, cu atât şi răsplata ei este mai binefăcătoare, atunci când o slujim
cu binecuvântate eforturi. Ceea ce ni se pare greu de îndeplinit la
prim a vedere la începutul lucrării devine mai apoi cu putinţă datorită
ajutorului D uhului Sfânt. R ăspunderea episcopului, a m itropolitului, a
patriarhului, ca slujitor al treptei arhieriei, este mai m are decât cea a
preotului. Covârşitoare este sarcina aceasta, căci i se încredinţează nu
o singură parohie ci sute, cu sute de preoţi şi sute de mii poate chiar
mai m ulţi credincioşi, de a căror m ântuire răspunde arhiereul din clipa
hirotoniei şi până la m fricoşătoarea Judecată a M ântuitorului Hristos !
Ceea ce am săvârşit în seara aceasta, «venind la apusul soarelui»
p en tru a lăuda pe Tatăl, pe Fiul şi pe D uhul Sfânt, cum am cântat cu
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puţină vrem e mai înainte, acest cerem onial al chem ării candidatului la
hirotonie în tru episcop, potrivit aprobării Sfântului Sinod, repetă
m om entul de odinioară, când Dom nul nostru Iisus Hristos, pe m alul
Mării Galileii, îi chema şi îi trim itea pe Ucenicii Săi la apostolat. întocm ai
ca şi Apostolii, P ărintele A rhim andrit Galaction a în tă rit această che
m are, a răspuns şi a confirm at acest răspuns prin sem nătura pe care a
depus-o înaintea dum neavoastră, preoţi şi credincioşi. Acesta este un
legăm ânt personal, dar de însem nătate dum nezeiască, de grea şi covâr
şitoare responsabilitate. Numai Biserica şi ajutorul lui Dum nezeu Cel în
Prea Sfânta Treim e lăudat îl sprijină pe cel care se încum etă să-L
urm eze pe Dom nul Hristos din treap ta arhieriei şi, cu rugăciunile
noastre şi ale dum neavoastră, ale tutu ro r, nădăjduim să aibă acest
ajutor dumnezeiesc.
Mă bucur că sunteţi aici ca părtaşi la această m are taină şi bucurie
a Bisericii. De aceea, vă rog să păstraţi cu sfinţenie imaginea din seara
aceasta. P ăstraţi în v ăţătu ra cea sfântă a Bisericii noastre străm oşeşti,
care nu este de la noi, ci vine da la M ântuitorul Hristos şi Sfinţii Săi
Apostoli, p rintr-o legătură n eîn treru p tă, prin firul succesiunii apostolice,
continuată prin slujirea arhierească.
In seara aceasta am îm plinit şi am dat urm are a ceea ce au decis
Sfântul Sinod şi Colegiul Electoral Bisericesc, asum ându-ne şi .noi
responsabilitatea, alături de episcopul de m âine al acestei Episcopii, care
are nevoie de lucru la vrem e, asem enea păm ântului Teleorm anului,
dătător de roade bogate, dar care îşi cere, la sorocul rânduit, lucrătorii
şi lucrarea. Biserica întreagă are nevoie de lucru bun şi de lucrători
vrednici, lucrători ai dreptăţii, ai adevărului, iar nu de lucrători ai
nedreptăţii, cum ne arată pilda Sfintei Evanghelii de m âine (Matei 21,
33—34).
Sunt încredinţat că p ărinţii de la parohii, părinţii stareţi, dum nea
voastră credincioşii şi noi înşine, cu toţii suntem cuprinşi de em oţie în
aceste clipe de prezenţa şi lucrarea D uhului Sfânt. Să păstrăm în tain i
ţele sufletului nostru aceste clipe de bucurie, ca şi pe cele de m âine, clipe
care constituie pietre de tem elie în existenţa Episcopiei A lexandriei
şi Teleorm anului. C atedrala aceasta din m unicipiul A lexandria, a tâ t de
frum oasă, închinată Sfântului Ierarh A lexandru, oraşul acesta, celelalte
oraşe şi localităţi îşi aşteaptă de m ultă vrem e Apostolul. Îşi aşteaptă
m isionarul, păstorul, sfinţitorul. Era greu pentru p atriarh u l de la B ucu
reşti, p en tru Arhiepiscopia B ucureştilor să fie m ereu la îndem âna şi în
m ijlocul credincioşilor. P e n tru acest motiv, Sfântul Sinod, la propunerea
Prea S finţitului Episcop Calinic al A rgeşului şi la cererea preoţilor şi
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a credincioşilor, a aprobat înfiinţarea Episcopiei A lexandriei şi T eleor
m anului. Istoria este bogată in fapte m ăreţe, în îndreptări, în jertfe, dar
este p resărată şi cu fapte sângeroase, aducătoare de nenorociri şi n ed rep 
tăţi, de exiluri şi m oarte. Istoria le păstrează mai ales pe cele vrednice.
D um neavoastră aţi sem nat astăzi un hrisov de m are valoare până la
sfârşitul veacurilor.
Să ne rugăm în seara aceasta ca harul D uhului Sfânt să-l întărească,
şi să-l călăuzească pe P ărintele Galaction, de azi înainte părintele şi
fratele fiecăruia dintre dum neavoastră, fiindu-vă călăuză în m ântuirea
sufletelor, în p ăstrarea sănătăţii duhovniceşti, fiindu-vă rugător pentru
pacea fam iliei şi p en tru în treţin erea candelei dragostei de neam. Amin».
A doua zi, la slujba de hirotonire în treapta de arhiereu a ipopsifiului Galaction au participat : Prea Fericitul Părinte Teoctist, P atriarh u l
Bisericii Ortodoxe Române, I.P.S. P ărinte Nestor, M itropolitul Olteniei,
I.P.S. P ărinte Vasile} A rhiepiscopul Târgoviştei, P.S. P ărinte Calinic,
Episcopul Argeşului, P.S. P ărin te Casian, Episcopul D unării de Jos,
P.S. P ărinte N ifo n , Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, P.S. P ărin te Teo
fan Sin a itu l, Vicar P atriarhal, P.S. P ărin te Teodosie Snagoveanul, Vicarul
Arhiepiscopiei Bucureştilor, P.Cuvioşi P ărinţi stareţi ai m ănăstirilor din
M itropolia M unteniei şi Dobrogei, m em bri ai A dunării şi Consiliilor
eparhiale din Argeş şi Teleorm an, înalţi dem nitari de stat, preoţi şi cre
dincioşi din eparhiile surori.
Sfânta Liturghie a fost oficiată în curtea Catedralei episcopale.
Înainte de începerea Sfintei L itrughii, P.Cuv. ipopsifiu Galaction Stângă,
care devine prim ul episcop al locului, potrivit rânduielilor canonice, a
fost cercetat de soborul ierarhilor prezenţi, spre a da m ărturie de
dreapta credinţă. După aceea, a fost săvârşită, în cadrul slujbei Sfintei
Liturghii, hirotonia sa în treapta arhieriei, de către soborul celor opt
ierarhi. La sfârşitul slujbei Prea S finţitul Teodosie Snagoveanul a dat
citire G ram atei patriarhale de instalare a noului ierarh. Au fost citite
apoi m esajele trim ise cu acest prilej din partea G uvernului şi a P re 
şedintelui României.
Cu acest prilej, Prea Fericitul
urm ătoarele :

Părinte

Patriarh

Teoctist

a spus

«înalt Prea Sfin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale,
Iubiţi Părinţi din Eparhia A lexandriei şi Teleorm anului,
Este în d reptăţită bucuria mea p en tru că păşesc în această sfântă
C atedrală p e n tru a treia oară. Era de datoria mea să vin aici mai des, ca
M itropolit al acestor ţin u tu ri, până la înfiinţarea Episcopiei Argeşului,
când judeţul Teleorm an a fost rep artizat spre păstorire Prea S fin ţitu 
lui Episcop Calinic al Argeşului.
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Instalarea Prea S finţitului Galaction, noul dum neavoastră Episcop,
nu este un fapt trecător, nu este un evenim ent oarecare, ci este o
lucrare a D uhului Sfânt, care se înscrie şi în istorie şi în veşnicie.
Faptul că aceşti credincioşi m inunaţi ai ţinutului T eleorm anului şi ai
acestui frum os oraş au dorit să aibă aici episcop, dă la iveală conştiinţa
lor trează, setea lor de m ântuire, şi deci de călăuzire arhierească. Iată,
astăzi, 1 septem brie care, potrivit vechilor rânduieli, este începutul
anului bisericesc, îm plinim actul canonic de hirotonie şi aşezare a P rea
Sfinţitului Episcop Galaction în jilţu l vlădicesc, devenind astfel prim ul
episcop al A lexandriei şi Teleorm anului. Libertatea dobândită cu p reţul
m ultor vieţi prin jertfa tinerilor din decem brie 1989, este un dar al lui
Dum nezeu. Aceasta a dat Bisericii posibilitatea să revină pe făgaşul ei
în m isiunea slujirii, să îm plinească mai m ult îndatoririle lăsate ei de
M ântuitorul nostru Iisus Hristos şi de Sfinţii Părinţi. Deşi suntem
oameni şi vase de lut (II Tim. 2, 20), care pot fi nim icite uşor, vase
atât de trecătoare, a tâ t de fragile, trebuie să purtăm şi să păstrăm
comoara nem uritoare a credinţei ortodoxe şi a neam ului rom ânesc. în
acest înţeles se exprim ă S fântul Apostol Pavel scriind ucenicului său
Timotei, prim ul episcop al Efesului : «Păzeşte vistieria cea bună ce ţi-a
fost încredinţată prin D uhul Sfânt, Care sălăşluieşte în tru noi» (II Timo
tei 1, 14). Nu trebuie să uităm niciodată că purtăm în noi o vistierie
nem uritoare : darul credinţei în D um nezeu şi nădejdea cea vie în m ân 
tuire. Cuvintele S fântului Apostol ni se potrivesc tuturor. Ele se p o tri
vesc în special noului episcop pe care vi l-a d ă ru it Dum nezeu astăzi,
hirotonit şi instalat în jilţul său pastoral.
De obicei, vorbim m ereu despre prim ele înfăptuiri ale fiilor poporu
lui rom ân : prim a episcopie de Tomis, prim ul poet, prim ul scriitor,
prim a traducere a Bibliei în lim ba rom ână, prim ii m artiri rom âni, prim a
m ănăstire, prim a M itropolie a ţării, prim a şcoală românească... Şi, iată,
acum, prin dorinţa dum neavoastră aţi adăugat aici, la A lexandria şi
Teleorm an, prim a Episcopie, cu prim ul ei episcop, Prea Sfinţitul P ărinte
Galaction. Acesta este un semn care ne dă nădejde şi ne întăreşte pe
drum ul credinţei prim ite de la părinţii noştri, cărora trebuie să le fim
adevăraţi urm aşi.
în păm ântul de pe întreg cuprinsul ţării se află osem inte de sfinţi.
Acestea sunt tezaure nem uritoare, m ărturii peste veacuri ale v red n i
ciei înaintaşilor. M ulte din aceste m orm inte, troiţe, cim itire care stau
m ărturie credinţei noastre, au fost nesocotite în ultim a jum ătate de
veac şi de aceea cu greu ne regăsim făgaşul cei bun, şi de m ulte ori
anevoie înţelegem adevărul iubirii sfinte ce trebuie să sălăşluiască în
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sufletele noastre şi să stăpânească instinctele noastre. Şi tocmai din
inim a iubitoare răsar toate gândurile şi faptele noastre cele bune.
Biserica este instituţia divino-um ană care ne călăuzeşte spre m ân
tuire. Este trist faptul că unii din tre credincioşi nu cunosc în v ăţătu ra
dc crcdinţă a Bisericii, cea a M ântuitorului, tălm ăcită şi trăită de Sfinţii
Părinţi. Ei sunt atraşi de doctrine aberante, care au năpădit ca bu ru ie
nile ogorul duhovnicesc al Bisericii noastre. Unii adm iră arh itectura,
pictura, arta bisericească, fără a se strădui să înţeleagă m esajul O rto
doxiei si roadele eî de aproape două mii de ani. Acestea oglindesc în v ă
ţăturile ei care au dăinuit p rin secole datorită vieţii şi jertfei înaintaşilor
noştri.
Dacă creştinism ul ar fi fost num ai artă, num ai filosofie, num ai
m orală sau etică convenţională, cu unele aparente principii de econo
mie şi de viaţă socială — cum este el conceput în unele Biserici sau
organizaţii creştine mai noi — atunci în v ăţătu ra ortodoxă şi chiar
creştinătatea n-ar fi dăin u it două m ilenii şi nu ar fi adus atâta belşug
de roade : biserici, sfinţi, m ănăstiri, sfinte moaşte. Noi am păzit cu
darul lui Dum nezeu «vistieria», credinţa noastră ortodoxă. îl avem pe
Iisus Kristos B iruitorul în m ijlocul tu tu ro r fu rtu n ilo r om eneşti. El
răm âne cu noi p en tru totdeauna prin lucrarea Sfintelor Taine, reînnoind
neîncetat viaţa noastră. Sfânta Biserică străjuieşte şi în fru n tă veacurile,
cu valorile ei veşnice, cu adevărul ei, cu experienţa m artirilor ei. V enind
din nefiinţă la fiinţă, la cunoştinţa de sine, la lum ina cunoştinţei de
Dum nezeu, credinciosul îşi dă seam a că adevărata frum useţe creştină
nu stă num ai în artă, în m ăiestria arhitecturii, în arm onia culorilor sau
în cea a muzicii, ci trece dincolo de toate cele văzute şi auzite aici, spre
cele dum nezeieşti. Şi acestea se oglindesc pe păm ânt aureolate în sfin
ţenie, care se arată în sm erenia creştină, în suportarea suferinţelor, în
curajul jertfei m artirice. C redinţa se trăieşte, credinţa se învaţă, cre
dinţa rodeşte fapta şi astfel acoperă m ulţim ea de păcate. Vorbesc despre
credinţa aceea izvorâtoare de iubire, iubire cântată de Sfântul Apostol
Pavel în cel mai frum os imn din câte s-au scris până acum — im nul
dragostei creştine din Epistola întâi adresată Corkitenilor.
C onvertirea la credinţa cea adevărată nu se face prin cuvintele
unor evanghelizatori, care încearcă să adem enească pe fraţii noştri
rom âni, prin parcurile B ucureştilor sau prin alte oraşe. în v ăţă tu ra
creştină nu este nici filosofia şi nici gândirea stearpă a Scolasticii, pe
care atât de m ult o adm iră unii, fără a înţelege modestia schiturilor şi
m ănăstirilor şi sm erenia credincioşilor doritori de cunoaşterea cea mai
presus de fire. Dreptcredincioşii aceştia nu se laudă, nu se m ândresc. De
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aceea credinţa şi dragostea lor biruiesc în veacul de acum. în lum ea
aceasta secularizată, dacă ne mai lipseşte şi dragostea d in tre noi, d ra 
gostea creştină, sfârşitul nostru este aproape.
Câte nu s-ar putea înfăptui în lume, dacă am fi conştienţi de rolul
Bisericii Ortodoxe, p u rtătoarea m esajului de dragoste, de fră ţie ta te şi
toleranţă. Pluralism ul de idei nu trebuie să genereze ură în tre semeni,
ci trebuie să aducă bunăvoinţă, ataşam ent faţă de adevăr şi dreptate, să
aducă folos celor m ulţi. A devărul e unul singur şi el nu se poate îm părţi.
Precum ne bucură strălucirea soarelui de astăzi şi cum ne sădeşte sigu
ranţă lum ina lui, tot astfel trebuie să ne atragă şi să ne schim be sufle
teşte C uvântul lui Hristos, Soarele D reptăţii.
Acest mesaj îl aduce Biserica în lum e de două mii de ani. Este m esa
jul păcii şi al bunei înţelegeri de care om enirea are trebuinţă. Totuşi,
m ulţi sunt cei ce nu doresc să prim ească în v ăţătu rile Bisericii. P e n tru a le
cunoaşte şi a le prim i se cere un m inim efort : participarea la Sfânta Li
turghie. A tât de m ulţi sunt atraşi mai curând de diferite grupări sectare
şi de o literatu ră dăunătoare, străină spiritualităţii noastre. Chiar unii
d intre noi, slujitorii Sfântului A ltar, am ajuns să fim asem enea lu cră
torilor răi ai viei despre care s-a vorbit în Evanghelia de astăzi (Matei
21, 33—43). Fiul stăpânului, om orât de lucrători, este prototipul M ân
tuitorului Iisus Hristos, arătându-se prin aceasta necredinţa şi îndă
rătnicia om enirii de atunci, care se repetă, din nefericire şi astăzi.
Căci, dacă nu ar fi în străinare de Dum nezeu, îndărătnicie faţă de voia
Sa, ar fi pace şi înţelegere între oameni şi aceştia ar vieţui frăţeşte. Dar
când sufletul şi m intea se tulbură de răutate, atunci nici omul nu mai
este în stare să asculte de Dum nezeu. Şi noi ne-am învrednicit să fim
lucrători în via lui Hristos, cea sfântă, vie alcătuită din credincioşii şi
credincioasele Bisericii noastre. R eprezentând pe Dom nul nostru Iisus
Hristos, Prea S finţitul G alaction se va ruga la Sfânta L iturghie pentru
această vie, zicând : «Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via
aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea». Să fim,
aşadar, lucrători buni în via Dom nului, în eparhiile şi parohiile încre
dinţate nouă spre păstorire, spre a nu se da via altor lucrători. Se cu
vine ca noi să ne ostenim să dăm roadele la vrem ea lor, să lum inăm şi
să sfinţim credincioşii, să călăuzim tinerii pe calea v irtu ţilo r străm o
şeşti, să ajutăm b ătrân ii şi bolnavii şi pe toţi cei înstrăinaţi de Biserică
să-i căutăm cu iubire, să-i apropiem de Hristos şi de lum ina în v ăţă
turii Lui, să fim , in tr-u n cuvânt, lucrătorii cei buni ai viei Bisericii
noastre.
în v ăţă tu ra Bisericii este în dreptată spre valoarea om ului în stare
să ajungă la desăvârşire. De acum înainte aveţi în fruntea Episcopiei
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A lexandriei şi T eleorm anului pe P rea S finţitul Episcop Galaction, care
a fost chem at, ales, hirotonit şi aşezat aici de D uhul Sfânt spre a vă
călăuzi după voia Dom nului. Prea Sfinţia Sa este trim is de S fântul Si
nod să vestească tu tu ro r cuvântul lui Dum nezeu. înţelegând im portanţa
actului de astăzi, sunteţi chem aţi toţi fiii A lexandriei şi T eleorm anului
dim preună cu preoţim ea să ascultaţi acest m esaj şi să păşiţi cu şi m ai
m ultă dragoste către Biserica Dom nului Hristos. Dacă D om nul nostru
Iisus H ristos n-a ezitat să intre în casa păcătoşilor, să stea la m asă cu
ei, n u ezitaţi nici dum neavoastră să m ergeţi spre El, spre sfânta Sa Bise
rică şi să prim iţi Sfânta îm părtăşanie de la El.
Câm pia aceasta a D unării este un dar al lui Dum nezeu p en tru noi
toţi, pentru întreaga ţară. A vând acum P ăstor aici, mai rar voi avea
ocazia să m ă întâlnesc cu părinţii şi cu credincioşii, atât de calzi, atenţi
şi sensibili, cum v-aţi m anifestat astăzi şi întotdeauna pen tru Sfânta
Biserică.
Dorim Prea S finţitului Episcop Galaction sănătate şi putere de
m uncă. Este tânăr, evlavios, cu studii în ţară şi străinătate, A adâncit
studiul scrierilor Sfinţilor P ărinţi, iar la m ănăstirea Crasna a dobândit
experienţă în rosturile gospodăreşti, ale m isionarism ului şi nevoinţelor
călugăreşti. M ama P rea Sfinţiei Sale, prezentă aici, ca toate m am ele
noastre, este sim bolul devotam entului şi dragostei creştine faţă de H ris
tos. Veţi avea un episcop blând, stăpânit de darul rugăciunii, al răbdării
şi al dragostei — arm ele noastre, ale tu tu ro r creştinilor. Aceste arm e,
dacă le avem, nim ic nu ne m ai poate înfricoşa.
Vă doresc tu tu ro r celor care aţi participat la această sărbătoare a
Alexandriei şi Teleorm anului, tu tu ro r în alt P rea Sfinţiţilor şi P rea Sfin
ţiţilor P ărinţi, sănătate şi bucurie. Vă îm brăţişez pe toţi cei ce ne-aţi
p rim it cu bucurie şi vă rog să îm părtăşiţi tu tu ro r celor de acasă d ra
gostea şi p reţu irea m ea şi a S fântului Sinod. înălţăm către D um nezeu
rugăciuni p e n tru cei bolnavi şi p e n tru cei aflaţi în suferinţă şi cerem
de la Maica Dom nului pentru cei întristaţi, ocrotire şi m ângâiere, iar
pen tru cei aflaţi în suferinţe grele, grabnică însănătoşire.
Ca m ărtu rie a dragostei noastre şi a tu tu ro r înalţilor îm preună slu
jitori Ierarhi la această slujbă de întronizare, dăruim P rea S finţitului
Galaction sfânta icoană a Maicii D om nului care i-a fost ocrotitoare
totdeauna şi pe care o va avea şi de aici înainte, spre a-i m ărturisi neca
zurile şi greutăţile sale. Iar Maica D om nului îl va călăuzi, îl va m ângâia
şi ajuta.
Dum nezeu să ne ajute tu tu ro r să slujim Biserica şi credincioşii cu
sporită râvnă, cu tot ceea ce fiin ţa şi inim a noastră are m ai b u n şi m ai
frum os. Să-l rugăm cu sm erenie să prim ească osteneala şi rugăciunile
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noastre, să ne dăruiască vrem uri bine întocm ite şi de folos, pe cei buni
în b u n ătate să-i păzească, pe cei păcătoşi să-i îndrepte la cred in ţă, pe
tineri şi pe prunci să-i înţelepţească şi peste tot poporul să reverse
mila şi ocrotirea Sa.
B inecuvântarea D om nului peste voi cu al Său har şi cu a Sa iubire
de oameni, întotdeauna, acum şi p ururea şi în vecii vecilor. B inecuvân
tarea D om nului să fie cu noi cu toţi. Am in !».
In continuare a luat cuvântul Prea Sfinţitul Calinic, Episcopul
A rgeşului ;
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Onoraţi şi distinşi oaspeţi,
Doresc, Prea Fericite Părinte Patriarh, să Vă sărut m âna şi să Vă
m ulţum esc pen tru încredinţarea pe care m i-aţi dat-o de a conduce
Episcopia A lexandriei şi T eleorm anului ca Episcop locţiitor. Noi, arge
şenii, am dorit din toată inim a să se înfiinţeze această Episcopie. P en tru
că noi ne-am gândit la acest lucru şi la acest gând al A rgeşului, P rea
Fericitul P ărin te P a tria rh nu num ai că a binecuvântat dar, la îm plini
rea lui, a şi pus um erii cei zdraveni pe care i-aţi văzut şi aţi auzit cum
vorbeşte la cei 82 de ani ! (Dum nezeu să-i dăruiască ani m ulţi cu sănă
tate !). La P runaru, când cineva i-a u rat ani m ulţi şi fericiţi, P rea F eri
citul P ărinte P a tria rh a spus că «cei m ulţi şi fericiţi au trecu t : a mai
răm as ceva».
Când veneam de la Argeş spre D unăre, am văzut creştinele m ergând
la m orm ânt să tăm âieze, dis-de-dim ineaţă, ca m ironosiţele fem ei din
Biblie care. acum două mii de ani, au m ers la m orm ântul lui Iisus să
tăm âieze în zori de zi. Aşa fac acum şi fem eile Teleorm anului. De
m ulte ori în drum ul nostru încoace le-am văzut, şi m -am în tre b at : ce
pot eu să fac pen tru aceste credincioase, p en tru credinţa acestui Teleor
m an, credinţă atât de adânc înrădăcinată ? Şi m i-am spus că nu pot
să le fac un dar mai bun şi mai frum os decât o Episcopie. Aşa i-am
spus Prea Fericitului, lucru la care P rea Fericirea Sa a săltat de bucu
rie şi a făcut totul ca aici, A lexandria şi Teleorm anul să aibă Episcopie
autonom ă, binecuvântată de Dum nezeu.
Teleorm anul, până mai ieri adăugat la Episcopia Argeşului, a apar
ţin u t şi A rhiepiscopiei B ucureştilor. Şi, ca să nu m ai fie m ereu u n dute-vino, când la Argeş, când la Bucureşti, m -am gândit că acest judeţ
m erită să aibă Episcopie proprie, p en tru că are stru ctu ra şi personali
tate a sa bine conturate.
V reau să subliniez că, negreşit, nu s-ar fi p u tu t face aici Episcopie
dacă Prea F ericitul P ărin te P a tria rh nu ar fi binecuvântat şi sprijinit
această lucrare sfântă a Bisericii Orodoxe Române. La coroana de îm 
pliniri a P rea F ericitului P ă rin te P atriarh, căruia Dum nezeu i-a dat
harism ele unui p a triarh biblic, s-a adăugat acum şi în făp tu irea de
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astăzi. De ea ne îm părtăşim şi noi şi ne bucurăm m ult de ziua .aceasta.
Eu mă întorc la Argeş m ai bucuros de cum am venit, pen tru că
această m uncă grea o preia tocmaiţ omul potrivit.
La greu lucru s-a înjugat P rea S finţitul Galaction, dar Prea Sfinţia
Sa este înţelept şi bun, m ult m ai blând decât sunt eu, m ai delicat, şi
va colabora excelent cu preoţii şi creştinii Teleorm anului.
Eu m ulţum esc tu tu ro r părinţilor de aici p en tru ascultarea pe care
m i-au dat-o până acum, şi-i rog să m ă ierte dacă uneori am fost mai
aspru ; îi îndem n, totodată, să-i dea aceeaşi ascultare şi Prea Sfinţitului
Galaction.
P rea Fericite P ă rin te P atriarh , Vă m ulţum esc încă o dată.
Mă bucur de tot ce s-a realizat aici, Dum nezeu să ne binecuvân
teze lucrarea şi pe toţi. «Amin».
Noul Ierarh al Episcopiei A lexandriei şi Teleorm anului a rostit
cuvântarea urm ătoare :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
Înalţi Prea S fin ţiţi Părinţi,
Prea S fin ţiţi Părinţi,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
D istinşi invitaţi ai autorităţilor de stat,
Iubiţi credincioşi,
Ziua de 1 septem brie a fiecărui an are o sem nificaţie deosebită în
calendarul nostru bisericesc creştin ortodox. Este, după o veche şi sfânta
tradiţie, ziua anului nou bisericesc. In acest an, pen tru binecuvântatele
de D um nezeu ţin u tu ri ale Teleorm anului şi p e n tru binecredincioşii şi
dreptm ăritorii creştini ai acestor plaiuri străbune t ziua de 1 septem brie
are o însem nătate aparte. P en tru că astăzi, prin rugăciunile P rea Ferici
tului P ărinte P a tria rh Teoctist, ale în a lt P rea Sfinţiţilor P ărinţi Episcopi şi ale P rea S finţiţilor Episcopi liturghisitori, am fost ridicat, prin
hirotonie, la cea m ai înaltă treaptă a ierarhiei bisericeşti, aceea de arh i
ereu. P rin aceasta, nou înfiinţata Episcopie a A lexandriei şi T eleorm a
nului îşi prim eşte astăzi legiuitul arhipăstor. P e n tru m ine această zi re 
prezintă un m om ent de bucurie deosebită, pen tru încrederea şi cinstea
ce mi s-au acordat, dar, totodată, şi un m om ent de serioasă m editaţie la
responsabilitatea ce-mi revine în această nouă ascultare, în cadrul Sfin
tei noastre Biserici. T rebuie să recunosc, însă, că cinstea şi onoarea ce
mi se acordă astăzi nu sunt ale m ele decât într-o prea mică parte. Ele
se cuvin tu tu ro r acelora care, de-a lungul întregii m ele vieţi, au tru d it
p e n tru form area mea (...)• D atorez recunoştinţă în mod deosebit Prea
F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist care, cu m ultă răbdare şi cu tact
pedagogic, ca un adevărat părinte, a supravegheat şi a călăuzit paşii
mei în cunoaşterea adevăratei tră iri a înv ăţătu rii sfintei noastre Bise
rici şi a vieţii m onahale (...)• R °g fierbinte pe M ultm ilostivul Dum nezeu
să-i dăruiască zile îndelungate cu sănătate şi roade bogate în păstorirea
Sfintei noastre Biserici.
în faţa m isiunii ce-m i stă înainte, am p u ru rea în m inte cuvintele
S fântului Apostol : «Luaţi am inte de voi înşivă şi de turm a peste care
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Duhul Sfânt v-a pus pe voi Episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui D um ne
zeu pe care a câştigat-o cu însuşi scum p sângele Său» dar şi de îndem nul
«Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu tim p şi fără tim p, îndeam nă
cu toată îndelunga răbdare» (...)■
_ Aduc m ulţum irea m ea Prea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist
şi înalţilor Ierarhi pen tru dragostea părintească cu care m -au Înconju
ra t astăzi şi pen tru osteneala făcută p en tru sm erenia mea, spre a mă
ridica, prin rugăciunile Prea Sfinţiilor Lor, la preasfânta şi m area
treaptă a arhieriei. Şi p en tru a arăta că această chem are a m ea la noua
ascultare, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, este o rânduială a lui
Dum nezeu, aş dori să aduc aici de faţă m ărtu rie că Prea S finţitul
Episcop al A rgeşului este cel care a pornit la întem eierea acestei noi
Episcopii în cadrul Bisericii noastre şi care, alături de P rea Fericitul
P ărinte P a triarh Teoctist, a tru d it la realizarea acestui ideal ; este cel
care, cu ani în urm ă, la schitul Crasna, prin rugăciunea Sa, îmi dăruia
darul călugăriei. Este acela care, cu ani în urm ă, tot la schitul Crasna,
prin rugăciunea Sa, îmi dăruia ascultarea de stareţ. Şi astăzi, este
acela care alături de Prea F ericitul P ărinte P a tria rh şi de ceilalţi
înalţi Ierarhi, p rin rugăciunea P rea Sfinţiei Sale, îmi dăruieşte şi darul
arhieriei, în această Episcopie a dorinţei Prea Sfinţiei Sale (...).
M ulţum esc Prea Cuvioşilor şi Prea Cucernicilor P ărinţi, înalţilor
dem nitari de stat prezenţi aici şi dum neavoastră, tu tu ro r binecredincioşilor creştini, pentru dragostea cu care m -aţi înconjurat astăzi. Rog
fierbinte pe M ultm ilostivul Dum nezeu să binecuvânteze acest început
şi cununa arhipăstoriei m ele cu binecuvântarea Sa cea Cerească.
H arul Dom nului nostru Iisus H ristos şi dragostea lui Dum nezeu
T atăl şi îm părtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toţi. Amin».
Prea S finţitul Episcop Galaction Stângă s-a născut la 17 m ai 1953
în comuna C onstantin B râncoveanu din Ialom iţa, având num ele de botez
Gheorghe.
Intre anii 1971— 1976 a u rm at cursurile Sem inarului teologic din
Bucureşti. în 1977 a fost tu n s în m onahism prim ind num ele de G a
laction. Tot atunci a fost hirotonit ierom onah şi num it stareţ al schitu
lui Crasna, din judeţul Prahova. în tre 1977 şi 1981 a urm at cursurile
Institu tu lu i Teologic U niversitar din B ucureşti, obţinând licenţa în Teo
logie în februarie 1982. în perioada noiem brie 1985 — februarie 1986
a continuat studiile de specializare la In stitu tu l Ecum enic de la Bossey —
Elveţia.
Din anul 1990 a fost num it exarh al m ănăstirilor din Arhiepiscopia
B ucureştilor, răm ânând şi stareţ al schitului Crasna. în anul 1994 a fost
înălţat la rangul de arhim andrit.
P rin hirotonia sa ca arhiereu, astăzi Prea S finţitul Galaction de
vine prim ul Ierarh al Episcopiei A lexandriei şi Teleorm anului.
Intru mulţi ani Prea Sfinţite Stăpâne !
REDACŢIA

ALEGEREA ŞI INSTALAREA PREA SFINŢITULUI IOACHIM MAREŞ
CA EPISCOP AL HUŞILOR
Nobleţea unui oraş sau a unei regiuni se poate vedea în chipul cel
m ai deplin atunci când i se redă istoria. Acest drept la propria istorie
s-a în făp tu it pen tru ţin u tu l H uşilor prin reînfiinţarea episcopiei, în
anul 1996.
Se ştie, că p rin tre actele abuzive şi îngrădirile suferite de Biserica
O rtodoxă Română, în anii regim ului comunist, se num ără şi desfiinţarea
E parhiei H uşilor care a fost decisă la 5 februarie 1949* T eritoriul sau
canonic a fost, atunci, alipit Episcopiei Rom anului, iar b unurile sale
au fost însuşite de către S tat sau îm părţite eparhiilor vecine.
în fiinţată în anul 1598 în vrem ea păstoririi M itropolitului Gheorghe
Movilă al Moldovei, Episcopia H uşilor cuprindea atunci ţin u tu l Fălciu,
în dreapta P rutului, iar în stânga râului avea sub jurisdicţie regiuna
codrilor Tigheciului până la hotarul cu Bugeacul, Lăpuşna, O rheiul
şi Soroca.
în acest istoric scaun vlădicesc au slu jit de-a lungul veacurilor
distinse personalităţi de ierarhi : Dosoftei, stihuitorul P saltirii şi ctitor
de lim bă rom ânească, M itrofan, îm preună-lucrător cu fraţii G receanu
la publicarea Bibliei de la B ucureşti (1688), Inochentie, c ă rtu ra r şi
diplom at, lacob Stam ati şi V eniam in Costachi, mai târziu m itropoliţi
ai Moldovei, Conon Arăm escu-Donici, devenit apoi prim at al Rom âniei,
Nicodim M unteanu, al doilea p a triarh al ţării. U ltim ul dintre cei
49 ierarhi de la Huşi a fost episcopul G rigore Leu, care trecea la veşnicie
la 1 m artie 1949, cu num ai tre i săptăm âni după desfiinţarea b ru tală şi
abuzivă a eparhiei H uşilor de către regim ul totalitar şi ateu de atunci.
La propunerea S fântului Sinod, A dunarea Naţională Bisericească,
în şedinţa sa din 13— 14 februarie 1996 a aprobat reînfiinţarea Episcopiei
Huşilor, înfăptuind, după 47 ani, acest act de dreptate istorică.
Conform canoanelor, locţiitor în scaunul chiriarhal reîn fiin ţat a fost
Î.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei, care s-a îng rijit de
bunul m ers al activităţii pastoral-m isionare, culturale, adm inistrative
şi economice din eparhie până la alegerea titularului. în această pe
rioadă s-au în fiin ţat la Huşi un sem inar teologic şi o şcoală de cântăreţi
bisericeşti. Desigur, problem ele organizatorice au fost rezolvate în
cooperare cu Episcopia Rom anului, din care se desprindeau acum proto
popiatele din judeţul Vaslui pen tru a se constitui în noua eparhie.
La 4 iulie 1996, Colegiul Electoral Bisericesc a ales în scaunul
vacant de Episcop al H uşilor pe P rea S finţitul Ioachim Mareş, până
atunci A r h i e r e u - v i c a r al Episcopiei Rom anului. Decizia a fost recunos
cută de către Stat prin decretul prezidenţial nr. 327/9 august 1996.
După aniversarea celor 500 de ani de la zidirea bisericii stefaniene
a Sfinţilor Apostoli P etru şi Pavel, în luna iunie din anul precedent,
B. o . R, — 15
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dum inica de 15 septem brie 1996 a fost pen tru străvechea cetate lu 
m inată de bucuria sărbătorească a întronizării noului episcop, bine
cuvântare şi cunună spirituală p en tru toţi dreptcredincioşii creştini din
judeţul Vaslui.
La Sf. L iturghie săvârşită pe un podium special am enajat din apro
pierea Catedralei episcopale, au slujit, alături de I.P.S. M itropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi de P. S. Episcop Ioachim al Huşilor,
I.P.S. M itropolit P e tru al Basarabiei, I.P.S. A rhiepiscop Pim en al
Sucevei şi R ădăuţilor, P. S. Episcop Eftim ie al Rom anului, P. S. Episcop
Calinic al Argeşului, P. S. Episcop Casian al D unării de Jos, P. S. Episcop
Ioan al H arghitei şi Covasnei, P. S. Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Iaşilor, P. S. G herasim P utneanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei şi R ădăuţilor, stareţi ai m arilor m ănăstiri, con
silieri şi protopopi. A u asistat la slujbă reprezentanţi ai autorităţilor
civile naţionale şi locale, A rhiepiscopul rom ano-catolic A ntonio Matiazzo
de Padova şi delegaţi din partea Episcopului rom ano-catolic P etru
G herghel de Iaşi.
După ce Î.P.S. M itropolit Daniel a dat citire m esajului de felicitare
p e n tru noul Episcop de Huşi, din p artea Prea F ericitului P ă rin te
P a tria rh Teoctist al Rom âniei, s-a adus la cunoştinţa tu tu ro r Gramata
m itropolitană de întronizare, act care confirm ă şi în tăreşte în dem nitate
pe A rhipăstorul Huşilor. I.P.S. M itropolit Daniel a înm ânat P. S. Ioa
chim m antia şi cârja chiriarhală, apoi l-a condus la tronul de C hiriarh
al sfintei şi de D um nezeu păzitei eparhii a Huşilor.
Au u rm at apoi m esaje de felicitare din p artea Preşedinţiei de stat,
a Senatului, Cam erei deputaţilor şi G uvernului României.
în cuvântul de în v ăţătu ră ro stit cu acest prilej, I.P.S. M itropolit
Daniel a spus :
«Ziua de astăzi are o în treită sem nificaţie şi o în treită im portanţă.
în prim ul rând, ea este o binecuvântare de la D um nezeu pen tru
această sfântă şi de D um nezeu păzită Episcopie a Huşilor. în al doilea
rând, ceea ce s-a săvârşit astăzi p rin întronizarea P rea S finţitului Ioa
chim al H uşilor este un act de drep tate şi, în al treilea rând, întronizarea
de astăzi este creşterea în dem nitate a oraşului Huşi şi a ţin u tu lu i ca
nonic al judeţului Vaslui, ridicat pe o treap tă mai înaltă de dem nitate
bisericească.
M ântuitorul nostru Iisus Hristos, aşa cum ne arată Evanghelia după
Matei, în ziua în oare s-a în ălţat la ceruri, a binecuvântat pe Apostolii
Săi şi le-a zis : «Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitid
veacidui» (Matei 28, 20).
Deşi s-a în ălţat la cer, El totuşi răm âne cu noi, tainic prezent în
lum ea aceasta până la sfârşitul veacurilor. Form a cea m ai intensă şi
cea m ai vizibilă a prezenţei lui H ristos în lum e până la sfârşitul
veacurilor este lucrarea preoţească, m ân tu ito are şi sfinţitoare, care se
face prin slujitorii Săi. De aceea, în m om entul solem n al prezentării
D arurilor la altar preoţii şi episcopii slujitori se salută p rin cuvintele :
«Hristos în m ijlocul nostru», şi răspund : «Este şi va fi !». Această
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prezenţă lucrătoare, vie, activă, a lui H ristos In lum e prin preoţia
Bisericii se vede din cuvintele pe care M ântuitorul le spune ucenicilor
Săi în cartea Faptele Apostolilor : *îm i veţi fi Mie rrVartori în Ierusalim
şi în toată Iudeea şi în Sam ar ia şi până la marginea pământului»
(F. Ap. 1, 8). Aceste cuvinte adresate Apostolilor nu se referă doar la
perioada cât trăiesc ei, căci m ărtu ria adusă Lui H ristos până la m ar
ginile păm ântului trebuie să fie o m ărtu rie în toate tim purile, n u doar
în toate locurile p e n tru un anum it timp.
De aceea, Sfinţii Apostoli, acolo unde au înfiinţat Biserici, com u
n ităţi creştine, au in stitu it păstori. Astfel, vedem că Sf. Apostol Pavel
instituie episcop pe Tim otei în Efes, pe T it în Creta, şi le dă sfaturi
cum să păstorească Biserica lui Dumnezeu. S lujitorilor Bisericii din
Efes le spune: «Duhul S fâ n t v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi
Biserica lui D um nezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său»
(F. Ap. 20, 28). Iar lui Timotei îi spune Apostolul Pavel : «Om ule al
lui D um nezeu, urmează dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răb
darea» (I Tim. 6, 11).
Pornind de la această m are răspundere şi m are dem nitate pe care
Apostolul o încredinţează episcopilor, deja în secolul I şi la începutul
secolului al II-lea, vedem că Sf. Ignatie al A ntiohiei, care a m u rit
m artir la Roma în anul 107, în tim pul persecuţiilor îm păratului Traian,
spunea că episcopul ţine locul lui Dum nezeu, adică este icoana lucrării
lui Dum nezeu in lume, iar în Apus, în nordul Africii, episcopul Ciprian
al C artaginei (sec. III), spunea că «Biserica este în episcop şi episcopul
este în Biserică». înaintea lui, Sf. Irineu de Lyon a ră ta că «acolo unde
este episcopul este adevărata credinţă, adevărul, Biserica şi tot harul».
Iată că astăzi binecuvântarea aceasta de a fi m ărtu rie a lui Hristos,
aşa cum H ristos a fost m ărtu risit de către Apostoli, s-a extins şi asupra
oraşului Huşi şi asupra teritoriului canonic din jud eţu l V aslui. Bine
cuvântarea episcopului este binecuvântare deplină. Şi binecuvântarea
preotului vine tot de la Hristos, dar episcopul este singurul care poate
hirotoni preoţi. El este capul Bisericii locale, el este icoana Bisericii
universale în tr-u n loc dat. De aceea, cinstea şi dem nitatea, vrednicia
şi slujirea episcopului se văd în însem nele pe care le poartă. I s-au dat
astăzi Prea Sfinţitului Ioachim n u num ai sfânta cruce, pe care o poartă
şi preoţii, ci şi engolpionul, icoana, chipul lui Hristos, M arele şi Veşnicul
A rhiereu. M itra pe care o poartă episcopul are pe ea chipul M ântui
torului H ristos şi chipurile celor 4 Evanghelişti, a rătân d că el este învă
ţăto ru l suprem în eparhia pe care o conduce. C ârja pe care a prim it-o
arhiereul însem nează toiagul de arh ip ăsto r al eparhiei pe care o păsto
reşte pentru m ântuirea sufletelor şi viaţa veşnică, iar m an tia pe care
a prim it-o astăzi este, de asem enea, sem nul de m are învăţător al cre
dinţei, al Evangheliei lui Hristos.
B inecuvântarea lui Dum nezeu p en tru o eparhie atunci când se
instalează un nou episcop este deplină. Ziua de astăzi, 15 septem brie,
este o zi de Rusalii, de pogorâre a D uhului S fânt cu binecuvântările
Sale peste oraşul Huşi şi eparhia Huşilor.
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Am m ai spus că ziua de astăzi este un act de dreptate. Astăzi a
fost scoasă din um ilire episcopia desfiinţată, anulată în mod b ru ta l şi
nedrept în 1949 de către regim ul com unist ateu de atunci. Astăzi s-a
făcut o reparaţie m orală, astăzi venerabila Episcopie a Huşilor, care
a fost o lum ină p en tru P a tria rh ia Rom ână în toate perioadele de
m ărtu risire a credinţei în această p arte a Rom âniei se vede din nou
îndreptăţită pentru că îşi prim eşte A rhipăstorul ei.
In fine, astăzi oraşul Huşi se ridică în dem nitate, redevenind epis
copie, şi întreg teritoriul său canonic se prezintă în faţa lui Hristos
ca o Biserică locală, eparhia Huşilor, care se află în com uniune cu
celelalte eparhii din ţară şi cu eparhiile ortodoxe dreptm ăritoare din
lum ea întreagă.
A rhipăstorul pe care D um neavoastră, iubiţi P ărinţi slujitori şi
credincioşi ai Episcopiei Huşilor, îl prim iţi astăzi este, în prim ul
rând, un bun şi destoinic păstor duhovnicesc şi m isionar, cu m ultă
experienţă.
A re 44 de ani de lucrare preoţească, a fost hirotonit în 1952. Iată
că această experienţă îl îndreptăţeşte pe Prea Sfinţitul Episcop Ioachim
să confirm e încrederea pe care Sinodul şi Colegiul Electoral Bisericesc
i-au acordat-o.
In al doilea rând, arhipăstorul D um neavoastră este un om de cul
tură, care nu num ai că a citit m ulte cărţi, dar a şi publicat o m ulţim e de
cărţi la editura Episcopiei R om anului şi Huşilor, şi a făcut ca la acea
eparhie care îngloba şi teritoriul canonic al H uşilor să apară nenum ărate
lucrări de cultură bisericească, de istorie naţională, m ai ales de lucrare
m isionară pentru păstrarea credinţei în această parte a ţării, sub în 
drum area Prea S finţitului Episcop Eftim ie. F oarte adesea, editura
Episcopiei R om anului şi H uşilor a în tre cu t editura M itropoliei de la Iaşi.
Ne bucurăm şi sperăm ca şi în continuare P rea S finţitul Ioachim
să fie un om care promovează cultura ca fiind o laudă adusă lui D um 
nezeu atunci când ea este lum inată şi transfigurată de credinţă.
în sfârşit, trebuie să m ărturisim aici cu m ultă bucurie şi cu m ultă
apreciere că P. S. Episcop Ioachim al H uşilor este şi u n m are iubitor
al ţării şi al valorilor ei bim ilenare. P rea Sfinţia Sa, în această p arte
a ţării, se gândeşte şi la fraţii noştri de dincolo de P ru t, reprezentaţi
aici prin Î.P.S. M itropolit P etru al Basarabiei. P e tim puri, înainte de
desfiinţare, Episcopia H uşilor îşi întindea m isiunea sa canonică şi grija
sa pastorală şi dincolo de P rut. Iată că astăzi avem bucuria ca, din punct
de vedere spiritual, să năzuim la u n itatea tu tu ro r rom ânilor, de o p arte
şi de alta a P rutului.
Rugăm pe Bunul Dum nezeu să dăruiască Prea S finţitului Episcop
Ioachim sănătate deplină, putere de a sluji m ereu lui Hristos, A rhiereul
cel veşnic, şi bucuria pe care o are păstorul sufletesc atunci când ştie
că duce pe drum ul m ântuirii şi al înălţării în dem nitatea unui popor
pe cei care cred în H ristos şi îl iubesc pe El, iubesc ţara lor şi tot ceea
ce este bine în lum ea aceasta.
Subliniem şi faptul că la această sărbătoare a noastră avem prezenţi
aici pe I.P.S. A rhiepiscop A ntonio de Padova, care este un prieten al
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P. S. Ioachim. Prea S finţitul Ioachim a vizitat oraşul Padova de m ai
m ulte ori şi a sim ţit dragostea frăţească a LP.S. Antonio. Aici, în oraşul
Huşi, peste 30% din locuitori sunt catolici. De aceea prezenţa LP.S. A n
tonio şi a delegaţilor P. S. Episcop P etru de Iaşi este un lucru firesc,
o m ărturie a dragostei frăţeşti şi a eforturilor de bună înţelegere şi
cooperare pentru ca să transm item credinţa lumii de azi».
în continuare, P. S. Episcop Eftimie, părintele duhovnicesc al nou
lui episcop de Huşi, a subliniat calităţile P. S. Ioachim, de ierarh vrednic,
cu dăruire şi pricepere în lucrarea pastorală şi m isionară, felicitându-1
p en tru dem nitatea la care a fost chem at acum. Din partea slujitorilor
şi credincioşilor eparhiei, cuvântul de bun venit a fost rostit de P, C. Pr.
insp. AL V âjâianu.
în încheierea solem nităţii, P. S. Episcop Ioachim a început astfel
cuvântul său : «La aproape jum ătate de veac de la desfiinţarea acestui
scaun vlădicesc, cu o vechim e în istorie de p atru secole, H uşiul şi
eparhia aceasta astăzi poartă haină de sărbătoare prin vindecarea unei
răni istorice, concretizată prin reactivarea acestei eparhii, de data
aceasta cu episcop titular, ales sub insuflarea Sfântului Duh de către
Colegiul Electoral Bisericesc. în aceste clipe de emoţie şi har dum ne
zeiesc, îmi revin în m inte cuvintele Sfântului Apostol P etru : «Să faceţi
tem einică chemarea şi alegerea vo&stră, căci făcând aceasta na veţi greşi
niciodată»'9. In continuare, Prea Sfinţia Sa a înfăţişat un amplu periplu
istoric al ţinutului şi Episcopiei Huşilor. Apoi a prezentat înălţim ea che
m ării arhiereşti, episcopul având de îm plinit în treita chem are : de în 
văţător, de sfinţitor şi de conducător al turm ei duhovniceşti pe calea
m ântuirii. După ce a m ulţum it Î.P.S, M itropolit Daniel, Prea Sfinţitul
Ioachim s-a adresat păstoriţilor săi : «în calitate de conducător al acestei
eparhii, ream intim atât preoţilor slujitori, cât şi vieţuitorilor sfintelor
m ânăstiri, de înalta m isiune şi responsabilitate la care sunt chem aţi de
a sluji Evanghelia m ântuirii cu tot devotam entul, păstrând credincioşii
în staulul Ortodoxiei rom âneşti. După cuvintele de învăţătură ale
Sf. Apostoli P etru şi Pavel precizăm că «în har suntem m â n tu iţi, prin
credinţă, şi aceasta nu e de la noi ci este darul lui D um nezeu» (Efeseni
2, 8). îngrijiţi cu luare am inte ca nim eni să nu răm ână lipsit de harul
lui Dumnezeu». A a ră tat apoi principalele direcţii de slujire ale pro
gram ului pastoral-m isionar, subliniind că va acorda o atenţie aparte
învăţăm ântului teologic şi religios, întăririi legăturii dintre credinţă şi
cultură, educaţiei tineretului şi lucrării de filantropie creştină.
Agapa frăţească, la hotelul «Dim itrie Cantem ir» din Huşi, a fost
totodată prilej pentru adresarea saluturilor şi felicitărilor num eroşilor
invitaţi din ţară şi din străinătate, ierarhi, preoţi, autorităţi civile şi
sponsori.
La ceas de vecernie, oaspeţii şi-au luat răm as bun de la al 50-lea
episcop de Huşi şi de la colaboratorii săi, şi au plecat spre casă cu
bucuria de a fi participat la un im portant evenim ent bisericesc al
anului 1996.
Pr. cons. NICOLAE DASCALU

Participări ale delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române
la întruniri ecumenice peste hotare

ADUNAREA MONDIALĂ
A SOCIETĂŢILOR BIBLICE UNITE
Intre 26 septem brie şi 3 octom brie 1996 a avut loc la M ississauga
(lângă Toronto, Canada), A dunarea M ondială a Societăţilor Biblice U nite
(SBU). Acest evenim ent se produce în viaţa SBU o dată la 8 ani. P re 
cedenta A dunare M ondială a avut loc la Budapesta, in septem brie 1988,
care s-a desfăşurat sub deviza şi tem a : C uvântul lui Dum nezeu, spe
ranţă p en tru toţi.
A dunarea de la M ississauga s-a desfăşurat sub deviza şi tem a :
«Cuvântul lui D um nezeu, viaţă pentru toţi».
Au participat 335 de delegaţi veniţi din 138 de ţări, reprezentând
135 de Societăţi Biblice Naţionale.
1. PRELIMINARII

înainte de a prezenta date privind desfăşurarea ca atare a lucră
rilor A dunării M ondiale a SBU, sunt necesare câteva inform aţii privind
apariţia istorică şi caracterul instituţiei care poartă num ele de «So
cietăţile Biblice Unite».
Această organizaţie s-a constituit la data de 9 mai 1946, la H ayw ards
Heats, Anglia, când reprezentanţii a 13 Societăţi Biblice (SB) naţionale
au h o tărât înfiinţarea Societăţilor Biblice Unite. în 1988, când avea loc
A dunarea M ondială de la Budapesta, num ărul SB naţionale care făceau
parte din SBU era de 78, pentru ca, la M ississuaga, acest num ăr să
ajungă la 135.
în ce priveşte definiţia şi scopul SBU, în S tatu tu l acestei organi
zaţii, se precizează : SBU este o com uniune de societăţi sau alianţe
biblice asociate, constituite pentru a se consulta, a-şi acorda asistenţă
m utuală şi a îm plini, îm preună, îndatorirea com ună pe care şi-o propun :
cea mai bună difuzare posibilă a Sfintelor Scripturi, atât în ce priveşte
cantitatea, cât şi în ce priveşte calitatea (art. 2).
Din SBU pot să facă parte ca m em bre SB naţionale care sunt re 
cunoscute de Bisericile din ţările respective şi aduc servicii populaţiilor
din aceste ţări în ce priveşte difuzarea Sfintei S cripturi atât în ce p ri
veşte c a n tita te a , cât şi în ce priveşte calitatea (S tatutul SBU, art. 3).
Un S tatu t al SBU şi un R egulam ent interior, care interpretează şi
face precizări pe m arginea S tatutului definesc pe larg scopul u rm ă rit de
această organizaţie creştină m ondială, m ijloacele şi m etodele utilizate,
în vederea atingerii acestui scop, m odul în care se realizează, p rin co
lecte şi donaţii, fondurile SBU, felul în care pot fi consum ate aceste
fonduri etc.
La lucrările A dunării M ondiale a SBU au participat : câte doi
reprezentanţi din partea societăţilor m em bre cu drepturi depline şi
m em bre asociate şi câte un rep rezen tan t din fiecare SB în form are, cum
este Societatea Biblică Interconfesională din Rom ânia (SBIR), rep re
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zentată la M ississauga de cel ce semnează această dare de seamă. C ri
teriul cel mai de seamă luat în consideraţie la prim irea unei SB naţio
nale în SBU este acela al vechim ii de m inim um trei ani al respectivei
SB naţionale şi al îndeplinirii perm anente a condiţiei fundam entale
privind difuzarea Sfintei S cripturi către întreaga populaţie din ţara
respectivă doritoare să prim ească Sfânta Scriptură, indiferent de con
fesiune, naţionalitate şi de limbă. SBIR va depune docum entaţia n e 
cesară prim irii calităţii de m em bru asociat al SBU în trim estrul IV al
anului 1996, conform unui calendar stabilit de C entrul Regional pen tru
Europa şi O rientul Mijlociu, care va aviza în mod cert favorabil această
lucrare, dat fiind că Rom ânia se află pe o poziţie de fru n te în tre ţările
est şi central europene în ce priveşte difuzarea Bibliei şi a unor părţi
din Biblie, în rap o rt cu num ărul locuitorilor ţării.
2, LUCRĂRILE ADUNĂRII

A dunarea şi-a desfăşurat lucrările pe parcursul a 8 zile (26 sep
tem brie — 3 octom brie 1996). Aceste lucrări s-au desfăşurat în şedinţe
plenare la care au participat toţi reprezentanţii SB naţionale. Au avut
loc, de asemenea, şedinţe separate de lucru, ale reprezentanţilor celor
patru C entre regionale în care este îm părţită organizaţia : Regiunea
Africa, Regiunea Am erica, Regiunea Asia-Pacific şi Regiunea EuropaO rientul Mijlociu.
S-au desfăşurat, apoi, şedinţe de analiză şi de studiu în cadrul a
ceea ce a p u rta t num ele de atelier, care au prileju it discutarea îndeosebi
a unor problem e cu caracter practic, privind traducerea Sfintei Scrip
turi, tipărirea Bibliei în diferite form ate, în diferite extrase, cele m ai
bune metode de difuzare a Bibliei sau de strângere de fonduri etc.
Zilnic, program ul cuprindea, la început, o expunere asupra unui
tex t biblic ; îm părţiţi pe grupuri mici (până la 15 persoane), participanţii
la A dunare aprofundau, pe versete, textul, biblic com entat în plenară,
de un specialist.
Ca ai în cazul aşa num itelor ateliere, şi în ce priveşte grupele de
studiu biblic prezentau, pe scurt, în scris, concluziile la care au ajuns
participanţii la discuţii. în cadrul şedinţelor plenare, prezentările exe
getice şi teologice au altern at cu dezbateri privind adoptarea S tatu tu lu i
şi R egulam entului interior al SBU, alegerea noului preşedinte al aces
teia, R aportul de activitate pe ultim ii opt ani al SBU p rezentat de
Dr. Siegfried M eurer, Secretarul G eneral al SB G erm ane şi, până acum,
Preşedintele Com itetului Executiv al SBU care, în intervalul din tre
A dunarea M ondială a SBU, îndeplineşte o serie de îndatoriri privind
conducerea organizaţiei. A supra acestui R aport, un docum ent de cea
mai m are im portanţă, vom reveni.
în cadrul plenarei nr. 4 de sâm bătă, 28 septem brie, a avut loc o
festivitate em oţionantă de înm ânare a unor diplome onorifice oferite
unor veterani ai lucrării desfăşurate de-a lungul mai m ultor decenii de
SBU care, în prezent, sunt pensionari sau desfăşoară alte activităţi în
cadrul Bisericilor de care aparţin.
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Este cazul să am intim , în acest punct al prezentării de faţă, pe
doi dintre cei care au fost om agiaţi p en tru lucrarea lor în cadrul SBU
şi anum e pr. Dr. Ulrich Fick, m ulţi ani secretar general al SB U f în
prezent coordonator în cadrul unui post de televiziune germ an al unui
program de prezentare, în imagini, a Sfintei Scripturi, şi pe doam na
Dorothea K m dt, decenii de-a rândul, responsabilă, în cadrul SBU, cu
tip ărirea Sfintei S cripturi în alfabetul Braille, pentru ne văzători.
Dr. Ulrich Fick s-a nu m ărat în anii 1970— 1980 p rin tre cei care au
susţinut, cu hotărâre şi folos, cererile form ulate de P a triarh ia Rom ână,
prin In stitu tu l Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Rom âne, p ri
vind dotarea Tipografiei P atriarh iei cu utilaje m oderne, de m are ra n 
dam ent, şi cele privind oferirea în mod g ratu it de m ateriale tipografice
(hârtie, m ateriale de legătorie, plăci de offset presensibilizate etc.).
Doamna Dorothea K in d t a depus m ari eforturi în vederea tipăririi
unor cărţi din Noul T estam ent (cele p atru Evanghelii şi Faptele Aposto
lilor) şi a unei Cărţi de rugăciune în alfabetul Braille pentru ne văzători,
lucrare care a avut loc între anii 1976— 1987. In acelaşi tim p, doam na
K indt a susţinut cererile In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bisericii
Ortodoxe Rom âne privind obţinerea de utilaje şi m ateriale tipografice,
Cităm , în continuare, unele din textele biblice asupra cărora au
prezentat com entarii câţiva specialişti în m aterie, care activează în ca
drul SBU : II Tim otei 3, 14—4, 5 ; Iezechiel 37, 1— 14 ; II Tim otei 2,
1— 10 ; Ioan 4, 1—4 ; Iezechiel 47, 1— 12 ; Evrei 4, 12— 13 ; Isaia 55,
10—11 ; Psalm ul 95, 7—9 ; Evrei 4, 2— 3 etc.
D intre tex tele cu caracter general discutate în cadrul plenarelor
A dunării, cităm : Biserica în m ileniul t r e i ; Societăţile Biblice în m ile
niul t r e i ; Rolul fem eii în Societăţile Biblice, etc.
Rugăciunea şi-a găsit, fireşte, un loc im portant în desfăşurarea
program ului A dunării M ondiale a SBU, fiecare reuniune (plenară ţ ate
lier, grupe1 de lucru) începând şi încheindu-se cu o rugăciune rostită
sau cântată.
3. DATE DIN RAPORTUL COMITETULUI EXECUTIV AL SBU

Acest R aport, care se referă la activitatea SBU în perioada 1988—
1996 a fost prezentat, aşa cum prevede S tatu tu l SBU, de P reşedintele
Com itetului E xecutiv al SBU, Dr. Siegfried M eurer.
în acest R aport se arată, înainte de toate, evoluţia SBU în ce pri
veşte num ărul SB naţionale m em bre care, în 1988 era de 78, p e n tru ca
în 1996, să ajungă la 135. Creşterea im presionantă a num ărului de SB
naţionale se explică p rin aceea că m ulte popoare care erau cuprinse
în U niunea Sovietică şi-au dobândit independenţa în urm a prăbuşirii
acesteia. Totodată, ţările din centrul şi răsăritul Europei care aparţineau
aşa-num itului lagăr socialist şi-au dobândit o independenţă reală prin
căderea regim urilor totalitare com uniste, astfel încât a devenit posibilă
înfiinţarea şi organizarea unor SB naţionale, conform principiului : o
singură Societate Biblică în tr-o ţară.
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Toate SB care au luat fiinţă în aceste ţări au caracter interconfesional, se subliniază în Raport. A utorul R aportului subliniază con
trib u ţia pe care SB naţionale având caracter interconfesional o au la
stabilirea unor relaţii şi a unei atm osfere ecumenice în tre Bisericile
m em bre dintr-o ţară sau alta. Se subliniază, apoi, eforturile financiare
ale unor SB naţionale, îndeosebi cea Am ericană, făcute cu scopul de
a se îm plini cât m ai repede cu p u tinţă cererile de Biblii şi părţi ale
Bibliei venite din parteaf populaţiilor din ţările eliberate de sub o rân 
duirea com unistă.
Singura SB naţională care a dispărut în acest vast şi fericit proces
de înm ulţire a SB naţionale a fost cea din fosta Republică Dem ocrată
G erm ană care, odată cu reunificarea celor două Germ anii, a tre b u it să
dispară fiind absorbită de SB din Germ ania.
Un capitol im portant (al treilea) din R aport este consacrat tra d u 
cerilor biblice gestionate, în m area lor m ajoritate, de SBU. în anul
trecut 15 % din bugetul general de 52 m ilioane de dolari SUA al SBU
a fost destinat realizării unor traduceri. La această oră SBU au în
lucru 606 traduceri biblice, din care 52 în America, 322 în Asia şi
Pacific şi 68 în Europa şi O rientul Mijlociu. Din 1988, num ărul lim bilor
care dispun de întreaga Biblie a crescut de la 303 la 349 ; tot astfel,
num ărul lim bilor care dispun de Noul T estam ent a crescut, în aceeaşi
perioadă, de la 670 la 841. A utorul R aportului face un uşor reproş
traducătorilor actuali care realizează o traducere în tr-u n interval de
tim p prea lung. Nu trebuie să uităm , spune raportorul, că, o singură
dată în istorie, traducerea întregului Nou T estam ent a d u rat 11 săp
tăm âni. Aceasta este opera lui M artin Luther, care a realizat-o în tim p
ce era ascuns la W artburg, în 1522.
Cu privire la raporturile cu Biserica Rom ano-Catolică, în R aport,
se arată că la trei ani după Conciliul V atican II, S ecretariatul pentru
U nitatea C reştinilor din cadrul V aticanului şi SBU au stabilit un acord
de cooperare în m aterie de traduceri biblice. De atunci, a a p ăru t un
num ăr de aproape 190 de traduceri num ite interconfesionale şi altele
190 sunt în lucru. Numai după A dunarea M ondială a SBU de la B uda
pesta (1988), 26 de traduceri noi ale Bibliei au fost recunoscute ca
interconfesionale.
în ce priveşte colaborarea d in tre SBU şi Bisericile Ortodoxe, în
R aport se precizează : După B udapesta (1988) s-a dezvoltat o colaborare
fructuoasă cu Bisericile Ortodoxe în dom eniul traducerilor biblice. Dar
această colaborare a pus SBU în faţa unor problem e im portante.
Biserica Ortodoxă Rusă, îndeosebi, dar şi alte Biserici au un m are
respect faţă de textul Septuagintei şi faţă de textus receptus şi ar dori
ca acestea să servească d rep t bază pentru traducerile şi revizuirile Bi
bliei. Ori principiile pen tru o cooperare interconfesională în m aterie de
traducere a Bibliei, stabilite în 1968, stipulează că traducerile trebuie
să aibă la bază Biblia hebraica stuttgartensia şi textu l critic al Noului
Testam ent grec. La revizuirea acestor principii publicate în 1987 a fost
introdusă o im portantă m odificare, care perm ite referirea la textu s
receptus, dar num ai în note. Problem a a continuat însă să fie intens
discutată şi după această m odificare.
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După discuţii îndelungate în tre universitari şi consilieri în tra d u 
cere, pe de o parte, şi C entrul Regional p en tru Europa de Est şi O ri
entul M ijlociu pe de altă parte, Com itetul Executiv al SBU a adoptat
urm ătoarea Rezoluţie :
T extul cuprins în G reek N ew Testam ent al SBU (care este identic
cu acela conţinut în N ovum Testam entum Graece, publicat de Socie
tatea Biblică G erm ană, trebuie să servească drept bază pen tru toate
traducerile Noului Testam ent.
în cazul în care acest te x t nu va putea să fie acceptat, tex tu l oficial
al Bisericii participante
la proiect poate fi adoptat ca tex t de bază, cu
condiţia ca diferenţele faţă de G reek N T al SBU să fie sem nalate în
note, introduceri sau anexe.
T extul m asoretic (TM) astfel cum este prezentat în Biblia hebraica
stu ttgartensia trebuie să servească d rep t bază traducerilor Vechiului
Testam ent. în cazul în care acest tex t nu va putea să fie acceptat de
Bisericile participante la proiect, acela al Septuagintei (LXX) poate fi
adoptat cu condiţia ca diferenţele sem nificative în tre TM şi LXX să
fie sem nalate în note, introduceri sau anexe. In nici un caz,u n tex t
hibrid — utilizându-se, de exem plu, în parte TM şi în parte LXX —■
nu treb u ie să fie adoptat.
în capitolul 6 al R aportului, in titu la t SBU şi Bisericile, se stabi
leşte că SBU se angajează să slujească toate Bisericile creştine şi toate
confesiunile.
A utorul R aportului am inteşte de întâlnirea din 24 octom brie 1991
de la D urham (Anglia) dintre o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Ruse,
condusă de S anctitatea Sa Alexei II, P a tria rh u l Moscovei şi al întregii
Rusii, şi o delegaţie a SBU condusă de Dr. S. M eurer, P reşedintele Co
m itetului Executiv al SBU. Cu această ocazie s-a sem nat u n protocol,
prin care cele două instituţii se angajează să colaboreze în tr-u n spirit
de p arten eriat şi sprijin m utual. Societatea Biblică Rusă beneficiază de
protecţia şi binecuvântarea S anctităţii Sale P atria rh u l Alexei II.
R aportul face şi unele propuneri privind reorganizarea cancelariilor
centrale şi regionale ale SBU ; se an u n ţă şi unele reduceri de personal,
acţiune mai puţin agreată, dar necesară.
în ultim a zi a lucrărilor, A dunarea M ondială a adoptat o Rezoluţie
intitu lată «Cuvântul lui D um nezeuf viaţă pentru toţi».
în acest docum ent sunt dezbătute problem e ca: necesitatea in te n 
sificării eforturilor tu tu ro r celor care lucrează în cadrul SBU şi în
Biserici în sensul de a răspândi practica lecturii Sfintei S cripturi ; adu
cerea cuvântului lui Dum nezeu în rândul tinerilor ; valorificarea po
tenţialului reprezentat de fem ei pen tru atingerea scopurilor SBU ; in 
fluenţarea societăţii m oderne în sensul practicării v irtu ţilo r evanghelice.
Un capitol al Rezoluţiei este in titu la t : Către viito r. Acest capitol
cuprinde un program al SBU în care sunt prevăzute acţiuni m enite să
conducă la o cât mai largă răspândire a cuvântului Sfintei Scripturi în
rândul tu tu ro r oam enilor, indiferent de Bisericile sau confesiunile că
rora aceştia le aparţin, de vârstă sau de sex, de lim bă sau cultură, de
stare socială sau m aterială.
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O deosebita atenţie se acordă, p e n tru viitor, propagării cuvântului
lui Dum nezeu pe cale orală, folosindu-se benzile m agnetice, şi pe cale
vizuală, folosindu-se benzile video.
Un loc im portant în ce priveşte lucrarea de difuzare a Sfintei
'Scripturi în viitor îl vor ocupa aşa-num itele traduceri fundam entale care
folosesc, dintr-o limbă, vocabularul de bază şi expresiile cele m ai simple
şi utilizate. Au apărut, până în prezent, Noul Testam ent în engleza
fundam entală şi în franceza fundam entală. Aceste traduceri se adre
sează celor care cunosc num ai vocabularul de bază al lim bii, persoane
cu o mai redusă pregătire. Acestea vor fi astfel încurajate în efortul
lor de a înţelege, cunoaşte şi reţine părţi din Sfânta Scriptură.
Un loc im portant, 111 ce priveşte activitatea SBU şi în viitor, este
rezervat colaborării strânse şi pe toate planurile, cu Bisericile ; această
colaborare răm âne cheia oricărui succes în dom eniul difuzării Sfintei
Scripturi către credincioşi.
Rezoluţia se Încheie cu un angajam ent solemn şi ferm al tu tu ro r
SB naţionale, al conducerii acestora şi al SBU, care se referă la obli
gaţia pe care acestea şi-o asumă, şi anum e aceea de a folosi toate m e
todele, strategiile şi program ele necesare şi posibile în vederea răs
pândirii cuvântului lui Dumnezeu.
Tot în ultim a zi a lucrărilor, A dunarea M ondială a ales ca preşedinte
al SBU pe dl. Sam uel Escobar, un pastor baptist în vârstă de 62 de ani,
un vechi şi cunoscut colaborator al SBU. El îl înlocuieşte pe episcopul
lu th eran germ an Eduard Lohse, profesor de studiu biblic.
U rm ătoarea A dunare M ondial a SBU va avea loc în Anglia, în
anul 2004.
In încheiere prezentăm cifre privind tipărirea şi difuzarea Bibliei
şi a unor părţi din Biblie în anii 1966, 1971, 1986 şi 1995 :
Anul
1966
1976
1986
1995

Biblii
5.102.066
7.083.825
13.571.391
17.750.982

T estam ente
5.367.472
10.470.946
11A79.594
11.255.214

Cărţi separate
35.758.721
24.097.037
44.116.988
45.200.101

Extrase
46.862.520
289.254.942
530.960.486
490292.976

Cifrele de mai sus reprezintă num ai tip ă ritu rile realizate şi puse
în circulaţie de SBU. Este de re ţin u t că cea mai m are parte a tip ă ri
turilor din dom eniu realizate de Biserica Rom ano-Catolică nu sunt cu
prinse în acşste cifre. Tot astfel nu sunt cuprinse nici textele biblice
tipărite şi puse în circulaţie de alte organizaţii creştine de răspândire
a Bibliei, cum sunt, de pildă, m em brii Asociaţiei ghedeoniţilor.
O rganizarea excelentă a A dunării M ondiale a SBU a necesitat
m ari eforturi şi pricepere m anagerială din p artea conducerii m ondiale
a SBU, în fru n te cu S ecretarul G eneral al acestei organizaţii, pastorul
Dr. John D. Erickson, a cărui activitate a în tru n it aprecierile tu tu ro r
participanţilor.
L ucrările A dunării s-au desfăşurat într-o atm osferă de colaborare
si dragoste frăţească.
Pr. Dr. SABIN VER2AN
8.10.199©

Î n t â l n i r e a e c u m e n i c ă r e g io n a l ă
INTERNAŢIONALĂ
BARI - ITALIA (1— 4 oct. 1996)
«Mediterana, loc al reconcilierii»

In urm ă cu 7 ani a avut loc la Basel (Elveţia) prim a A dunare Ecu
menică Europeană, care a avut ca tem ă «Pacea şi D reptatea» şi la care
au participat mii de delegaţi ai Bisericilor din Europa.
în anul 1997, între 23—29 iunie, va avea loc la Graz, în sud-estul
Austriei, cea de-a doua Adunare Ecumenică Europeană, care va reuni
Bisericile creştine ale tu tu ro r confesiunilor şi ţărilo r Europei. La această
m anifestare ecumenică europeană sunt aşteptaţi să participe aproape
9000 de delegaţi şi invitaţi din toată Europa.
Ceea ce s-a început la Basel urm ează să se continue la Graz sub
tem a «Reconcilierea, dar al lui Dum nezeu şi izvor al noii vieţi». La
sfârşitul celui de-al doilea m ileniu, confruntat cu două războaie m on
diale, cu lagăre de exterm inare, cu m asacre de proporţii, cu vrajbă şi
nedreptate socială, iată, Bisericile din Europa îşi dau m âna propunând
om ukii de azi m editarea asupra unei tem e fundam entale pentru viitorul
său şi al planetei : îm păcarea om ului cu Dum nezeu, după atâtea ne
înţelegeri, separări şi diviziuni, în decursul istoriei lor. Europa se află
la începutul unui nou m ileniu în faţa unor puternice provocări care
ţin atât de dom eniul socialului, şi al economicului, dar mai cu seamă
al m oralei şi spiritualităţii. Căderea zidurilor Berlinului, a cortinei de
fier, a regim urilor com uniste din ţările Europei şi de Est a creat prem izele fundam entării unei noi Europe reconciliate.
în cadrul pregătirilor regionale pen tru organizarea celei de-a doua
Adunare Ecumenică Europeană, a avut loc la Bari, Italia, în tre 1—4 oc
tom brie 1996, Întâlnirea Ecumenică Internaţională Regională cu tem a :
«M editerana, loc al reconcilierii».
în tâln irea a fost organizată de către C onferinţa Bisericilor E uro
pene şi Consiliul Conferinţei Episcopilor Catolici Europeni, la invitaţia
C onferinţelor Episcopale şi a Federaţiei Bisericilor Evanghelice din
Puglia şi Lucania — Italia. La aceasta au participat m itropoliţi, pastori
şi teologi din A ustria, Bosnia-H erţegovina, Croaţia, Grecia, Italia, Iugo
slavia, Liban, M alta, Rom ânia, Siria şi Slovenia. P rin tre aceştia s-au
n um ărat : preşedintele Federaţiei Bisericilor Evanghelice italiene, Dom enico T o m a se tto ; reprezentantul Conferinţei Bisericilor Europene pro
testante şi ortodoxe, John Taylor, preşedintele Comisiei Ecum enice al
Conferinţei Episcopale Italiene, Mons. Giuseppe Chiaretti, noul arh i
episcop al M itropoliei greeo-ortodoxe pen tru Italia, Î.P.S. Gennadios
Zervos şi secretarul Consiliului C onferinţei Episcopale Catolice E uro
pene, Mons. Aldo Giordano. Din pa‘rtea Bisericii Ortodoxe Rom âne a
participat Dl. M ircea Alexă Uţă.
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Scopul în tâlnirii a fost acela de a construi un pod în tre nordul şi
sudul Europei şi să creeze, prin respect şi iertare reciprocă, o imagine
a M editeranei, nu ca un loc al diviziunii, ci al co-dezvoltării prin
cooperarea cu toate forţele, spirituale, m orale şi culturale, care să con
veargă pe acelaşi drum al reconcilierii, în tru d reptate şi fratern itate.
M arţi, 1 octombrie 1996, la ora 15,30, la tea tru l K ursaal Santa Lucia
a avut loc inaugurarea oficială a în tâ ln irii cu o rugăciune şi un cuvânt
de salut rostit de Excelenţa Sa Mons. Mariano Magrassi, arhiepiscopul
m itropolit de Bari — Bitonto, A fost prezent Dr. Giovanni Arcidiacovo,
preşedinte al Federaţiei Bisericilor Evanghelice din Puglia şi Lucania,
I.P.S. A rhiepiscop Gennadios Zervos, Exc, Sa M ons. C hiavetti şi Mons.
Giordano.
După inaugurare, au fost prezentate trei referate, reprezentând trei
puncte de vedere, adică eclesial, social şi politic, asupra aceleiaşi tem e :
«Mediierana, loc al reconcilierii; angajarea Bisericilor creştine în faţa
diferenţelor de dezvoltare, de cidtură, de m ediu şi de justiţie». La m asa
rotundă ce a urm at au in tervenit Prof. A ndrea Riccardi, de la Comu
nitatea Sant Egidio, Dl. Valdo Spini de la Biserica Evanghelică Valdeză
şi Prof. Grigorios Larentzăkis de la U niversitatea din Graz, delegatul
P atriarhiei Ecumenice.
Au fost abordate tem e privind reconcilierea, cum ar fi : «Cum
răspund Bisericile la apelul D uhului la reconciliere ?» sau «Itinerarii
de com uniune şi slăbiciunea păcatului».
Prim a zi a lucrărilor s-a încheiat în tea tru l S. Lucia cu un concert
al Corului Ecum enic din Bari.
M iercuri, 2 octombrie 1996, la orele 9,00, la casa «Oasi di Cassano
M urge», aflată la circa 10 km depărtare de Bari, locul unde au fost
cazaţi reprezentanţii Bisericilor la această întâlnire, a fost săvârşită o
rugăciune prezidată de către Exc. Sa Mons. Ennio Appignanesi, a rh i
episcopul de Potenza şi M uro Lucano, după care a urm at un referat
biblic cu tem a : «Obstacolele şi şansele reconcilierii», susţinută de către
pastora Gianna Sciclone, din partea Conferinţei Bisericilor Europene.
S-au punctat anum ite obstacole care au sta t şi stau în faţa reconcilierii
şi s-au căutat oportunităţile care trebuiesc valorififcate în vederea re 
concilierii.
La ora 16,30 au avut loc o serie de com unicări susţinute în Aula
M agna a U niversităţii de studii din Bari. După salutul rectorului
prof. Aldo Cossu, au in tervenit Prof. Luigi Am brosi, preşedinte al Co
m unităţii U niversităţii M editeranei, tra tâ n d despre spaţiul politic al
reconcilierii ; prof. A ntonio Baldassarre, pedagogist, tra tân d despre cul
tu ra reconcilierii şi Dr. John Taylor, din p artea KEK, tra tân d problem a
reconcilierii eclesiale.
Profesoara şi ecum enista Maria V ingiani, preşedinte al Secretaria
tului pen tru A ctivităţi Ecum enice (SAE) din Italia a susţinut prelegerea :
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«Laicii pentru reconciliere în E u ro p a : experienţa sesiunilor SA E în
Italia».
Ziua s-a încheiat cu un program folcloric italian.
Joi, 3 octombrie 1996, la ora 15,30, în tea tru l S. Lucia din Bari,
a avut loc m asa rotundă care a lu at în discuţie obstacolele şi angajarea
Bisericilor în vederea reconcilierii.
Dr. Leandro Limoccia, de la «Osservatorio pugliese» a vorbit
despre «Angajarea de a lupta îm potriva m afiei, crim inalităţii şi sub
dezvoltării» ; Dr. Eleonora Sollazo Spegnif preşedinta naţională MIR,
a vorbit despre «Problema K ossovo» ; A ntonio DelVOlio, secretarul na
ţional de la Pax C hristi a vorbit despre «Munca ecumenică în serviciul
păcii» ; Prea Sfinţia Sa Vasilios Karayannis, episcopul de Nicosia, Cipru,
a vorbit despre «Interculturalitate» ; Prof. Francesco Megli a ţin u t p re
legerea : «Să începem de la cei m i c i : grupul ecumenic din Bari».
In încheiere, Prof. Grigorios Larentzokis, rectorul U niversităţii din
Graz, delegatul P atriarhiei Ecumenice, a punctat elem entele «Către Graz».
V ineri, 4 octombrie 1996, în tim pul dim ineţii au fost vizitate portul
şi bazilica Sf. Nicolae al M irelor Lichiei şi a fost redactat un Docum ent
final, pe care îl prezentăm integral în continuare ; traducerea în rom â
neşte ne aparţine.
în tâln irea Ecum enică Internaţională de la Bari s-a încheiat cu o
slujba ecum enică prezidată de Excelenţa Sa Mons. Mariano Magrassi,
arhiepiscop de Bari şi săvârşită în bazilica Sf. Nicolae.

DOCUMENT FINAL
Noi, creştinii catolici, ortodocşi şi protestanţi, reuniţi la
Bari între 1— 4 octombrie 1996, din diferite ţări (Austria,
Bosnia-Herţegovinay Croaţia, Grecia, Italia, Iugoslaviat Liban,
Malta, România, Siria, Slovenia), convocaţi fiind de KEK şi
de CCEE, la invitaţia Conferinţei Episcopale şi a Federaţiei
Bisericilor Evanghelice din Puglia şi Lucania, precum şi a
Arhiepiscopiei Greco-Ortodoxe din Italia, exprimăm profunda
noastră recunoştinţă Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, pentru experienţa de dialog şi de comuniune trăite
aici în aceste zile, în vederea pregătirii viitoarei şi celei de a
Doua Adunare Ecumenică Europeană de la Graz.
Am reflectat asupra condiţiilor de viaţă şi asupra dificul
tăţilor din zona Mediteranei, pe care le trăiesc Bisericile noas
tre şi am recunoscut sarcina deosebită ce ne revine, pentru
depăşirea acestora. Fără îndoială că în ultimii 30 de ani9 în
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Europa s-au trasat perspective, s-au exprimat intenţii, s-au
semnat acorduri, s-a reflectat îndelung pentru a se defini mai
bine arhitectura politicii Mediteranei şi cu toate acestea, se
ia act de periculoasa asimetrie a relaţiilor care se stabilesc,
a amintirilor amare ale trecutului, a viselor contradictorii care
se întrevăd, a ideologiilor contrastante, a diversităţilor cultu
rale care rămân, \a viziunilor proprii despre lume păzite cu
gelozie şi nu de rare ori cu dispreţ şi ură şi care devin răs
punsuri acestor probleme.
în jurul Mediteranei există o serie de societăţi ne-«unificate», însă «reunite» într-o imensă dramă istoricăîn care, din
colo ide intrigi de tot felul, grupurile care aparţin acestei
zone mai mult decât să confrunte, se înfruntă ca fraţii duş
mani : totul îi uneşte, şi tocmai pentru această raţiune nu pot
coexista uşor. Sunt prea vecini pentru a se ignora şi prea dife
riţi pentru a trăi împreună mai bine. Diferenţele dintre ei îi
fac rivali, fiecare încercând să ocupe unicul post în lume care
nu poate fi atribuit practic nici unui popor, nici unei singure
societăţi. Acel loc e desemnat de aceeaşi mare pe care fiecare
ar dori să o numească mare nostrum. Sensul de auto-satisfacţie şi de auto-suficienţă a marilor culturi europene, a generat
indiferenţă faţă de bogatele culturi ne-occidentale care se
întrevăd pe celelalte maluri ale Mediteranei. De aici trebuie
să se dezvolte un proces puternic de reconciliere pe care cul
tura noastră doreşte să-l propună printr-o viziune autocritică
faţă de altele, recunoscând puterea şi frumuseţea acestora.
Ca Biserici am înşiruit câteva dificultăţi specifice şi am
identificat câteva puncte care merită să fie aprofundate. între
dificultăţi am amintit:
1. prezenţa unor istorii conflictuale nereconciliate încă;
2. naţionalisme care se revestesc în motivaţii religioase,
care trădează legitime identităţi a popoarelor;
3. integralisme şi fundamentalisme care exasperează difi
cultăţi şi se auto-propun ca unicii depozitari ai adevărului şi
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care acum provin şi din alte religii prezente în sfera mediterană;
4. lipsa unei serioase şi corecte cunoaşteri reciproce, din
cauza unei informări slabe şi carenţe ;
5. un raport exasperat al Bisericilor cu teritoriu, conside
rat ca fiind locul exclusiv al propriei mărturisiri, alături de
un prozelitism care nu respectă demnitatea şi mărturisirea
Bisericilor deja prezente în teritoriu;
6. violenţa împotriva naturii, care este dar al lui Dumne
zeu dat tuturor fiinţelor umane şi în mod deosebit violenţa
împotriva Mării Mediterane, care este spaţiu de viaţă şi de
regenerare pentru popoarele Europei;
7. persistenta lipsă de atenţie manifestată faţă de dem
nitatea şi cultura femeii, faţă de care umanitatea şi Bisericile
noastre suferă;
8. desele manifestări de rasism şi de antisemitism, ori
unde ar fi, mai ales dacă se coroborează cu lipsa de atenţie
şi de linişte a Bisericilor însele ;

între

aşteptările şi motivele de speranţă am amintit:
1. a se promova o mai bună cunoaştere, recunoaştere şi
ca daruri pentru a fi schimbate reciproc, în vederea unei
depline recunoaşteri reciproce;
2. a se iniţia procese de reconciliere în toate situaţiile
concrete unde este încă vie conflictualitatea, trecând la o
serioasă convertire la Hristos, precum şi la o generoasă ier
tare reciprocă;
3. să se confirme speranţa, afirmată la Bazilea, că orice
persoană, independent de sex, de rasă, de naţiune sau de limbă,
poartă în sine chipul lui Dumnezeu şi are pentru aceasta, ca
membru al societăţii, aceeaşi demnitate, în vederea angajării
împreună, pentru a construi o comunitate în care bărbaţii şi
femeile să împărtăşească aceleaşi responsabilităţi;
4. a se îndrepta către o «comuniune de Biserici» funda
mentată pe Revelaţia trinitară, care să acorde aceeaşi dem
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nitate persoanei şi Bisericilor locale, într-un profund raport
de unitate în iubire;
5. a se lupta împotriva unor culturi care să privilegieze
construirea unei noi Europe unite, în care creştinii şi Biseri
cile să trăiască o viaţă bazată pe mesajul evanghelic care se
exprimă în solidaritate, în ospitalitate recipocă şi în recon
ciliere ;
6. a se căuta ocazii de mărturisire comună, care se reali
zează la diferite niveluri: difuzarea Bibliei, solidaritatea cu
cei dezrădăcinaţi, întâlniri ecumenice, propunerea Bisericii
Ortodoxe de a institui o nouă sărbătoare a Bisericii pentru
salvgardarea şi protejarea creaţiunii (la 1 septembrie) şi altele;
7. a se recunoaşte aceleaşi demnităţi şi responsabilităţi în
edificarea Bisericii şi a întregului popor al lui Dumnezeu, ono
rând harisma fiecăruia în parte;
8. a suscita sensibilitatea Bisericilor pentru convieţuirea
în pace a popoarelor, lucru bazat pe respectul drepturilor
omului. A se elabora pentru aceasta o strategie comună teo
logică şi pedagogică, pentru educarea noilor generaţii la pace
şi la încrederea în celălalt, problemă care să fie considerată
o sarcină prioritară a Bisericilor;
9. a se atrage atenţia instanţelor politice asupra faptului
că ,spaţiul mediteranian, cu variatele sale specificităţi, apar
ţine în mod inseparabil Europei, lucru care nu poate să fie
devalorizat, altfel, Europa ar pierde una dintre dimensiunile
sale cele mai bogate şi mai vitale;
10. se solicită (donaţie auspică) creşterea în cunoaşterea
comună a identităţii Mediteranei complementare altor identi
tăţi supranaţionale bazate pe varietatea tradiţiilor sale.
Recunoscători pentru darul reconcilierii trăit în aceste
zile, ne bucurăm că Bisericile europene au decis să abando
neze calea contra-punerii, a urii, a izolării şi a indiferenţei şi am
început procesul reconcilierii, înţeles ca dar al lui Dumnezeu
şi ca izvor de viaţă nouă. în această perspectivă cerem aju
torul Sfântului Duh şi ne punem la dispoziţia Sa.
Arrivederci a Graz!
MIR CEA ALEXĂ UŢA
Inspector de specialitate
B. O. R. — 16

A IV-A CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A FACULTĂŢILOR
DE TEOLOGIE ORTODOXA
(Bucureşti, 12— 17 august 1996)

în perioada 12— 17 august 1996, a avut loc cea de a IV-a Conferinţa
Internaţională a F acultăţilor de teologie ortodoxă organizată de Faculta
tea de teologie ortodoxă din B ucureşti, cu sprijinul P atriarhiei Române,
având ca tem ă principală «M isiunea Bisericii, astăzi şi mâine», (Prim ele
trei «Conferinţe (Congrese) ale F acultăţilor de teologie ortodoxă» au
avut loc : I — A tena (Grecia), 29 noiem brie — 6 decem brie 1936 ; II —
A tena — m ănăstirea Penteli (Grecia), 16— 19 august 1976 ; III —
Brooklyn (S.U.A.), 30 august — 4 septem brie 1987).
Lucrările C onferinţei au început în dim ineaţa zilei de 12 aug. cu
slujba Te-D eum -ului, săvârşită în biserica Sfânta E:*aterina şi s-au des
făşurat în aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. P.C. Preot
prof. dr. D um itru Popescu, preşedintele C om itetului rom ân de organi
zare a C onferinţei a deschis lucrările cu un cuvânt de salut adresat p a r
ticipanţilor. De asemenea, un cuvânt de salut a adresat participanţilor
şi P.C. Preot prof. dr. C onstantin Com iţescu, decanul Facultăţii de Teo
logie din Bucureşti. A luat cuvântul, im ediat după aceea, Pre a Feri
citul Părinte Teoctist, P atriarh u l Bisericii Ortodoxe Române, care
a spus :
«Biserica noastră întâm pină cu dragoste şi cu bucurie aleasă pe parcipanţii la cea de a patra C onferinţă Internaţională a F acultăţilor de
Teologie Ortodoxă, care are loc la B ucureşti Intre 12— 17 august 1996.
Tem a pe care urm ează să o dezbateţi în cadrul lucrărilor acestei în tru 
niri, M isiunea Bisericii, astăzi şi m âine, are o im portanţă deosebită
pen tru prezenţa şi lucrarea fiecărei Biserici O rtodoxe în parte, în pro
pria ei ţară, dar şi pentru toate Bisericile noastre îm preună, în lum ea
contem porană. M isiunea Bisericii răm âne aceeaşi peste veacuri, cunoaş
terea adevăratului Dum nezeu, iertarea păcatelor şi dobândirea vieţii
veşnice, adică m ântuirea, după cuvintele M ântuitorului, dar ea (mânftuirea) se realizează în condiţiile specifice ale lum ii de azi sau de m âine,
fiindcă aceste condiţii specifice diferă de la epocă la epocă. De aici p ro 
vine m area im portanţă a tem ei care va sta în centrul în tru n irii D um 
neavoastră. M isiunea Bisericii este confruntată atât cu problem ele
globale care privesc toate Bisericile, cum ar fi, spre exem plu, problem a
secularizării, a sectelor, problem a ecum enism ului, a dialogului sau pro
blem a integrării europene, ca să m enţionez doar câteva d in tre ele ; dar,
fiecare Biserică locală este confruntată şi cu problem e de canonicitate,
specifice unor stări sociale apărute după prăbuşirea com unism ului, pre
cum şi de integrarea ţării în care Biserica îşi desfăşoară activitatea ei
m ântuitoare.
Spre a se înţelege m ai bine specificul m isiunii pe care Biserica
noastră o desfăşoară în Rom ânia, treb u ie spus mai întâi că viaţa creştinis
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m ului rom ânesc s-a îm pletit indisolubil cu viaţa neam ului nostru stră 
bătând aproape două m ilenii. în toată această perioadă Biserica a p ă stra t
u n itatea spirituală şi m orală a poporului nostru, care, după cum se ştie,
este îm p ă rţit în provincii diferite. Ea a fost sursă de inspiraţie pen tru
o bogată şi originală cultură populară cu conţinut autentic creştin, a
contribuit la dezvoltarea limbii şi literatu rii culte române, i-a conferit
poporului puterea spirituală de a nu se lăsa niciodată învins de în 
cercările la care a fost supus de o istorie haină şi i-a sădit încrederea
în viitor, către form area statului u n ita r rom ân, care a îm brăţişat lao
laltă pe fiii aceluiaşi neam şi toate m inorităţile apărute şi aflate pe
teritoriul patriei noastre comune. Pe bună d rep ta te spunea unul d in tre
cei mai m ari poeţi ai neam ului nostru, M ihai Eminescu, poetul n e
pereche, că Biserica a fost m am a spirituală a poporului rom ân.
Prezenţa Bisericii în viaţa poporului rom ân şi m isiunea salutară
pe care a înfăptuit-o în decursul istoriei sale este ilustrată de şirul
continuu de m ărturisitori şi m artiri care nu şi-au precupeţit viaţa p en tru
apărarea dreptei credinţe şi a păm ântului străbun, fii ai săi, proveniţi
din stra tu ri sociale diferite, fie că este vorba de ierarhi sau voievozi, de
călugări, preoţi sau credincioşi m ireni. A m intim aici figura rem arcabilă
a m arelui voievod rom ân C onstantin Brâncoveanu, trecu t de curând în
rândul sfinţilor, care a p lătit cu p reţu l propriei sale vieţi şi cu viaţa celor
p a tru fii ai săi, decapitaţi, pe rând, i n faţa lui, pe m alul Bosforului, sta
tornicia în credinţa ortodoxă, fiindcă nu a acceptat să treacă la islam.
Tot a tâ t de im punătoare este şi figura altui m are voievod rom ân, M ihai
Viteazul, care a înţeles că nu-şi poate păstra credinţa şi neam ul fără să
facă front comun cu alte ţări din această parte a continentului îm po
triva prim ejdiei otomane. în tr-o sublim ă m ărturisire face să răsune
peste veacuri profundele lui convingeri creştine : «Eu n-am avut de la
turci nici o greutate sau nedreptate, dar ceea ce am făcut, toate le-am
făcut p en tru credinţa creştinească. Văzând Eu ce se întâm plă în fiecare
zi cu bieţii creştini, m -am apucat să ridic această m are greutate cu
această ţară săracă a noastră, ca să fac un scut al întregii lumi creştine».
M ihai Viteazul răm âne o figură legendară pe firm am entul istoriei noas
tre creştine rom âneşti, a tâ t pentru faptul că a reuşit să adune pe toţi
rom anii p en tru prim a dată sub acelaşi steag, dar şi p en tru dim ensiunea
europeană a politicii lui de scut şi apărare a lum ii creştine.
Ne-am oprit, onoraţi participanţi, asupra acestor aspecte ale istoriei
creştine a poporului nostru, spre a înţelege m ai bine am ploarea şocului
pe care l-au tră it rom ânii, datorită politicii fostului regim com unist,
in sta u ra t în ţară după cel de-al doilea război m ondial, care urm ărea
elim inarea Bisericii din viaţa poporului nostru.
P en tru prim a dată în istoria noastră a a p ăru t un regim ateu care a
căutat să curm e firul unei istorii de două ori m ilenare, să despartă Bi
serica de poporul ei şi să-l supună unei educaţii ateiste, forţate, care a
afectat întregul învăţăm ânt de stat, de la şcoala elem entară până la
U niversitate. Biserica a fost îm piedicată să mai desfăşoare orice activi
tate socială organizată şi obligată să-şi lim iteze întreaga ei activitate
doar în cadrul locaşurilor de cult. Dar această ofensivă masivă înd rep tată
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îm potriva Bisericii, cu toate m ijloacele de care poate dispune un sta t
ateu m ilitant, a răm as fără rezultate notabile, p en tru două m otive : pe
de-o parte, s-a lovit de religiozitatea profundă a poporului rom ân, ap ă 
ru t în arena istoriei, creştinat de la naşterea sa, pe
de altă parte, D um 
nezeu ne-a trim is la cârm a Bisericii slujitorul de care ea avea nevoie
în acea vrem e, pe P atria rh u l de vie m em orie, Ju stin ia n M arina, care
a în trep rin s pe linia unei responsabilităţi sacerdotale puternice şi a . ge
niului său practic pastoral, o seamă de m ăsuri organizatorice, datorită
cărora Biserica a izbutit să în fru n te şi să străb ată lunga noapte co m u 
nistă. Cu toată m arginalizarea la care a fost supusă Biserica, com unis
mul n-a reuşit să rupă legătura spirituală profundă d intre popor şi
Biserică.
Din pricina politicii duse de fostul regim com unist din ţara noastră,
ca şi în celelalte state din estul european, ne revine astăzi m isiunea
enorm ă, — după revoluţia din 1989, îm plinită cu sângele m ultor tineri
îndeosebi, care s-au je rtfit p en tru adevăr şi libertate cu num ele lui
D um nezeu pe buzele lor, — să reintegrăm Biserica în viaţa socială a
poporului nostru. A jutându-ne Dum nezeu am făcut paşi rem arcabili în
această direcţie. D ar ne răm ân şi mai m ulte de făcut. Am reuşit să in 
troducem religia în şcoală, în prim ele opt clase, am rein teg rat preoţii
în spitale, azile, orfelinate, în penitenciare, şi în arm ată. Am reintrodus,
pe baza unui protocol, facultăţile de teologie în cadrul U niversităţilor
de s ta t şi tot astfel am procedat şi cu sem inariile care şi-au regăsit locul
lor în învăţăm ântul m ediu de stat. Am creat în cadrul facultăţilor
noastre de teologie un num ăr de patrusprezece secţii, cu dublă speciali
zare, m enite să pregătească cadrele de care avem nevoie la predarea re 
ligiei în şcoli, dar şi pen tru opere de filantropie, pe oare Biserica este
chem ată să le desfăşoare în societate, îm preună cu clerul şi credincioşii
ei, p en tru alinarea suferinţelor şi lipsurilor m ultor persoane care se
lup tă cu m ulte greutăţi, în vâltoarea transform ărilor economice prin
care trece ţara noastră. Acestea reprezintă doar începutul şi unele s tră 
danii de durată, im plicând m ultiple resurse spirituale, financiare şi
m isionare, pen tru continuarea şi consolidarea lor.
în cadrul acestui proces să luăm în consideraţie una dintre coordo
n a te le m ajore ale spiritualităţii şi teologiei ortodoxe în general, anum e
prezenţa lui D um nezeu în creaţie. Dacă poporul rom ân a răm as un
popor credincios, cu toată ofensiva atee în dreptată îm potriva lui, aceasta
se datorează faptului că n u l-a conceput pe Dum nezeu ca o idee
abstractă, izolată undeva în transcendent, ci ca o prezenţă vie, creatoare
şi înnoitoare care i-a lum inat m intea şi i-a încălzit inim a în toate îm 
p reju rările vieţii lui zbucium ate. Bisericile şi m ănăstirile din Bucovina,
cu pictura lor m urală, atât interioară cât şi exterioară, ne arată că
D um nezeu nu este prezent doar în S fântul locaş, ci şi în creaţie. A tât
în poezia populară, cât şi în cea cultă, fream ătul naturii se îm pleteşte
strân s cu fream ătul inim ilor. O riunde te-ai duce, D um nezeu e ascuns
în spatele lucrurilor, încât ai putea , să-i desluşeşti suflarea. Sentim entul
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acestei fam iliarităţi cosmice ţine de eviavia rom ânească şi, el susţine
sufletul în aspiraţia lui către valorile spirituale transcendente şi consti
tuie o barieră de netrecut în calea secularizării.
Apoi, pen tru ca m isiunea noastră să aducă roadele aşteptate, este
necesar să procedăm la zidirea m ultor locaşuri de cult, mai ales în m a
rile oraşe, unde s-a adunat o im ensă populaţie. Cu bucurie, subliniem
ataşam entul tineretului universitar şi din învăţăm ântul m ediu faţă de
Biserică, iniţiind ei înşişi zidiri de biserici şi acţiuni de ajutorare creş
tină. C onstruirea lor este absolut necesară, atât pen tru săvârşirea de
servicii religioase pen tru credincioşi, dar şi p en tru constituirea lor, în
cadrul unor parohii sau com unităţi, care să contribuie la dezvoltarea
spiritului de com uniune şi solidaritate dintre credincioşi. R enaşterea
spirituală şi morală a neam ului este rezultatul dezvoltării legăturilor
de solidaritate şi com uniune dintre credincioşi, începând de la com uni
tatea parohială şi de la cea m onahală. Dar avem nevoie de aceste co
m unităţi p e n tru a face faţă şi asalturilor prozelitism ului sectar în d rep tat
îm potriva Bisericii noastre. P rofitând de to leran ţa şi ospitalitatea orto
doxă, num eroase secte şi chiar confesiuni creştine au început să desfă
şoare o activitate prozelitistă agresivă fără egal îm potriva Bisericii
noastre, în calitatea ei de m am ă spirituală a poporului rom ân şi coloană
v ertebrală a neam ului. Toate acestea nu ne-au făcut însă să uităm şi
de ecum enism şi am reuşit anul tre c u t să reorganizăm prim ele confe
rin ţe teologice interconfesionale, prim a desfăşurându-se la M itropolia
Moldovei şi Bucovinei, cu stă ru in ţa Î.P.S. M itropolit Daniel, la care au
participat teologi ai diferitelor Biserici creştine din Rom ânia, ortodocşi,
protestanţi şi catolici. Suntem convinşi că ecum enism ul şi dialogul ca
m ărtu rii com une sunt cele mai bune m ijloace de luptă îm potriva p ro 
zelitism ului, în rândul căruia se înscrie şi uniatism ul.
Tot ca obiectiv al m isiunii noastre avem şi dialogul d intre teologie
şi cultură. Un lucru cu totul paradoxal este fap tu l că în vrem ea fostului
regim com unist din Rom ânia, atât teologia cât şi cultura rom ânească
au cunoscut o dezvoltare rem arcabilă, datorită unor personalităţi em i
nente, ca părintele prof. D um itru Stăniloae şi altor distinşi oameni de
cultură, m em bri ai Academiei Române. Din nefericire însă, a tâ t teo
logia cât şi cultura s-au dezvoltat în cadrul unor dom enii care au răm as
închise unul faţă de altul, fără legătură în tre ele. A vem datoria să p ro 
movăm dialogul dintre teologie şi cultură, atât p en tru folosul Bisericii
şi al societăţii, cât şi cel al renaşterii spirituale a neam ului şi pentru
cauza integrării europene, care a devenit u nul din im perativele vrem ii
noastre.
După voinţa M ântuitorului, scopul m isiunii este acela ca lum ea să
aibă viaţă şi cât mai m ultă să aibă. In aceste condiţii Biserica nu poate
da înapoi în faţa lum ii, p en tru a se complace într-o atitudine pietistă, dar
nici nu se poate transform a în tr-u n activism social, care duce la exaspe
ra re pe credincioşi şi face p a rte dintr-o politică ascunsă de dom inaţie
a lumii. P en tru a nu cădea în cursa unor astfel de dileme, care-şi au
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originea in vechiul dualism d in tre spirit şi m aterie, m isiunea creştină
treb u ie să fie perm anent în slujba transfigurării om ului şi credinţei
în H ristos şi Biserică, prin D uhul Sfânt, care s-a coborât peste Sfinţii
Apostoli la Cincizecime. Popoarele aşa-zise mici din această p arte a
continentului, care nu s-au lăsat zdrobite sub apărările veacurilor dispun
de un fond spiritual viguros, capabil să contribuie la îm prospătarea c u l
tu rii europene. F orţa inegalabilă a acestei sp iritualităţi a fost pusă re 
m arcabil in evidenţă de teologia noastră răsăriteană, în lapidara, dar şi
înălţătoarea ei axiom ă : «Dum nezeu S -a făcut om, pentru ca om ul să se
îndum nezeiască. Credem că aceasta trebuie să fie esenţa m esajului or
todox care Însufleţeşte misiunea. Bisericii astăzi, la sfârşit de m ileniu
şi, m âine, la început de nou m ileniu, care cu sm erenie să fim încredin
ţaţi că va fi religios. Să ne unim eforturile, aşadar, pentru tran sfig u ra
rea om ului şi creaţiei în H ristos şi Biserică, prin lucrarea de foc a Du
h ului Sfânt, după voinţa T atălui Ceresc.
în num ele Sfântului Sinod ai Bisericii O rtodoxe Rom âne salu t şi
îm brăţişez frăţeşte pe în alt Prea S finţitul M itropolit Ioan de Pergam ,
rep rezen tan tu l Academ iei teologice din Halchi şi reprezentantul S ancti
tăţii Sale B artolom eu I, P a tria rh u l Ecum enic şi pe toţi înalţii ierarhi si
profesori prezenţi la cea de-a p atra conferinţă. U rm ărind cu m ult in 
teres desfăşurarea lucrărilor şi preţuind osteneala călătoriei, mă rog ca
D uhul Sfânt sa sălăşluiască în gândurile tu tu ro r participanţilor ca
această întrevedere să a d u c ă . roadele aşteptate de clerul şi credincioşii
Bisericii lui Hristos».
D upă cuvântarea Prea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, a fost
citit, de către dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, m esajul dom nu
lui Ion Iliescu, preşedintele Rom âniei M esajul Sanctităţii Sale, B arto
lom eu I, P a tria rh u l Ecum enic al Constantinopolului a fost prezentat de
către Î.P.S. Ioan, M itropolit de Pergam . în continuare au mai prezentat
m esaje : dl. Răzvan Teodorescu, din partea Academiei Române, prof.
univ. Ioan M ihăilescu, rectorul U niversităţii din B ucureşti, prof. univ.
Liviu Maior, m inistrul învăţăm ântului (prezentat de prof. dr. E caterina
A ndronescu, m inistru secretar de stat), dl. Ilie Fonta, m inistru secretar
de sta t pentru Culte. Din partea altor Biserici şi organizaţii creştine au
adresat m esaje dl. Salvatore Giovani D istante (Consiliul Pontifical pentru
Prom ovarea U nităţii Creştinilor, Vatican) şi dl. A lbert Rauch, din Regensburg, Germ ania.
La cerem onia de deschidere au mai participat, din p artea Sf. Sinod :
IPS Daniel al Moldovei şi Bucovinei, IPS Vasile al Târgoviştei, PS Timotei, al A radului, PS Casian al D unării de Jos, PS Ioan M ihălţan,
al Oradei, PS Dam aschin, Episcop Vicar — Craiova, PS Irineu B istriţeanul, Episcop Vicar al V adului, Feleacului şi Clujului. Din partea
F acultăţii de teologie Rom ano-Catolică a participat pr. prof. dr. Isidor
M artincă, decanul Facultăţii. La deschidere au participat şi p atru p e r
soane din p artea Colegiului de A părare Naţională.
La lucrări au participat : Î.P.S. Ioan, M itropolit de Pergam , Î.P.S.
M itropolit, prof. A m philohije Radovic (Belgrad — Yugoslavia), prof.
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Vasilios Fanourakis, prof. H ristos Bontsos, prof. Petros Vasiliadis (Tesalonic — Grecia), Pr. prof. A lkiviadis C. Calivas (Holy Cross, Boston —
S.U.A.), prof. Thom as Hopko (Saint Vladim ir, New Y ork — S.U.A.),
Pr. prof. Nicolas Ozoline (Saint Serge, Paris — Franţa), prof. Totyn
Koev (Sofia — Bulgaria), Salvatore Giovanni D istante (Consiliul pontifi
cal p en tru prom ovarea unităţii creştinilor — Vatican), dr. Albert- Rauch
(Regensburg — G erm ania), Episcop dr. A nchim iuk (din p artea C onferin
ţei Bisericilor Europene), pr. prof. D um itru Popescu (Bucureşti — Ro
mânia), precum şi delegaţi a 10 F acultăţi de teologie ortodoxă din Ro
m ânia, studenţi şi invitaţi.
Tem a principală a Conferinţei a fost dezbătută în sesiuni plenare
şi în trei secţiuni (Dogmatică, Liturgică şi M isionară). R eferatele principale au fost prezentate de : ÎPS M itropolit Ioan de Pergam , ÎPS M itro
polit prof. A m philohije Radovic, ÎPS M itropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, prof. dr. Petros Vasiliadis, pr. prof. Alkiviadis C. Calivas şi
pr. prof. dr. D um itru Popescu. Lucrările pe secţiuni au fost concreti
zate In trei rapoarte, prezentate şi aprobate de plenul Conferinţei.
(Rapoartele celor trei secţiuni ale Conferinţei se publică în re 
vista «Studii teologice» nr. 3—4/1966).
■ Aşa cum constata P.C. Pr. prof. dr. D um itru Popescu, din referatele
prezentate şi din discuţiile p u rta te s-a evidenţiat faptul că : «Seculari
zarea* lum ii contem porane este provocată de anum ite concepţii religioase
care confundă transcendenţa lui Dum nezeu cu absenţa lui Dum nezeu
din creaţie. Din această perspectivă, lum ea e concepută ca fiind închisă
în ea însăşi şi separată de Dumnezeu,, funcţionând în mod autonom şi
independent faţă de C reatorul Său. Această lum e secularizată a reuşit
să înregistreze un deosebit progres ştiinţific şi tehnologic dar, în ace
laşi tim p, a ' provocat o criză spirituală profundă fiindcă l-a obligat pe
om să se ocupe mai m ult de lucrările exterioare, de lum ea văzută şi
m aterială, decât de cea spirituală, care îi poate oferi toată bucuria şi
fericirea interioară.
Din punct de vedere teologic, s-a a ră tat că Dum nezeu este, pe de o
p arte transcendent, că nu se confundă cu lum ea dar, totodată, El este
prezent în lum e prin energiile Sale necreate. Acest fapt este astăzi a fir
m at nu num ai de teologia creştină ortodoxă ci, indirect, şi de ştiinţa
contem porană care, din m om entul în care a pătruns în lum ea microcos
m osului, a descoperit că fenom enele, în com plexitatea lor, nu pot fi ex 
plicate prin sim ple cauze natu rale ; dincolo de cauzele naturale există
forţe şi puteri care vin dintr-o altă lume. De aceea, m ulţi savanţi au
ajuns la concluzia că ştiinţa a început astfel să bată la porţile transcen
denţei. Această descoperire a ştiinţei —• că lum ea văzută este întem eiată
pe particule şi realităţi nevăzute — constituie un mijloc prin care m i
siunea Bisericii se poate apropia de m intea şi inim a om ului contem poran,
spre a-1 conduce la Hristos.
Din punct de vedere liturgic, s-a discutat în cadrul Conferinţei
despre reînnoirea cultului. S-au m anifestat două tendinţe : una mai con
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servatoare, alta mai reform istă. S-a reliefat clar faptul că indiferent
cum va fi concepută această reînnoire liturgică, totul răm âne centrat
pe E uharistie, pe puterea spirituală a L iturghiei, care se bazează pe un
principiu fundam ental şi anum e : D um nezeu S-a făcut om, p e n tru ca
om ul să se îndum nezeiască, prin asem ănarea cu C reatorul a toate.
A ceastă transfigurare a om ului în H ristos şi Biserică p rin puterea D u
hului Sfânt constituie forţa interioară a m isiunii creştine.
Din punct de vedere pastoral, a fost evidenţiat faptul că, pen tru
dezvoltarea m isiunii creştine, trebuie să se aibă în vedere, în prim ul
rând, calitatea spirituală a m isionarilor. în m om entul în care se face
abstracţie de valorile spiritual-creştine în opera de m isiune, aceasta
devine agresivă şi se transform ă în prozelitism .
D upă exem plul Sf. Apostol Pavel şi al sfinţilor P ărin ţi ai Bisericii,
m isionarul trebuie să fie nu num ai un bun strateg şi organizator, ci
şi un om de înaltă trăire şi evlavie creştină. Cu alte cuvinte, m isionarul
este chem at să facă cunoscute — în tr-o lum e dom inată de sistem e ideo
logice şi raţionaliste, de tehnologie şi ştiinţă — bunătatea, bucuria şi
fericirea participării om ului la viaţa în Hristos, în D uhul Sfânt, prin
bunăvoinţa T atălui Ceresc. A spiraţia profundă a fiinţei um ane este
aceea de a participa la nem urirea lui D um nezeu-Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt.
Im portanţa acestei C onferinţe constă în fap tu l că m isiunea Bisericii
în lum ea de astăzi a fost abordată nu num ai în perspectiva culturii ele
nistice, aşa cum se procedează de obicei, ci în lum ina şi perspectiva cul
turii secularizate, specifică lum ii în care trăim».
A precierea aceasta privind conţinutul dezbaterilor, precizăm , apar
ţine P.C. Pr. prof. dr. D um itru Popescu, preşedintele Com itetului Rom ân
de organizare a Conferinţei.
Program ul acestei conferinţe a mai inclus şi participarea la Sf. Li
turghie, săvârşită de P rea F ericitul P a tria rh Teoctist, îm preună cu alţi
participanţi la Conferinţă, în Biserica Sf. Spiridon-N ou din Bucureşti,
cu ocazia praznicului «Adorm irii Maicii Domnului». Prea Fericirea Sa
a rostit, cu acest prilej, urm ătoarea cuvântare :
«Astăzi e o zi sfântă, lum inată şi plină de m ireasm ă duhovnicească
p en tru creştinătatea întreagă. Este zi de praznic prealum inos şi prealăudat pentru Cea care este «mai cinstită decât heruvim ii şi mai m ărită
fără de asem ănare decât serafim ii», Maica Dom nului şi M ântuitorului
Hristos. Această zi de praznic îm părătesc revarsă lum ină şi în sufletele
noastre, dar şi claritate ochilor noştri sufleteşti. De dim ineaţă, de când
am venit să slujim S fânta L iturgie, vrem ea bună şi frum oasă ne-a în
tâm pinat p e n tru a pecetlui parcă frum useţea, strălucirea şi m esajul ei
duhovnicesc.
Am ajuns la acest sfânt altar în procesiune, plecând de la C atedrala
P atriarh ală, ierarhi, preoţi şi diaconi, însoţiţi de credincioşi şi mai ales
tineri. S trălucirea veşm intelor arhiereşti şi preoţeşti a reflectat lum ina
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cea dum nezeiască, adică în v ăţătu ra şi razele D uhului Sfânt, prezent în
Sfintele Taine şi în toate lucrările liturgice. B ucuria duhovnicească a
creştinilor îi adună şi, iată, ei ne-au însoţit, cu mic, cu m are, şi la
această sfântă sărbătoare de azi, aşa cum fac dum inică de dum inică, săr
bătoare de sărbătoare, iar unii dintre ei chiar în fiecare zi, aşa cum îi
vedem cu fru n ţile plecate, în rugăciune, la m oaştele Sfântului Dim itrie
cel Nou.
Bunul Dum nezeu ne-a binecuvântat astăzi cu vrem e însorită pentru
că lum inoasă este ziua de astăzi şi strălum inată este lucrarea pe care o
săvârşim noi, cu ajutorul harului dumnezeiesc, cinstind A dorm irea M ai
cii Dom nului. O crotitoarea neam ului omenesc, M ângâietoarea celor aflaţi
în nevoi şi necazuri, Cea plină de har şi dăruitoare de îm bărbătare t i 
nerilor şi capiilor, Maica D om nnlui cea care ne um ple sufletele de bucu
rie şi de nădejdi în toată viaţa.
Fiind aleasă de Dum nezeu, din m area Sa iubire şi înţelepciune ca
să-L nască pe M ântuitorul lumii la «plinirea vrem ii» (Gal. 4, 4), ea s-a
învrednicit să fie Maica P reacurată a lui Iisus — Dom nul (Isaia 7, 14)
şi astfel a întregului neam omenesc (Ioan, 19, 26—27). P rin viaţa ei
curată, prin virtutea şi bunătatea ei, Maica Dom nului răm âne m odelul
vrednic de u rm at al fiecăruia dintre noi, dar mai ales al tin e rilo r şi co
piilor. P rin rugăciunile înălţate ei ca m ijlocitoare grabnică în nevoi,
ne sim ţim ocrotiţi de bunătatea şi sfinţenia ei ca Maică a lui D um nezeu
(Luca 1, 42—43). Aşa o vedem şi la prim a m inune săvârşită de Fiul Său
la n u n ta din Cana Galileei, când Maica Dom nului m ijloceşte faţă de El,
să înm ulţească vinul. Iată folosul rugăciunii, puterea Sa de m ijlocire
(Ioan 2, 3— 10) pe lângă Fiul ei.
P rin m ijlocirea ei, deci, credinciosul se află sub pavăza ocrotitoare
a harului dumnezeiesc, a binecuvântării Prea Sfintei Treim i, aşa cum
s-au aflat Sfinţii Apostoli în m ijlocul cărora Fecioara a petrecut după
în ălţarea la cer a Dom nului nostru Iisus Hristos, sau aşa cum se aflau
m ulţim ile care ascultau pe M ântuitorul (Luca 11, 27). Sub pavăza Maicii
D om nului se află şi poporul nostru peste care se revarsă de secole bine
cuvântarea Sa ca ploaia binefăcătoare peste grădinile cu flori. Aducând
laudă Sfintei Fecioare M aria p en tru vrednicia ei cea fără de asem ănare,
alcătuitorul de psalm i, îm păratul şi proorocul David o înfăţişează ca
îm părăteasă ce stă de-a dreapta lui Dum nezeu îm brăcată în «haină au
rită» (Ps. 44, 11), num ele ei fiind pom enit de toate neam urile după însăsi cuvântul ei : «Iată de acum m ă vor ferici toate neam urile» (Luca
!)■’
B inecuvântarea Maicii D om nului este astfel şi peste neam ul rom â
nesc, care i-a în ălţat de-a lungul istoriei sale, lăcaşe sfinte, troiţe, altare,
i-a slăvit num ele, ceea ce face ca num ele de M aria, adică «aleasă»,
«îm părăteasă», «stăpână», «binecuvântată», «binecuvântarea neam ului
omenesc» — doar ca să am intim num ai câteva din înţelesurile pe care le
poartă acest num e —, să fie cel mai răspândit la credincioasele noastre,
deopotrivă mame, soţii sau surori. Sfânta Fecioară M aria este legată,
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aşadar, de fiinţa noastră pe acest păm ânt străm oşesc num it pe bună
dreptate, «grădina Maicii Domnului». Aşa cum P reacu rata Maică a lui
H ristos este ocrotitoare a celor ce călătoresc pe m area învolburată, ast
fel Maica Dom nului a păzit şi călăuzii poporul dreptcredincios rom ân
pe valurile învolburate ale istoriei, făcând să răsară Soarele dreptăţii
peste nenum ăratele suferinţe îndurate de poporul nostru. Maica Dom
nului, ocrotitoarea neam ului nostru, a a ju ta t ca unii din fiii lui să de
vină sfinţi, m ărturisitori, m artiri. In ciuda greutăţilor de tot felul în
cercate de poporul nostru — ca cele pricinuite de dictatu ra com unistă,
Maica Dom nului a fost Cea care a adus buourie celor ce cu credinţă in 
trau şi se rugau în sfintele lui Dum nezeu biserici. Pavăza ocrotitoare a
Maicii Dom nului a păstrat credinţa, curăţenia ei şi valorile creştine, m ai
ales la tineri, care, in decem brie 1989, au avut tăria şi curajul să do
boare com unism ul, tocmai prin puterea acestor valori care vin de la
Prea Sfânta Treim e.
De aceea, în această zi, altfel par m unţii ce străjuiesc ca o coroană,
m ănăstirea Putna sau Voroneţul, altfel şi mai m ăreţi sunt m unţii F ă 
găraşului la poalele cărora se afla ctitoria m arelui dom nitor, voievodm artir, C onstantin Brâncoveanu, de la Sâm băta de Sus.
Iată, iubiţii mei, că A dorm irea Maicii Dom nului, trecerea Ei în cea
laltă viaţă, viaţa veşnică, trecerea Ei de pe păm ânt la cer şi din m oarte
la viaţă, cum este pream ărită în sfintele noastre slujbe, ne adună, în
sfânta com uniune, nu num ai pe noi, cei vii, nu num ai pe fraţii ortodocşi
de aici, ci pe ierarhi şi profesori de teologie din Ortodoxia întreagă. S ă r
bătoarea de azi ne află pe toţi, în acest sfânt a ltar de la biserica «.'Sfântul
Spiridon Nou» şi în acelaşi tim p aduce în actualitate chipurile tu tu ro r
acelora care au tră it şi şi-au sfinţit .viaţa p rin credinţă, iubire şi fapte
bune. Aceştia m ărturisesc în vecii vecilor, că nu există m oarte în cre
dinţă, în Biserică, că nu există nici team ă de m oarte, pentru că această
team ă de m oarte, neliniştea şi nesiguranţa le-a învins, le-a risipit M ân
tuitorul nostru Iisus H ristos prin m oartea şi învierea Sa din morţi.
M oartea nu are putere asupra vieţii, ci viaţa adevărată dată de H ristos
este cea care trium fă, care poartă biruinţa. P rin învierea Sa, Hristos
a biru it m oartea care subjuga neam ul omenesc. De aceea, Biserica creş
tină şi îndeosebi teologia ortodoxă învaţă că Sărbătoarea de astăzi este
a vieţii, a bucuriei, a com uniunii, a veşniciei ; este pregustarea îm pără
ţiei lui Dum nezeu care începe de aici, de pe păm ânt, din m ijlocul nos
tru, şi se continuă în viaţa de dincolo. Ortodoxia înseam nă credinţă
dreaptă, adevărată, înseam nă bucurie continuă şi com uniune nesfârşită.
A stfel şi noi, astăzi, la acest A ltar, com uniunea noastră de azi din
Sfânta L iturghie cu Î.P.S. M itropolit Ioan de Pergam —• reprezentantul
S anctităţii Sale, P a tria rh u l Bartolom eu I al C onstantinopolului şi, în
acelaşi tim p, profesor de teologie la U niversitatea, din Halki, ca de altfel
şi cu alţi slujitori, îm bracă, în ziua de prăznuire a Maicii Dom nului,
această dim ensiune nouă pe păm ântul nostru românesc, ca un dar n e
preţuit al lui Dum nezeu, că prin sm erenia noastră, prin încercările pe
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care le-am tră it noi sub o dictatură com unistă m ilitantă tim p de 45 de
ani, Dumnezeu, iată, păşeşte in tre noi. Se face sim ţit şi văzut de cre
dincioşi, de m ărturisitori, de rugători şi face, în chip m inunat, ca să se
adune aici, la un loc Teologia cu Biserica. Nu se poate Teologie fără
Biserică, nici Biserică fără Teologie ; nu este posibilă, iubiţii mei, teorie
fără practică, cuvânt fără faptă. în v ăţătu ra M ântuitorului Hristos a fost
faptă, în tru p area lui Dum nezeu pentru m ântuirea neam ului omenesc
a fost faptă, căci Dum nezeu S-a făcut asem enea nouă p e n tru ca noi oa
menii, aşa cum spunea Sfântul Irineu în secolul al II-lea, să fim ase
m enea lui Dum nezeu prin credinţă şi fapte bune. De aceea, spune S fân
tul Apostol Iacov : «credinţa fără fa p te, moartă este» (2, 20). Această
slujire a credinţei, a Evangheliei de către şcolile teologice, de cei care
su n t chem aţi să înveţe adevărata credinţă propovăduită de M ântuitorul
Hristos, de slujitorii Bisericii, de ierarhii ei, P a tria rh ii ei, constituie la
un loc, îm preună cu poporul lui D um nezeu —■ care sunt credincioşii şi
credncioasele Bisericii noastre — T rupul cel tainic al lui H ristos —■
Biserica.
Noi, ierarhi şi preoţi, dascăli de teologie şi credincioşi, am îm plinit
aici, ca de altfel pretutindeni în lum e unde se adună creştinii la un loc,
în sfintele lui D um nezeu Biserici, am îm plinit reactualizarea Je rtfe i lui
Hristos, devenind şi noi părţi ale T rupului tainic ai lui Hristos. Aşadar,
ierarhi şi teologi din P atriarh ia Constantinopolei, cea a Belgradului, din
Biserica Ortodoxă A rm eană, din Europa, din Grecia, din Rom ânia, ca
şi din m ulte alte părţi ale Ortodoxiei, se află astăzi aici şi au participat
îm preună cu noi la petrecerea către viaţa cea veşnică a Maicii lui Dum 
nezeu. Ne-am adunat astăzi, aşa cum s-au adunat Sfinţii Apostoli, când
Maica Dom nului a plecat de pe păm ânt. Ne-am adunat la B ucureşti,
prin înţelepciunea organizatorilor acestei Conferinţe a Facultăţilor de
Teologie Ortodoxă din lum e p en tru prim a dată în România. B unătatea
şi înţelepciunea lui Dum nezeu au făcut ca să ne găsească la B ucureşti,
în Rom ânia, sărbătoarea «Adorm irii Maicii Domnului» şi apostolii de la
m argini s-au adunat aici, în biserica Sfântul Spiridon Nou, ca să prăznuim ziua de astăzi, să sărbătorim şi întâlnirea noastră în deplină co
m uniune, dar în acelaşi tim p şi m unca profesorilor, a dascălilor de teo
logie.
Sfânta noastră Biserică acordă o m are p reţuire profesorilor de re 
ligie, cateheţilor, profesorilor universitari, deoarece ei sunt cei care
pregătesc terenul de m isiune pen tru preoţi, pentru noi, arhiereii. P ro 
fesorii universitari sunt cei care m enţin candela învăţăturii celei drepte
aprinsă p en tru viitorii preoţi. De aceea, Sfântul Sinod este recunoscător
Facultăţilor de Teologie prezente aici, Sanctităţii Sale, Bartolom eu I,
P a tria rh u l Ecumenic, Sanctităţii Sale Alexei al Moscovei, Pavel — P a
tria rh u l Serbiei, care au trim is reprezentanţii săi aici precum şi celor
lalţi întâistătăto ri ai Bisericilor noastre şi ai F acultăţilor de Teologie
Ortodoxă. în num ele S fântului Sinod, al clerului şi credincioşilor, al
tineretului ortodox, în num ele tu tu ro r acelora care astăzi s-au rugat şi
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şi-au plecat genunchii la m ănăstirea B râncoveanu din Făgăraş şi la
m ănăstirea P utna, la Hodoş Bodrog de îa Arad, ca de altfel la toate
m ănăstirile din ţară, în num ele tu tu ro r m ulţum esc din toată inim a în a lt
P rea S finţitului Ioan de Pergam , P ărinţilor Decani şi Profesori, Î.P.S.
Amfilohie, M itropolit de M untenegru şi profesorilor de teologie din Bel
grad p en tru bucuria de a-i avea astăzi îm preună, la întâlnirea reprezen
tanţilor Teologiei O rtodoxe din lume. Acum, când creştinătatea se află,
din nenorocire, fărâm iţată, când atâtea secte exercită adevărate agre
siuni faţă de Ortodoxie, e sem nificativ şi de datoria noastră, ca întreaga
Ortodoxie, ierarhi, p atriarhi, m itropoliţi, decani, profesori, să ne cunoaş
tem m ai bine, să ne cunoaştem valorile şi rolul Ortodoxiei, să exprim ăm
mai sugestiv şi în pas cu vrem ea O rtodoxia noastră, căci nu există în
lum e şi nu va exista frum useţe negrăită, gândire înaltă, în v ăţătu ră bo
gată şi m ântuire dum nezeiască aşa cum există în Evanghelia pe care
ne-a lăsat-o M ântuitorul nostru Iisus Hristos, în în v ăţătu ra Sfinţilor
P ărinţi păstrată în Biserica Ortodoxă. Considerăm că trebuie să fim
recunoscători organizatorilor acestei conferinţe, care reprezintă cu cinste
Biserica O rtodoxă Română, direct P ărintelui Decan D um itru Popescu de
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din B ucureşti, care a depus m ulte
străduinţe pentru organizarea ei.
Să fim încredinţaţi, fraţi şi surori în Domnul, că în această zi de
sărbătoare, Biserica Ortodoxă, Dum nezeiasca Liturghie, că T rupul şi
Sângele Dom nului cu care ne-am îm părtăşit credincioşi, copii şi tineri,
că acestea sunt doctoriile noastre tăm ăduitoare, «doctoriile nem uririi»,
«ale vieţii veşnice» cum le-au num it Sfinţii P ărinţi. Aceste doctorii nu
le are nici un medic, nici o Biserică ru p tă din T rupul lui Hristos, nici
o sectă, cu atât mai m ult iehoviştii care ne-au invadat atât de agresiv
luna trecută, chiar aici, la Bucureşti. Ortodoxia este Biserica nem uririi,
a vieţii veşnice. Ea ne arată drum ul adevărat în această viaţă păm ân
tească în perspectiva celei viitoare. «Căci aceasta este viaţa v e şn ic ă ;
să Te cunoască pe Tine, singurul şi adevăratul D um nezeu şi pe Fiul Său
care L-ai trim is» (Ioan 17, 3).
A ceastă credinţă a noastră în nem urire, în viaţa veşnică, ne este
tem eiul slujirii noastre. Deşi suntem vase de lut, slujim nem urirea, slu
jim lum ii şi dacă lum ea se află astăzi în m oarte, sau între m oarte şi
viaţă, în stricăciune, în dezbinare, în m oartea păcatelor, în haosul urii,
în noaptea vrăjm ăşiei este pentru că lipseşte leacul, doctoria, tăm ădui
rea, credinţa în Dum nezeu, nem urirea care nu este altceva decât Sfânta
îm părtăşanie de care ne-am învrednicit noi. Popoare
întregi, iubiţii
mei, s-au apropiat astăzi de Sfântul Potir, în toate bisericile, la toate
m ănăstirile. Astfel, avem dovada grăitoare a curajului nostru, a m ăr
turiei trăiniciei credinţei noastre, că Iisus H ristos e Acelaşi «ieri şi azi
şi în veci», adevăr pe care îl găsim la Sfântul Apostol Pavel : «Iisus
Hristos, ieri şi azi şi în veci este acelaşi» (Evrei 19, 8).
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Sa ne ajute Bunul Dum nezeu ca să rodim m ereu, ca această nem u
rire a noastră să cuprindă popoarele lum ii, să cuprindă în harul ei m in 
ţile oam enilor care conduc astăzi destinele om enirii ca să călăuzească
popoarele pe drum ul binecuvântat al hranei nem uritoare pe care o
găsesc num ai la Sfânta Biserică şi în văţătura Sfinţilor noştri Părinţi.
în încheiere, am o m are bucurie să ofer în alt Prea Sfinţiţilor cărora
le-am d ăruit deja engolpionul, insigna slujirii şi responsabilităţii noastre,
iar acum să le dăruim preoţilor participanţi la acestă C onferinţă crucea
patriarhală, sem nul p reţuirii Bisericii noastre.
B unul nostru D um nezeu să ne ajute şi să ne binecuvânteze efo rtu 
rile noastre de u n itate şi com uniune în Hristos. Am in !»
Program ul C onferinţei a mai inclus, de asem enea, o excursie la
Sinaia şi un pelerinaj în eparhia A rgeşului, precum şi o vizită la Cimi
tiru l T inerilor Eroi din Bucureşti.
La sfârşitul Conferineţi a fost elaborat urm ătorul mesaj :
«A IV-a Conferinţă Internaţională a Facultăţilor de Teologie O rto
doxă din Europa şi Statele U nite ale Am ericii a avut loc la Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, sub auspiciile P atriarh iei Române.
La C onferinţă au participat şi delegaţi ai altor Biserici creştine şi orga
nizaţii ecumenice. Tem a acestei întâlniri este de o m are însem nătate
p entru slujirea Bisericii în lum ea contem porană, deoarece abordează
problem a m isiunii Bisericii, astăzi şi mâine.
Sesiunile C onferinţei s-au ţin u t în şedinţe plenare şi în secţiuni,
şi au analizat m isiunea contem porană a Bisericii sub aspect teologic
doctrinar, liturgic şi pastoral. R ezultatele dezbaterilor s-au finalizat în
trei rapoarte pe secţiuni. Aceste rapoarte scot în evidenţă faptul că
Biserica este chem ată să răspundă, cu toate resursele pe care le are,
dram aticului proces al secularizării lum ii contem porane, care a favori
zat, este adevărat, o dezvoltare fără precedent a ştiinţei, tehnologiei şi
economiei, dar, în aceleaşi tim p, a aruncat omul contem poran într-o
profundă criză spirituală, m aterializată în lipsa de sens a existenţei
um ane. Ca elem ent opus acestui proces de secularizare, care sărăceşte
condiţia um ană, Biserica are în vedere şi predică orizontul divin stră 
lucitor al transfigurării fiinţei um ane şi a lum ii create, în Hristos şi
Biserica Sa, p rin lucrarea S fântului Duh în num ele şi d in voia T atălui
Ceresc».
în sfârşit, participanţii la cea de a IV-a Conferinţă Internaţională
a F acultăţilor de Teologie O rtodoxă au ho tărât ca a V-a Conferinţă
Internaţională a Facultăţilor de Teoloige O rtodoxă să se desfăşoare la
Belgrad, alegându-se — pen tru aceasta — atât com itetul de conducere
cât şi tem a acesteia, propusă de P.C. Pr. prof. dr. D um itru Popescu,
şi anum e : ((Biserica şi C ultura».
Redacţia

ÎN MEMORIAM:
PREŢUIRE ŞI DRAGOSTE *
P reţuirea şi dragostea faţă de cel pe care-1 petrecem azi pe ultim ul
drum al acestei vieţi păm ânteşti sunt sentim entele care ne-au adus pe
toţi cei prezenţi in biserica «Sfânta Ecaterina» a Facultăţii de Teologie
O rtodoxă din Bucureşti.
P ărintele Profesor A lexandru Ciurea face parte din generaţia de
teologi rom âni, care au slujit Biserica din perioada năvălirii com unis
m ului peste societatea noastră rom ânească, im punându-i acesteia o
ideologie care ne-a produs atâtea răni şi suferinţe. Cel adorm it în
Dom nul face parte din rândul teologilor care au în fru n ta t cu curaj
ideologia păgână, pierzând biblioteca personală, pentru a salva pe cea
a F acultăţii de teologie din Chişinâu, organizând-o la Iaşi şi aducând-o
apoi la B ucureşti. Secvenţă de activitate sub gloanţe, bom bardam ente
şi în bubuitul asurzitor al tancurilor sovietice — din stânga P ru tu lu i
la Iaşi, îl arată pe tânărul cadru didactic, A lexandru Ciurea, ca pe unul
din cei mai devotaţi şi curajoşi slujitor al Teologiei şi neînfricat sal
vator al F acultăţii basarabene şi apoi organizator al ei în clădirea U ni
v ersităţii ieşene. Cine îşi îndreaptă paşii în sălile U niversităţii va des
coperi cu surprindere, încrustate pe m obilierul Facultăţii iniţialele aces
teia : F.T.I. — , rânduite cu deosebită pricepere şi punctualitate de
Prof. A lexandru Ciurea, la hotărârea Consiliului Profesoral.
în aceste m om ente de reculegere, aş am inti doar că atunci când se
afla la Facultatea de Teologie de la C ernăuţi a fost silit să se evacueze
spre Râm nicu-Vâlcea, în câteva ore, doar cu câteva lucruri necesare
p en tru drum , restul răm ânând pe loc, pradă insolenţei şi distrugerii
năvălitorilor dinspre răsărit. Dar, P ărintele Profesor A lexandru Ciurea
se înscrie în tre acei teologi, care cu tru p şi suflet, s-au străd u it ne
contenit şi au trecu t peste acest n eajuns de grea încercare p en tru a
doua oară. Ca fiu de învăţător de sat — Răducănenii de pe P ru t, în
fru n tân d m ulte greutăţi şi privaţiuni, ca şi fratele său, D um itru
Ciurea, de asem enea, savant universitar, a u rcat treptele în v ăţăm ântu
*
Cuvântul P rea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t , rostit în biserica
«Sf. Ecaterina» din Bucureşti, La înm orm ântarea Părintelui Profesor A lexandru Ciurea,
;6 noiem brie 1996L
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lui teologic şi cele bisericeşti, ajungând până pe tre a p ta de profesor
univ ersitar la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Aici a slu jit cu
toată com petenţa şi cu devotam entul său procesul de form are a viito ri
lor preoţi şi ierarhi, în calitate de conferenţiar-spiritual, vădindu-se ani
de-a rândul ca adevărat vas de cinste, de aur şi de argint (II Timo
tei 2, 20), ale fam iliei şi ale Sfintei Biserici.
A avut o viaţă ca m ulţi dintre noi, plină de zbucium, dar asem enea
celor m ai puţini dintre noi, l-a sp rijin it necontenit credinţa în D um 
nezeu şi nici o clipă, in decursul vieţii sale păm ânteşti, nu s-a clătinat
în faţa încercărilor, oricât de aspre au fost vrem urile trecute, «păstm nd
taina credinţei în cuget curat» (I Tim otei 3, 9). A tât de la S fântul
A ltar, cât şi de la catedră, L-a binevestit pe D um nezeu «cu tim p şi
fără tim p», după cum spune Apostolul, până in nordica Scandinavie.
P ărintele Profesor Ciurea este cel care a binevestit Evanghelia C uvântu
lui dum nezeiesc în Scandinavia, în Finlanda, Suedia, Olanda, Danem arca,
unde, în ciuda greutăţilor m ateriale a înfiinţat parohii ortodoxe, deşi nu
mai era la o vârstă tânără. A dus astfel, ca un adevărat apostol, până în
cele mai nordice puncte ale Europei, Ortodoxia de acasă, Ortodoxia auten
tică, cea de la izvorul Sfinţilor P ărinţi ai Bisericii, pentru care a fost
deosebit de apreciat de credincioşii săi, de studenţii teologi, de m ireni, de
personalităţi ale vieţii publice şi culturale din Suedia sau din alte ţări
nordice. A îm p ărţit tim pul atât de preţios, dar şi atât de scurt, cu cre
dincioşii, cu tinerii teologi, cărora căuta să le insufle m ereu credinţă
statornică, blândeţe, tărie şi curaj în toate g reu tăţile care se ivesc în
această viaţă păm ântească, fiind u n adevărat părinte sufletesc al tu tu ro r,
după cuvântul apostolului neam urilor : «înţeleptf cuviincios, iubitor de
străini, destoinic să înveţe pe aitiz» (I Tim otei 3, 2).
Iubiţii mei, tocm ai această p a rte din viaţa sa ne-a legat foarte m ult.
Acum 46 de ani slujeam aici, în această biserică, îm preună cu studenţii,
în calitate de vicar p atriarhal şi rector al In stitu tu lu i Teologic U niver
sitar. Cu bucurie liturghiseam , deoarece era o adevărată hrană şi desfă
tare duhovnicească, când ne rugam şi cântam şi ne îm părtăşeam îm pre
ună cu toţi

profesorii şi studenţii. La

începutul fiecărui

post şi,

bineînţeles, al Postului M are, era o m are bucurie duhovnicească să vezi
tinerii teologi îm părtăşindu-se alături de părinţii lor sufleteşti, din
Preacuratele Taine ale M ântuitorului Hristos, cu râvnă, credinţă şi cu
vrednicie (I C orinteni 15, 27).
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P ărintele Profesor A lexandru C iurea a avut înalta cinste şi sfânta
m isiune de la fericitul în tru pom enire, vrednicul P a tria rh Justinian, să
fie conferenţiar la Secţia Practică a In stitu tu lu i Teologic U niversitar
din Bucureşti, p e n tru a se ocupa astfel îndeaproape de educaţia şi fo r
m area viitorilor preoţi ai Bisericii noastre. Ceea ce vedeţi aici şi acum,
de-a dreapta şi de-a stânga mea, coroana de preoţi şi profesori, sunt
roade şi ale educaţiei sănătoase a P ărintelui Profesor Ciurea. A tunci
când erau studenţi sau doctoranzi, aceştia au cunoscut vrem e de ru g ă
ciune, de slujire şi de înălţare la Dum nezeu, căci, atât în paraclis, cât
şi în biserică, nu lipseau rugăciunile, m editaţiile şi exem plele bune pe
care profesorii, în fru n te cu P ărin tele D um itru Stăniloae, le dădeau
tinerilor. Şi aceste îndem nuri şi pilde erau nenum ărate pentru păstrarea
credinţei, pentru propovăduirea şi continuitatea ei într-o lum e supusă
atunci «com unism ului m ilitant».
Cu toate privaţiunile acestui «comunism m ilitant», P ărintele P ro 
fesor Ciurea, ca şi ceilalţi profesori de Teologie, a fost un adevărat
dascăl şi părin te sufletesc, prin cuvintele şi faptele sale, zicându-şi,
poate, de m ulte ori : «De aceea toate le rabd, pentru cei aleşi, ca şi
ei să aibă parte de m ântuirea care este intru Hristos Iisus şi de slava
veşnică > (II Timotei 2, 10). Căci, P ărintele Profesor A lexandru Ciurea
a ştiu t să înm lădieze arm onios cuvintele sale pline de înţelepciune cu
faptele sale frum oase, adevărate pilde vrednice de u rm at de studenţii
sau credincioşii săi, care au văzut în el modeLul dascălului vrednic de
urm at, care crede şi trăieşte ceea ce învaţă, ceea ce îndeam nă în acelaşi
tim p şi propovăduieşte.
Şi iată Dum nezeu i-a d ăru it viaţă şi nu s-a în depărtat de tinerii
studenţi nici o clipă, prim indu-i să le dea sfat, cunoştinţe, îm bărbătare,
curaj şi ajutor. Nu s-a în depărtat nici o clipă de tinerii studenţi pentru
care avea m ereu cuvinte deosebit de frum oase, ci s-a apropiat de ei
ca un adevărat părinte sufletesc, răbdător, iertăto r şi iubitor.
Acum, în aceste m om ente, îl petrecem pe drum ul cel fără de în 
toarcere şi am în ălţat B unului D um nezeu rugăciuni ca sufletul său să
fie aşezat în ceata drepţilor, aşa cum credem şi m ărturisim , că râvna,
dragostea, sacrificiul acestui dascăl de teologie l-au făcut să fie iubit
de noi, toţi, în această viaţa păm ântească, iar în cea cerească să fie
iubit de D um nezeu şi să se sălăşluiască în faţa Prea Sfintei Treim i.
D um nezeu să-l ierte şi în veci să-i fie pom enirea. A m in !

BISERICA STRĂMOŞEASCĂ, CEA CARE NE-A ASIGURAT
DĂINUIREA, DEMNITATEA ŞI UNITATEA DE NEAM
*înalt Prea S fin ţiţi Părinţi, m em bri ai S fâ n tu lu i Sinod,
Iubiţi Ierarhi ai celorlalte Biserici din Rom ânia,
D reptcredincioşi creştini şi fra ţi slujitori ai altarelor străbune,
A nul acesta, sărbătoarea noastră naţională, 1 Decem brie 1918 —
M area U nire a neam ului nostru in tre hotarele aceluiaşi sta t u n ita r
rom ân — se află în calendar Dum inica, zi în care noi, creştinii, cinstim
cu bucurie sfântă învierea D om nului — m inune şi totodată evenim ent
crucial, care a dat un sens nou şi ireversibil m ersului istoriei universale.
Recunoaştem în această fericită îm brăţişare d intre Ziua D om nului şi
ziua învierii noastre naţionale — p rin unirea pe veci a fraţilor de ace
iaşi sânge, de aceeaşi lege şi din aceleaşi ţin u tu ri rom âneşti — o adâncă
şi grăitoare sem nificaţie.
Ziua de 1 Decembrie a fost consacrată pentru inim a şi m em oria
acestui popor, ca zi de îm plinire a unei dreptăţi şi a unei izbânzi, după
îndelungă răbdare şi aşteptare cu neclintită credinţă în Dum nezeu. Avem
nevoie să ne reîntoarcem , an de an, la această zi, fiindcă în ea sim ţim
cu neasem uită intensitate toate d u rerile unor înaintaşi pe care însă
jertfele închinate păstrării conştiinţei de u n itate cu fraţii lor de peste
m unţi şi de pretutindeni, i-au făcut de neînfrânt. D ar tot în această
zi ne şi înnoim nădejdile şi năzuinţele sfinte, care ne-au înnobilat şi
ne-au ocrotit de veacuri id entitatea de popor creştin prim ind E van
ghelia m ântuitoare a Dom nului Hristos, încă din veacul apostolic.
D om nule Preşedinte,
Vă aflaţi astăzi în tr-u n adevărat sanctuar al învierii neam ului nos
tru, C atedrala U nirii din Alba Iulia, căci aţi dorit să vă închinaţi aici
înainte de a rosti cuvânt de nădejde în calitate ‘ de Preşedinte al
Rom âniei, înaintea poporului şi a lui Dum nezeu, în locul cel mai scum p
*
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, rostită în ziua
1 Decembrie 1996 în Catedrala Reîntregirii, din Alba Iulia, după Sfânta Liturghie,
în prezenţa credincioşilor, Ierarhilor Bisericii O rtodoxe Române şi ai celorlalte
Biserici creştine din România.
B. O. R. — 17

de
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sufletului românesc. Aţi fost hărăzit să preluaţi m area răspundere pen
tru destinul acestui popor într-o vrem e în care, sub :ochii noştri şi cu
paşi repezi, se petrece o com plexă şi, pen tru m ulţi, descum pănitoare
prefacere a întregii noastre societăţi. în tr-adevăr, orice schim bare
profundă naşte, aproape inevitabil, şi criza, care îm bracă m ulte şi,
adeseori, dureroase forme. Dar, după cum ştim , p en tru Biserică, cea
mai prim ejdioasă m anifestare a stării de criză :ce cuprinde viaţa unui
popor este cea m oral-spirituală, căci odată pierdute sau şubrezite aceste
ancore de sprijin şi stabilitate, care sunt valorile m oral-spirituale ale
credinţei în Dum nezeu, redresarea generală devine neaşteptat de ane
voioasă, dacă nu chiar nesigură.
In vrem urile acestea deci, când schim barea — principiu dom inant
ai civilizaţiei actuale — a devenit şi la noi un im perativ, pe care n i
m eni nu-1 mai poate nesocoti, de înţelepciunea celor în dreptăţiţi să
aleagă calea cea m ai potrivită p e n tru această adevărată «naştere din
nou» a societăţii rom âneşti va atârn a soarta a generaţii de urm aşi ai
noştri. De aceea, trebuie bine cum pănite cele ce urm ează să fie supuse
transform ării necesare, păstrând, totodată, neatins tezaurul spiritual şi
cultural pe care ni l-a transm is Biserica străm oşească şi care ne-a asi
gurat până acum dăinuireaf dem nitatea şi unitatea ca neam.
Este adevărat, trăim acum într-o lum e pluralistă, care are dreptul
la respectul şi atenţia noastră. Dar, Biserica m ărturiseşte că pluralism ul
nu trebuie să nim icească ceea ce ne este specific, ca tezaur vital şi
bogăţie spirituală agonisită de popor de-a lungul generaţiilor. Chiar şi
într-o fam ilie obişnuită, deosebirea dintre persoane nu conduce la dis
trugerea legăturii strânse existente în mod obiectiv în tre ele ; dincolo
de diversitatea chipurilor se află totdeauna o asem ănare şi o în ru d ire
generatoare de iubire reciprocă.
Aceeaşi înru d ire există între Biserică şi lum ea în care ea îşi
săvârşeşte lucrarea încredinţată de Hristos. Căci fiii Bisericii noastre
au m enirea, nu de a se rupe de lum e, de a abandona greutăţile şi neca
zurile ei, ci de a o ajuta să depăşească încercările şi să se înnoiască,
după voia lui D um nezeu, creştinii fiind asem uiţi de M ântuitorul Iisus
Hristos, cu acel p u ţin aluat care, însă, poate dospi toată frăm ântătura.
Această credinţă ne-a făcut să pătrundem în anii din urm ă cu lum ina
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Evangheliei şi la cei pe care societatea, de obicei, îi uită, căci toţi sunt
chem aţi la preînnoirea om ului lăuntric. Acelaşi crez ne-a îndem nat,
de asem enea, să readucem în v ăţătu ra creştină in locurile în care binele
trebuie sădit de tim puriu, adică în şcoli, copiilor şi tinerilor.
Trebuie să înţelegem că p rin prezenţa m ai activă a slujitorilor şi
a tu tu ro r fiilor Bisericii noastre în viaţa şi strădaniile societăţii de
astăzi sporeşte râvna de a face binele. Iar atunci când schim barea în
bine va începe cu propria noastră viaţă interioară, izbânda tra n s 
form ărilor din societate va fi mai sigură, m ai autentică şi mai trainică.
D om nule Preşedinte, Vă revin m eritul şi cinstea deosebită, potrivit
m andatului încredinţat, să conduceţi destinele acestei ţări până în
pragul celui de-al treilea m ileniu. M ulţi se întreabă dacă m ileniul u r
m ător va fi sau nu va fi religios. Dacă până acum, în pofida m ultor
încercări, poporul rom ân şi-a m en ţin u t n e în treru p t credinţa în D um 
nezeu, aceasta s-a datorat faptului că L-a sim ţit pe D um nezeu ca pe
o realitate personală şi dinam ică, a tâ t în viaţa om ului, cât şi în viaţa
întregii creaţii. Dum nezeu, oriunde te-ai duce, este ascuns în spatele
lucrurilor, încât ai putea să-I desluşeşti suflarea. Sentim entul acestei
fam iliarităţi cu Dum nezeu —- spune O ctavian Goga — ţine de evlavia
noastră românească. Dacă rom ânul n u s-a lăsat niciodată în frân t de
fu rtu n ile istoriei în focul suferinţelor pe care le-a avut de îndurat, şi
a tră it m ereu cu speranţa unităţii şi a unui viitor mai bun, este p en tru
fap tu l că a crezut cu tărie şi evlavie în puterea iubirii ocrotitoare şi
călăuzitoare a lui Dum nezeu.
Dom nule Preşedinte, aţi depus ju răm ân tu l în calitatea D um nea
voastră de Preşedinte al Rom âniei, la Bucureşti, în faţa Parlam entului,
în tr-o zi de vineri, care pen tru noi creştinii este tim p de reculegere şi
înălţare sufletească, zi de am intire a jertfei. Astăzi, în tr-o zi de D um i
nică, sim ţiţi aici cât de adâncă şi sfântă este legătura dintre jertfă,
înviere şi u n itate naţională, d in tre înnoirea vieţii şi com uniunea de
cuget şi sim ţiri a unui popor, zidit pe aceste valori.
Trăim bucuria rară de a ne afla astăzi în această catedrală noi,
Ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Rom âne şi Ierarhii
celorlalte Biserici creştine, unindu-ne gândurile în rugăciune ca D um 
nezeu să Vă ajute să duceţi la bun sfârşit m isiunea grea de Preşedinte
ai Rom âniei, spre binele Ţării şi al tu tu ro r fiilor ei de pretutindeni !».

CRONICĂ
AGENDA DE LUCRU
A PREA FERICITULUI PĂRINTE TEOCTIST,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
pe perioada 1 iulie — 31 decembrie 1996

Luni, 1
pe
şi
şi

iulie 1996 — P rea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
în alt P rea S finţitul Dr. Serafim Joantă, A rhiepiscop de B erlin
M itropolit al M itropoliei O rtodoxe Rom âne pen tru G erm ania
Europa Centrală.

M arţi, 2 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p re 
zidat lucrările Sinodului Perm anent.
M iercuri, 3 iulie 1996
prezidat lucrările

— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne.

Joi, 4 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat
lucrările Colegiului Electoral Bisericesc, în legătură cu alegerea
noilor Episcopi ai E parhiilor Huşilor, C aransebeşului şi al Episco
piei A lexandriei şi Teleorm anului.
V ineri, 5 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p re 
zidat şi încheiat lucrările S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române.
Sâm bătă, 6 iulie 1996 — Prea F ericitul Părinte Patriarh Teoctist a
vizitat, îm preună cu P. S. Gherasim , Episcopul Râm nicului, M ănăs
tirea Suzana din judeţul Prahova.
Duminică, 7 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la Sfânta L iturghie săvârşită în biserica M ănăstirii Suzana,
rostind cuvânt de în v ăţătu ră m onahilor şi credincioşilor prezenţi.
L u n i, 8 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Dl. C ristian Samoilă, pictor bisericesc stab ilit în Statele U nite
ale Am ericii.
Marţi, 9 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Excelenţa Sa, Dr. George K alinian, A m basadorul Republicii
A rm enia la B ucureşti în legătură cu invitaţia S anctităţii Sale
K arekin I, P a tria rh Suprem şi Catolicos al tu tu ro r A rm enilor, de
a vizita Biserica Arm eniei, în cursul lunii octom brie.
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M iercuri, 10 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe M elchior Rent, R abinul Şef al D anem arcei şi P reşedinte
al organizaţiei «B'Nai B’Rith» p e n tru Europa, pe Dl. Prof.
Dr. Jakob A llerhand, V icepreşedinte, pe Dl. Ing. Schiber Siegfried,
Preşedinte de onoare al «B’Nai B’Rith» pentru România, însoţiţi
de DL Acad. dr. Nicolae Cajal, Preşedintele Federaţiei C om unită
ţilor Evreieşti din Români-a şi P reşedintele executiv al Forum ului
pentru Rom ânia ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe P. C.
Pr. George Bârzan, parohul Com unităţii ortodoxe rom âne din
Edm onton, Canada ;
— De asem enea, Prea Fericirea Sa a mai prim it pe Dl. Viorel
M ăginean, M inistrul Culturii, pe Dl. A rhit. Cristian Moisescu,
D irector general al Direcţiei generale Patrim oniu cultural naţional
şi pe Dl. prof. univ. G heorghe Curinschi-V orona, P reşedintele Co
misiei Naţionale a M onum entelor Istorice, din cadrul M inisterului
C ulturii ;
— După amiază, Prea Fericirea Sa a vizitat, îm preună cu
Prea S finţitul Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar P atriarhal,
expoziţia de covoare a artistului plastic Dan Nasta şi cea de foto
grafii a lui Edy Novarro, deschise la T eatrul N aţional din B ucu
reşti.
Joif 11 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe în alt Prea S finţitul Nicodim, M itropolit de P atras ;
— In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a participat îm preună cu
Î.P.S. Nicodim, M itropolit de P atras, şi cu P. S. Teodosie Snagoveanul, Episcop-Vicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor, la solem ni
tatea depunerii jurăm ân tu lu i de către licenţiaţii — prom oţia
1996 — Facultăţii de Teologie a U niversităţii din B ucureşti
rostind — cu acest prilej — cuvânt de binecuvântare.
Vineri, 12 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Dl. Ion Popescu, P reşedintele Confederaţiei Sindicatelor m i
niere «Sfânta Varvara».
Sâm bătă, 13 — dum inică9 14 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a vizitat Schitul Sfânta M aria — Cricov, jud.
Prahova.
L u n i, 15 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit,
în biserica Caşin din Bucureşti, slujba Trisaghionului p e n tru
A urică Stoian, rostind necrologul cuvenit ;
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— în aceeaşi zi, Prea F ericitul P ărin te a prezidat exam enul
de capacitate preoţească la Sem inarul Teologic d in B ucureşti şi
a avut o în tâln ire cu preoţii cursanţi din Seria 81 a «Cursurilor
pastorale şi de m etodologie didactică», cărora le-a vorbit despre
im plicarea preoţim ii în ren aşterea spirituală a societăţii rom â
neşti ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa, a mai prim it — pe rând,
pe Prea S finţitul Ioachim, Episcop ales al Episcopiei Huşilor, pe
Prea S finţitul Nifon, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, precum şi
pe P. iC. Pr. Nicolae D ura de la Parohia ortodoxă rom ână din
Viena, A ustria.
M arţif 16 ialie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Dl. dr. M ircea S trat, vicepreşedinte al Asociaţiei rom âne de
luptă îm potriva drogurilor. De asem enea, Prea Fericirea Sa a m ai
prim it pe Dl. Eugen A lexandru Niculescu, preşedintele Fundaţiei
«Identitatea românească» şi ctito r al bisericii Eroilor N eam ului
din Câm pulung, jud. Argeş, însoţit de DL Dan Zamfiresou.
M iercuri9 17 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Dl. prof. univ. dr. V irgiliu R adulian, preşedintele Comi
tetului Naţional Rom ân — UNICEF ;
— In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Dl. Erem ia
Profeta, pictor bisericesc.
V inerif 19 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a asistat
la slujba de sfinţire a Capelei S tatu lu i M ajor al Aviaţiei şi A pă
rării A ntiaeriene, săvârşită de către P. S. Teodosie Snagoveanul,
Episcop Vicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor, rostind cuvânt de
binecuvântare ;
— în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa, a prim it pe în a lt P rea
S finţitul Neofit, m itropolit de Ruse, aflat in ţara noastră cu ocazia
prăznuirii hram ului Bisericii bulgare din Bucureşti» S fântul
Prooroc Ilie*
Sâm bătă f 20 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit S lujba de tâm osire a bisericii S fântul Ilie R ahova şi
S fânta L iturghie, hirotesind «iconom stavrofor» pe P. C. Pr. Paroh
M ihai Hau şi lăudând în cu v ân tu l de învăţătură, râvna preotului
şi a credincioşilor.
D um inică, 21 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
vizitat M ănăstirea Cheia şi Suzana din jud eţu l Prahova.
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Luni, 22 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe P. C. Pr. A urel Grigoraş de la Parohia ortodoxă rom ână din
Paris.
M iercuri, 24 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe Excelenţa Sa, Dl. Jose Joachino Moscardo de Suoza,
am basadorul Republicii F ederative a Braziliei ;
—■ în aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa a prim it pe P. C. Pr. Virgil
Vâlcu de la parohia ortodoxă rom ână «învierea Dom nului» din
Geneva, Elveţia.
Sâmbătă, 27 iulie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la Sfânta L iturghie în catedrala p atriarhală oficiată de către
Prea S finţitul Calinic, Episcopul A rgeşului, şi la S lujba P a rasta 
sului p en tru F ericitul în tru pom enire J u stin Moisescu, P atriarh u l
Bisericii Ortodoxe Rom âne în perioada 1977— 1986, la 10 ani de la
m utarea sa la cele veşnice.
V ineri, 2 august şi sâmbătă 10 august 1996 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a vizitat Schitul S fânta M aria Techirghiol având
întâlniri cu Î.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Tom isului şi cu num eroşi
preoţi şi credincioşi.
Duminică, 11 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta Liturghie în C atedrala P atriarh ală, rostind cuvânt
de învăţătură.
Luni, 12 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a des
chis şi prezidat Cea de a IV -a Conferinţă Internaţională a Facul
tăţilor de Teologie Ortodoxă, cu tem a M isiunea Bisericii astăzi şi
m âine, rostind alocuţiunea inaugurală ;
— In aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe Dl. Prof. Dr.
M ihai Miron, D irector adjunct al D epartam entului Studiouri T e
ritoriale şi M inorităţi din cadrul Societăţii Rom âne de Televiziune.
M arţi, 13 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p re
zidat şedinţa de lucru a Perm anenţei Consiliului Eparhial al A rhi
episcopiei B ucureştilor.
M iercuri, 14 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Dl. Ion Diaconescu, P reşedintele P artidului N aţional
Ţărănesc C reştin D e m o c ra t;
— în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it, pe rând, pe
P. C. P r. A drian Diaconu, parohul parohiei ortodoxe rom âne
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«Sfântul Ioan Botezătorul» din Geneva, Elveţia şi pe A. S. P rin ţu l
Paul, Preşedintele Fundaţiei P rin ţu l Paul pentru Rom ânia. De
asem enea, Prea Fericirea Sa, în aceeaşi zi, a adresat credincioşi
lor ortodocşi rom âni prin interm ediul radioului şi presei un «Apel
pen tru sprijinirea M itropoliei Basarabiei».
Joi, 15 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta L iturghie în C atedrala Sfântul Spiridon-N ou din C apitală,
îm preună cu Î.P.S. Ioan, M itropolit de Pergam (P atriarhia Ecu
menică), Î.P.S. Am filohie, M itropolit de M untenegru (P atriarhia
Sârbă), P. S. Irineu B istriţeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
V adului, Feleacului şi C lujului, înconjuraţi de num eroşi P rea Cu
cernici P ărinţi Profesori, participanţi la cea de a IV-a Conferinţă
Internaţională a F acultăţilor de Teologie Ortodoxă, cărora le-a
acordat în semn de p reţuire a activităţii teologice, «Crucea P a 
triarhală» pentru clerici, şi a rostit cuvânt de învăţătură.
V inerif 16 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe P. C. Pr. Dr. Ioan Sauca, Secretar executiv al U nităţii
II — Bisericile în m isiune — a Consiliului Ecum enic al Bisericilor.
Sâm bătă, 17 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a oferit la Reşedinţa P atriarh ală o recepţie în onoarea participan
ţilor la cel de-al IV-lea Congres Internaţional al F acultăţilor de
Teologie Ortodoxă, ce a avut loc în Bucureşti în perioada 12— 17
august a. c. şi a rostit u n cuvânt de salut.
D um inică, 18 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S lujba de târnosire a bisericii cu hram ul A dorm irea
Maicii Dom nului din Vălenii de M unte, şi S fânta L iturghie în
faţa M onum entului din localitate, hirotesind «Iconom stavrofor»
pe P. C. Pr. Ion Albescu şi adresând cuvânt de învăţătură.
Luni, 19 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Excelenţa Sa, Dom nul Dan Hăulică, A m basadorul Rom âniei la
UNESCO, însoţit de Dl. prof. univ. dr. M ircea Ifrim , Secretar ge
nerai al Comisiei N aţionale a Rom âniei p e n tru UNESCO ;
— In aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa, a prim it pe Î.P.S. Dr. D a
niel Ciobotea, M itropolitul Moldovei şi Bucovinei.
M arţi, 20 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe D -na preoteasă Elena S peranţă din Noua Zeelandă ;
— î n aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a prim it pe rând, pe
P. C. Pr. C onstantin Dutuc, de la parohia ortodoxă rom ână Naş
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terea Dom nului din Luxem burg, pe Dl. senator Sorin A drian
Vornicu şi pe Dl. Prof. Florin Diac, Inspector general şcolar al
M unicipiului Bucureşti.
M iercuri, 21 august 1996 «— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe P. Cuv. Ierom. Sebastian Pascanu, noul stareţ al Schi
tului Crasna, judeţul Prahova ;
— In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a vizitat M ănăstirea Cernica
şi A telierele A dm inistraţiei P atriarh ale de la Popeşti-Leordeni.
Jcif 22 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe P. Cuv. Maica Teofana Scânteie, S tareţa M ănăstirii Vorona,
judeţul Botoşani ;
— In aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe Excelenţa Sa,
Dl. Seyed M ahm ud Sadri, A m basadorul Republicii Islamice Iran,
in vizită de răm as bun, la încheierea m isiunii diplom atice în ţara
noastră.
Vineri. 23 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe m em brii corului «Theotokos», ce reuneşte copiii de la
şcolile generale din m unicipiul A lba-Iulia — cor condus de
P. C. Pr. Nicolae Călin Bulac de la parohia M aieri-A lba-Iulia —
pe care i-a binecuvântat înaintea plecării lor în Statele U nite ale
Americii, unde vor susţine mai m ulte concerte de m uzică re li
gioasă.
Vineri, 23 — luni 24 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a vizitat Schitul Dragoslavele. Cu acest prilej a aşezat
şi rân d u it noul egum en al schitului în persoana P. Cuv. Ierom.
V isarion P ristavu de la m ănăstirea Negru-Vodă, a ju ta t de P. Cuv.
Ierodiac. A ndrei C ârciu
D um inică, 25 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la S fânta L iturghie vorbind credincioşilor despre u r
m area lui Hristos. La sfârşit a ascultat cântările şi poeziile copiilor
din tabăra cu care a avut o duioasă întreţin ere ;
— După aceea Prea Fericirea Sa a prim it vizita P. S. Calinic,
Episcopul A rgeşului şi a P. Cuv. Arhim . Vichentie Punga, S tareţul
M ănăstirii Negru-Vodă.
M arţi, 27 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Dl. Acad. A lexandru Surdu, Preşedintele Secţiei de Ştiinţe
Filosofice, Psihologice şi Pedagogice a Academiei Române.
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M iercuri, 28 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Excelenţa Sa Dl. George I^azinian, A m basadorul R epu
blicii A rm enia la Bucureşti. In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a
prim it pe Excelenţa Sa Dl. C onstantin Grigore, A m basadorul
Rom âniei în Italia.
Joi, 29 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it
pe Em inenţa Sa Dr. Iehezkel M ark, Şef R abinul C ultului Mozaic
din Rom ânia, însoţit de Dl. Av. Iulian Sorin, S ecretar G eneral
A djunct al Federaţiei C om unităţilor E vreieşti din Rom ânia în vizita
de prezentare.
Vineri, 30 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei B ucu
reştilor ;
—
în aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa, a prim it, pe rând, pe
Dl. A drian Năstase, P reşedintele Cam erei D eputaţilor şi pe
Dl. M ihai Rudeanu, Subprefectul judeţului Hunedoara.
Sâmbătă, 31 august 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a
în d rep tat spre M unicipiul A lexandria, în vederea hirotonirii şi
instalării prim ului Episcop al acestei nou înfiinţate Episcopii a
M itropoliei M unteniei şi Dobrogei, în după amiaza aceleaşi zile,
a asistat la slujba Vecerniei, săvârşită în C atedrala episcopală
S fântul A lexandru, de către P. S. Teodosie Snagoveanul, EpiscopVicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi la rânduiala ipopsifierii P. Cuv. Arhim . G alaction Stângă, săvârşită de către
Î.P.S. M itropolit N estor al Olteniei, P.P.S.S, Episcopi Calinic al
A rgeşului, Casian al D unării de Jos, Nifon al Sloboziei şi C ălăraşi
lor şi de P.P.S.S. Episcopi Vicari Teofan Sinaitul şi Teodosie
Snagoveanul, adresându-se p rin tr-o cuvântare preoţilor şi credin
cioşilor prezenţi.
D uminică, 1 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
înconjurat de m em bri ai Sfântului Sinod, a săvârşit hirotonia şi
întronizarea noului episcop al A lexandriei şi Teleorm anului,
P. S. G alaction Stângă.
Luni, 2 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat, îm preună cu Dl. prof. univ. dr. V irgiliu Radulian, la
P alatul P atriarhal, în tru n irea m em brilor de onoare «Sfatul înţelep
ţilor» — al Com itetului N aţional Român pentru UNICEF, în pre
gătirea A niversării celei de a 25-a aniversări a înfiinţării Comi-
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telului Naţional Rom ân p en tru UNICEF şi înm ânarea diplom elor
de onoare, rostind cuvântul de deschidere ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a participat la deschiderea
sesiunii parlam entare, la P alatul Parlam entului.
M arţi, 3 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la Slujba Te D eum -ului săvârşită în Paraclisul P a tria rh a l
la prăznuirea Prea Cuviosului P ărin te Teoctist şi a răspuns cuvân
tului om agial al P. S. Gherasim , Episcopul Râm nicului.
M iercuri, 4 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Dl. Emil Constantinescu, Preşedintele Convenţiei De
m ocratice din Rom ânia ;
— După aceea, P rea Fericirea Sa a prim it pe Dl. V aleriu
M atei, pe DL A lexandru M oşanu şi pe DL Vasile Nedelciu din
R epublica Moldova ;
-— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Excelenţa Sa
D1. Gheorghe P ancratiu Iuliu G heorghiu, A m basadorul Rom âniei
la Vatican.
Joi,

5 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Dl. ec. M arius Stoicescu, D irectorul Bazei de aprovi
zionare Floreşti, jud. Prahova, a PETROM R.A. ;
— în aceeaşi zi, P rea F ericirea Sa a avut o consfătuire cu
profesorii Sem inarului Teologic din B ucureşti şi a p rezen tat pe
noul director, P. C. Pr. prof. C onstantin Sârbu.

V ineri, 6 septem brie 1996— Prea Fericitul Părinte Patriah Teoctist
a prim it un grup de elevi, studenţi şi profesori din B asarabia şi
Ţ inutul H erţa cărora le-a ©ferit cărţi şi i-a b in e c u v â n ta t;
— în aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa a prim it pe Dl. Erw in
Z im m erm ann şi pe Dl. P e ter W alker, Consilieri europeni de la
Societăţile Biblice Unite, însoţiţi de P. C. Pr. dr. Sabin Verzan,
Consilier P a triarh al ;
— D upă aceea, Prea Fericirea Sa a vizitat şi cercetat, îm 
p reună cu P. S. Episcop-Vicar Teodosie Snagoveanul, stadiul lu 
crărilor de pictură, construcţia clopotniţei şi am enajarea curţii
bisericii Sfântul Spiridon-V echi din Capitală.
Sâm băta, 7 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la S fânta L iturghie şi la S lujba înm orm ântării P. Cuv.
A rhim . Prof. Ioasaf Ganea la M ănăstirea Cem ica, rostind cuvânt
de cinstire ;
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— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a vizitat biserica M ărcuţa
din B ucureşti şi s-a Întreţinut cu preoţii parohiei.
D um inică, 8 septem brie 1996 — P rea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Slujba de târnosire a bisericii cu hram ul «Adorm irea
Maicii Domnului» din satul Şipot, com. Lipăneşti, jud. Prahova,
şi Sfânta Liturghie, rostind cuvânt de învăţătură. A acordat
P. C. Pr. Paroh Ion M ateescu, distincţia «Crucea P atriarhală» ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a asistat la Slujba de sfin
ţire a corpurilor de clădire ale Bazei de A provizionare Floreşti a
S. C. PETROM R. A., săvârşită de P. S. Episcop Vicar P a triarh al
V incenţiu Ploieşteanul, adresând binecuvântări directorului, colabo
ratorilor şi num eroşilor credincioşi prezenţi.
Marţi, 10 septem brie 1996 — P rea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe D -na Joanne Thomson, vice-preşedintă a companiei
am ericane «Dove Broadcasting», în legătură cu unele posibilităţi
de ajutorare a unor spitale şi orfelinate din Rom ânia ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it, pe rând, pe P. C.
Pr. M atei P etre parohul com unităţii ortodoxe rom âne din C ipru
şi pe Dl. R ubens Ricupero, S ecretar general al Conferinţei N a
ţiunilor U nite pen tru Com erţ şi D ezvoltare (UNCTAD). Au fost
de faţă P. S. Episcop Vicar P a tria rh a l Teofan Sinaitul şi P. C.
Pr. Michael Tiţa, Consilier P atriarhal.
M iercuri, 11 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe P. S. Dr. L aurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe D -na Teny
P irri Simonian, S ecretar executiv pen tru Educaţie a U nităţii II
a Consiliului M ondial al Bisericilor, însoţită de Dl. Prof. Univ.
Dr. D im itris Kaim akkis, de la Facultatea de Teologie de la Tesalonic (Grecia), de D -ra U rsula U rban (Germ ania) şi de Dl. Joel
Crouse (Canada), delegaţi ai Consiliului M ondial al Bisericilor, în
legătură cu Deceniul ecum enic de solidaritate a Bisericilor cu
fem eile' (1988— 1998). La discuţii au participat P. S. Episcop vicarp atriarh al Teofan Sinaitul şi P. C. Pr. M ichael Tiţa, C onsilier
P atriarh al ;
— După aceea P. F. Sa — a vizitat îm preună cu P. S. Episcop
Vicar Teodosie Snagoveanul şantierul de construcţii al bisercii
Sfântul G rigore Palam a din incinta U niversităţii Politehnice şi
Capela Elena Doamna, în curs de consolidare şi restaurare. A
p u rta t discuţii cu Dl. P etre Badea, D irectorul general al Aedificia

V I A Ţ A BISERI CEASCĂ

269

Carpaţi — care asigură construcţia bisericii Sfântul G rigore Palam a, şi — mai apoi — a prim it pe DL Prof. univ. dr. Gheorghe
Curinschi Vorona.
Joi, 12 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe Dl. Prof. M arin Aiftincăi, S ecretarul ştiinţific al Secţiei
de Ş tiinţe Filosofice şi Pedagogice a Academiei Române.
Vineri, 13 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit? pe Excelenţa Sa Dl. Leopold Bill Von Bretow , A m ba
sadorul G erm aniei la Bucureşti, în vizită de prezentare la începutul
m isiunii sale diplom atice în România. La discuţii a participat
P. S. Episcop Vicar P atriarh al Teofan S in a itu l;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it, pe rând, pe
DL Acad. V irgil Cândea şi pe DL A rhit. dr. C ristian Moisescu.
Duminică, 15 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta Liturghie în C atedrala P atriarhală, rostind cuvânt
de în v ăţătu ră la Dum inica de după înălţarea Sfintei Cruci. A
hirotonit diacon, pe seam a C atedralei P atriarhale, pe tân ăru l
Z aharia Matei, licenţiat în teologie.
Marţi, 17 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe DL deputat M ihai Bucur ;
— După aceea, Prea Fericirea Sa a prim it un grup de presbiterieni din S tatele U nite ale Americii, grup condus de Dl. Dr.
How ard Eddington ;
— în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe Înalt Prea
S finţitul A nton Mattiazzo, A rhiepiscop Rom ano-Catolic de Padova.
După amiază, Prea Fericirea Sa a vizitat Paraclisul M ănăstirii
Antim din Bucureşti.
M iercuri, 18 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a vizitat, îm preună cu P. S. Episcop Vicar P a triarh al V incenţiu
Ploieşteanul, biserica S fântul Spiridon-V echi şi Sem inarul Teologic
din Bucureşti.
Joi, 19 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe înalt Prea S finţitul Chrysostom Papadopoulos, M itropolit
de Zimbabwe, din cadrul P atriarh iei A lexandriei ;
■
— In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe P. Cuv. Arhim .
D orim edont Cecan, S tareţul M ănăstirii Noul N eam ţ şi pe
P. C. P rotoiereu A ndrei Secri, de Ia parohia Sfinţii A rhangheli
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din Truşeni, R epublica Moldova. După aceea, Prea F ericirea Sa
a prim it pe A. S. R. P rin ţu l Paul de România.
V ineri, 20 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe P. C. Pr. John Lim beson din Statele U nite ale
Am ericii.
Sâm bătă, 21 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a vizitat M ănăstirea Cernica, cu ocazia Începutului anului şcolar
la Sem inarul teologic m onahal.
Luni, 23 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la Te-D eum -ul săvârşit la începutul anului şcolar 1996—
1997, la Liceul teoretic Ion Creangă din B ucureşti, rostind C uvânt
de binecuvântare.
M arţi, 24 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe P. Cuv. Arhim. Dr. Vasile Vasilache, V icarul A rhi
episcopiei Ortodoxe Rom âne în A m erica şi Canada, în legătură cu
participarea P rea Cuvioşiei Sale la sfinţirea Paraclisului şi a noi
lor lucrări de la M ănăstirea A ntim şi la târnosirea bisericii Sfântul
Spiridon-V echi, rezidită pe acelaşi loc ;
—
In aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa a acordat un interviu pen
tru canalul canadian de televiziune ENN.
Joi, 26 — dum inică 29 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a prim it vizita Prea Fericitului P ărinte Ilie al II-lea,
P a tria rh şi Catolicos al Georgiei. în ziua prăznuirii S fântului Ierarh
şi M artir A ntim Ivireanu — 27 septem brie — , cei doi în tâistătăto ri
au coliturghisit şi au săvârşit Slujba de târnosire a Paraclisului
M ănăstirii Antim . Sâm bătă, 28 septem brie a. c. P rea Fericitul
P ă rin te P a tria rh Teoctist a condus pe Prea F ericitul P ărin te P a 
tria rh Ilie al II-lea la M onum entul Eroului Necunoscut şi la Cim i
tiru l Eroilor-M artiri din D ecem brie 1989 — unde au fost săvârşite
slujbe de1pom enire ■
— apoi în tr-u n pelerinaj, ce a cuprins Episcopia
A rgeşului, C entrul eparhial de aici, M ănăstirea Horezu şi. C entrul
eparhial de la Râm nicu-Vâlcea. Dum inică, 29 septem brie a. c., în 
conjuraţi de un im presionant sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi,
au săvârşit Sfânta Liturghie în C atedrala Episcopiei Râm nicului.
L uni, 30 septem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a condus pe Prea F ericitul P ărin te Ilie al II-lea, P a tria rh şi Ca
tolicos al Georgiei, la A eroportul Otopeni ;
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— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it, pe rând, pe
DL Dr. Ioan Pâslaru din U craina, pe Dl. Acad. A lexandru Surdu,
P reşedintele Secţiei de Ştiinţe Filosofice, Pedagogice şi Psihologice
a Academiei Române, precum şi pe Excelenţa Sa, Dl. George
K azinian, A m basadorul A rm eniei la B ucureşti. A fost de faţă
P. S. Teofan Sinaitul, Episcop Vicar P atriarhal.
M arţif 1 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe DL Dr. Alois Fauland şi pe D -na Dr. Cornelia Dragoste,
Preşedinţii Asociaţiei caritative Sfântul V incenţiu de Paul G razB ucureşti ;
— în aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa a asistat la Slujba Te
D eum -ului săvârşită de P. S. Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul,
la U niversitatea Politehnică din B ucureşti, cu ocazia începutului
noului an universitar 1996— 1997, şi a adresat cadrelor didactice
şi studenţilor cuvânt de binecuvântare.
Miercxtri, 2 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la Sfânta L iturghie şi la Slujba Te D eum -ului, săvârşită
de P. S. Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul în Paraclisul F a 
cultăţii de Teologie a U niversităţii din B ucureşti, cu ocazia În
ceputului noului an universitar şi a adresat părinţilor profesori,
asistenţilor şi studenţilor, cuvânt de binecuvântare. Cu această
ocazie a vizitat Căm inul studenţesc, cercetând totodată situaţia
lucrărilor de finisare de la clădirea C ăm inului ;
— In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Dl. Ion Cimpoi,
Preşedintele U niunii Scriitorilor din R epublica Moldova.
Joi, 3 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la Slujba Te D eum -ului săvârşit de P. S. Episcop Vicar
Teodosie Snagoveanul, cu ocazia începerii anului şcolar 1996— 1997
la nou înfiinţatul Sem inar Teologic din G iurgiu, adresând P ă rin 
ţilor profesori, elevilor şi num eroşilor credincioşi prezenţi cuvânt
de învăţătură şi binecuvântare. Cu ocazia acestei vizite P rea Fe
ricirea Sa a prim it din partea Prim ăriei «Cheia» M unicipiului
Giurgiu. Prea Fericirea Sa a fost însoţit de P. Cuv. A rhim andrit
M itrofor Dr. Vasile Vasilache, V icarul Arhiepiscopiei O rtodoxe
Rom âne în Statele U nite şi Canada, şi de P. C. Diac. prof. Nicu
Octavian, consilier patriarhal.
V ineri, 4 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe DL G eneral de brigadă Ioan Chiş, Şeful D irecţiei Ge
nerale a P enitenciarelor din Rom ânia ;
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— După aceea, Prea Fericirea Sa, a prim it pe P. C. Pr. Radu
M ironovici, conducătorul Fundaţiei rom âne «Mihail Sturdza» din
B aden-Baden, G erm ania ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prezidat şedinţa de lucru
a Perm anenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Sâm bătă, 5 — dum inică, 6 octom brie 1996 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a vizitat Schitul Sfântul Gheorghe din Dragoslavele. A asistat la S fânta L iturghie în biserica schitului şi a
rostit cuvânt de învăţătură.
Luni, 7 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Dl. A urel Novac, M inistrul T ransporturilor şi pe Dl.
V ictor Crăciun, Preşedintele Ligii pen tru U nitatea Rom ânilor de
P retutindeni, în legătură cu desfăşurarea celui de al IV -lea Con
gres al S p iritualităţii Rom âneşti ;
—■ In aceeaşi zi, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a
p rim it pe II.PP.SS. Dr. x^ntonie Plăm ădeală, M itropolitul A rdea
lului, Dr. Nestor Vornicescu, M itropolitul O lteniei şi pe P. S. G he
rasim , Episcopul Râm nicului.
M arii, 8 octombrie 1996 —■ Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe D -na Constanţa T rim bitioni-G hibu, Preşedinta Fundaţiei
C ulturale «Onisifor şi O ctavian Ghibu» şi pe Dl. M arian Ale
x an d ru în legătură cu funcţionarea acestei Fundaţii ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Doam na şi
Dl. George Alexe, D irectorul D epartam entului de Presă al A rhi
episcopiei Ortodoxe Rom âne în S tatele U nite şi Canada.
M iercuri, 9 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Excelenţa Sa, Dl. O lexandr Cealii, A m basadorul
Ucrainei în Rom ânia, în legătură cu situaţia credincioşilor orto
docşi din cele două ţări. La discuţii a participat P. S. Episcop
Vicar P a triarh al Teofan Sinaitul ;
— După aceea, P rea Fericirea Sa a binecuvântat pe rep re 
zentanţii filialelor ASCOR din ţară, participanţi la cel de-al doilea
Simpozion dedicat m arelui teolog rom ân P ărintele D um itru
Stăniloae ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericitul P ărin te a prim it pe Dl. R ainer
Henn, Preşedintele Tipografiei «B ruder Henn» din A ustria. La
întâlnire au pai'ticipat P. C. Pr. Dr. Sabin Verzan, Consilier pa
tria rh a l şi P. C. Diac. asist. Ion Caraza.
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Joi, 10 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe D -na Prof. M aria Chirilă, D irectoarea Liceului teoretic
Ion Creangă din Bucureşti, însoţită de Dl. prof. G heorghe Istodor ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa s-a deplasat la biserica
S fântul Spiridon-V echi şi a cercetat stadiul lucrărilor exterioare
şi de pictură ale bisericii.
V ineri, 11 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
însoţit de Dl. A rhit. Crişan Popescu, S ecretar de S tat la M inisterul
L ucrărilor Publice şi A m enajării T eritoriului, a vizitat expoziţia
proiectelor arhitectonice de refacere a zonei centrale a Capitalei,
«Bucureşti — 2000», organizată la Palatul P arlam entului. P rea
Fericirea Sa şi-a exprim at aprecierea faţă de talentaţii concurenţi
care au găsit spaţii potrivite pentru am plasarea şi refacerea tu 
tu ro r bisericilor dem olate ;
— în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe Dl. M atta Am in
din Liban.
Sâm bătă, 12 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a vizitat M ănăstirea Sinaia, îm preună cu P. Cuv. A rhim andrit
M itrofor Dr. Vasile Vasilache, pentru rânduirea prim irii oficiale
a Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Ignatie al IV-lea al A ntiohiei ;
— In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Doam na şi p e
DL dr. Florian Voicu din G erm ania, sprijinitori ai m ănăstirilor.
D um inică, 13 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta L iturghie în C atedrala P atriarhală, rostind p re
dica la «Pilda Sem ănătorului».
L u n i, 14 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
vizitat îm preună cu P. Cuv. A rhim andrit M itrofor Dr. Vasile Va
silache, M ănăstirea G highiu şi Schitul Sfânta M aria-Cricov, ju d eţu l
Prahova.
M arţi, 15 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe P.P.S.S. Epifanie, Episcopul Buzăului şi Ioan, Episcopul
Covasnei şi H arghitei ;
— în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe DL V aier
D om eanu, Preşedintele Consiliului Legislativ.
Joi, 17 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat şedinţa de lucru a Consiliului eparhial al A rhiepiscopiei
Bucureştilor.
B. O. R. — 18
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Săm bătă-D um inică, 19— 20 octom brie 1996 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a vizitat m ănăstirile Viforâta, Sinaia, Cheia şi
Suzana, în vederea itinerariului Prea Fericitului P ărinte P a tria rh
Ignatie IV al Antiohiei.
M arţi, 22 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Dl. colonel Ioan Căldăraşu, din cadrul D epartam entului
de A sistenţă religioasă al M.A.N. însoţit de P. C. Pr. Nicolae Con
stantin, în legătură cu festivităţile prilejuite de Ziua A rm atei
(25 octombrie).
M iercuri-Joi, 23— 24 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a prezidat şedinţa Sf. Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
V ineri, 25 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
îm preună cu m em bri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, a întâm pinat la A eroportul B ucureşti Otopeni şi a p u rta t
discuţii cu P rea F ericitul P ă rin te Ignatie al IV-lea, P a tria rh u l
A ntiohiei şi întregului O rient, care în fruntea unei delegaţii, a
început o vizită frăţească în Biserica Ortodoxă Română.
Sâm bătă, 26 octombrie 1996 — La praznicul Sf. M are M ucenic D im itrie,
izvorâtorul de m ir, Prea Fericitul P ărin te P a triarh Teoctist, îm 
preună cu Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Ignatie IV al A ntiohiei
şi întregului O rient şi alţi m em bri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom âne a sfinţit biserica Sfântul Spiridon Vechi din
Bucureşti, prim ul lăcaş de cult reconstruit după D ecem brie 1989,
dintre cele dem olate în ' tim pul regim ului com unist din România.
Cu acest prilej a săvârşit Sfânta Liturghie, adresând credincioşilor
bogat cuvânt de învăţătură.
Duminică, 27 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
îm preună cu Prea F ericitul P ă rin te Ignatios IV, P atriarh u l A ntio
hiei şi al întregului O rient şi alţi m em bri ai S fântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom âne a săvârşit Sfânta L iturghie cu p ri
lejul praznicului Cuviosului D im itrie din Basarabi, ocrotitorul spi
ritu a l al B ucureştilor, adresând m iilor de credincioşi prezenţi un
bogat cuvânt de învăţătură.
Luni-m iercuri, 28— 30 octombrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T eoctist, îm preună cu delegaţia P atriarh iei A ntiohiei a v izitat bi
serici de m ir, şcoli teologice şi m ănăstiri din cuprinsul A rhi
episcopiei Bucureştilor, Arhiepiscopiei Sibiului şi Episcopiei B u
zăului.
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Joi, 31 octombrie 1996 — în cursul dim ineţii, Prea Fericitul P ă rin te
P a tria rh Teoctist, îm preună cu Prea Fericitul P ărin te Ignatie IV,
P atriarh u l grec ortodox al Antiohiei şi întregului Orient, a săvârşit
slujbe de pom enire a eroilor neam ului rom ânesc la «M orm ântul
Soldatului Necunoscut» şi cim itirul «Eroilor Tineri» şi s-a întâlnit
cu profesori ai Facultăţii de Teologie din Bucureşti. în cursul
serii a participat la o întâlnire cu studenţii centrului universitar
B ucureşti în aula Facultăţii de Drept.
V inerif 1 noiembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
continuat discuţiile cu Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Ignatie IV
al A ntiohiei şi a condus, la A eroportul B ucureşti Otopeni, dele
gaţia P atriarhiei Antiohiei.
Duminică, 3 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta L iturghie în biserica Sfântul Spiridon-V echi
adresând credincioşilor cuvânt de învăţătură.
Luni, 4 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Dl. Titi Dincă, R edactor Ş ef-adjunct al redacţiei «Viaţa
Spirituală» din cadrul Societăţii Rom âne de Televiziune.
M arţi, 5 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Dl. Dr. M ilan Opocensky, S ecretarul general al Fede
raţiei M ondiale R eform ate, însoţit de E m inenţa Sa, Dr. Csika
Kalm an, Episcopul Eparhiei R eform ate din Ardeal.
Joi, 7 — luni, 11 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist la invitaţia Sanctităţii Sale, K arekin I, P a tria rh u l Cato
licos al tu tu ro r A rm enilor, a vizitat Biserica Apostolică a
Arm eniei.
Joi, 14 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
săvârşit Sfânta L iturghie în C atedrala P atriarh ală, cu
plinirii a zece ani de slujire în treap ta de P a tria rh şi
cuvântului de felicitare adresat, în num ele Sfântului
către Î.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, M itropolitul Moldovei şi

Teoctist a
ocazia îm 
a răspuns
Sinod, de
Bucovinei.

V ineri, 15 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Excelenţa Sa, Dl. Jean-C laude Joseph A m basadorul
Elveţiei la B ucureşti în vizită de prezentare la începutul m isiunii
diplom atice în ţa ra noastră.
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D um inică, 17 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la S fânta L iturghie săvârşită în C atedrala P atriarh ală de
P. S. Teofan Sinaitul, Episcop Vicar P atriarhal.
M arţi, 19 noiem brie 1996 ■
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a acordat u n in terv iu ziarului «Ararat» în legătură cu vizita P rea
Fericirii Sale în Arm enia.
Joi, 21 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit slujba de târnosire a capelei cu hram ul Sfinţii A rhangheli
şi S fânta L iturghie în biserica Sf. Gheorghe —- Progresul, rostind
cuvânt de în v ăţătu ră ;
— în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa, a prim it pe P. Cuv. Arhim .
dr. Ioachim Giosanu.
V ineri, 22 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Dl. prof. univ. dr. Gheorghe M ihăilă, m em bru cores
pondent al Academiei Rom âne ;
— In aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa, a prim it pe Dl. prof. univ.
dr. Ioan D um itriu — Snagov,
Sâm bătă, 23 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat îm preună cu P. S. Episcop-Vicar Teodosie Snagoveanul, la şedinţa cenaclului religios al Liceului teoretic Ion
Creangă din B ucureşti, desfăşurată la S ala Dalles.
D um inică, 24 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie în C atedrala P atriarhală, rostind cuvânt
de învăţătură.
L uni, 25 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la S fânta L iturghie săvârşită în paraclisul Sfânta Ecaterin a al F acultăţii de Teologie a U niversităţii din Bucureşti de
P. S. Teofan Sinaitul, Episcop Vicar P atriarh al şi a rostit cuvânt
de binecuvântare profesorilor şi studenţilor prezenţi ;
— în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe Cuvioasa Maica
Teodora, S tareţa M ănăstirii D urău.
M arţi, 26 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe DL prof. dr. Iulian Creţu, Preşedintele «Fundaţiei Na
ţionale H enri Coandă, p e n tru sp rijin irea tinerilor superdotaţi».
Joi, 28 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Î.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, M itropolitul Moldovei şi
Bucovinei, în legătură cu participarea sa la Simpozionul naţional
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R eabilitarea patrim oniului arhitectu ral din R o m â n ia ; De asem e
nea Prea Fericirea Sa a p rim it pe Î.P.S. Dr. A ntonie Plăm ădeală,
M itropolitul A rdealului, Crişanei şi M aram ureşului ;
—
în aceeaşi zi, P rea Fericirea Sa a prim it pe Dl. Sebastian
Duicu de la M uzeul N aţional Cotroceni, în legătură cu starea
inventarului de patrim oniu al Bisericii ; De asem enea Prea F eri
cirea Sa a m ai prim it pe Dl. A rhitect Crişan Popescu.
V ineri, 29 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a în ălţat rugăciuni cu prilejul depunerii jurăm ân tu lu i de către
Preşedintele ales al Rom âniei, Dl. Emil Constantinescu, în faţa
P arlam entului Rom âniei şi l-a felicitat în num ele Bisericii O rto
doxe Române.
Sâm bătă, 30 noiem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
îm preună cu I.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, M itropolitul Moldovei şi
Bucovinei, a vizitat în drum spre A lba-Iulia, Episcopia R âm 
nicului.
Duminică, 1 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit S fânta L iturghie în C atedrala R eîntregirii N eam ului din
A lba-Iulia, în co n ju rat de ierarhi, preoţi şi diaconi. La sfârşitul
Sfintei L iturghii a adresat tu tu ro r celor de faţă cuvântul ani
versar şi de salut faţă de Preşedintele Rom âniei, Dl. Prof. Emil
Constantinescu ; După aceea, în faţa m ulţim ii adunate pe Platoul
Rom ânilor, a săvârşit slujba Te D eum -ului în sobor cu Î.P.S. Daniel,
M itropolitul Moldovei şi Bucovinei, Î.P.S. Antonie, M itropolitul
A rdealului, Crişanei şi M aram ureşului, Î.P.S. Nicolae, M itropolitul
B anatului, Î.P.S. Bartolom eu, A rhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului, P, S. G herasim , Episcopul Râm nicului, P. S. Andrei,
Episcopul A lba-Iuliei, P. S. Justinian, Episcopul M aram ureşului
şi P. S. Calinic, Episcopul A rgeşului, cu Î.P.S. L ucian M ureşan,
Arhiepiscop şi M itropolit de A lba-Iulia şi Făgăraş, cu alţi ierarhi
ai Bisericii Catolice de R it B izantin din România.
l.uni, 2 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
vizitat, Îm preună cu I.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, M itropolitul Mol
dovei şi Bucovinei, la întoarcerea de la A lba-Iulia, Episcopia R âm 
nicului, Episcopia A rgeşului, precum şi F acultatea de Teologie a
U niversităţii din Piteşti, fiind prim iţi în noua biserică de lem n
a studenţilor din incinta U niversităţii.
Marţi, 3 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Dl. Acad. C onstantin Savoiu, m em bru al Consiliului

278

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

eparhial al Arhiepiscopiei O rtodoxe Rom âne pentru Europa Occi
dental ă ;
— In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe cunoscutul
scriitor Boris Buzilă, în legătură cu lansarea noii sale lucrări «Din
istoria vieţii bisericeşti din Basarabia».
M iercuri, 4 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe P. Cuv. Ierodiac. Ju stin ian Stoica de la Schitul rom â
nesc Prodrom ul din Sfântul M unte Athos.
Joi, 5 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe Î.P.S. Acad. dr. N estor Vornicescu, M itropolitul O lte
niei, în legătură cu participarea în alt P rea Sfinţiei Sale la festi
vităţile p rilejuite de canonizarea M itropolitului K ievului, P e tru
Movilă, ierarhul de origine rom ână.
Luni, 9 decembrie 1996 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările P erm anenţei Consiliului Naţional Bisericesc în
legătură cu lucrările de reparaţii de la M ănăstirea Plum buita,
viitorul sediu al Academiei de P ictură Bisericească.
M arţi, 10 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte
prim it pe DL lector dr. G heorghe Anghelescu,
Teologie din Craiova ;
— După aceea, Prea Fericirea Sa a prim it
tina Tăcutu, D irectoarea Colegiului Naţional
Bucureşti.

Patriarh Teoctist a
de la Facultatea de
pe D-na prof. CrisM ihai Viteazul din

M iercuri, 11 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Î.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, M itropolitul Moldovei şi
Bucovinei ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Dl. Dan Năstase,
Consilier de Stat la Preşedinţia României.
Joi, 12 decem brie 1996 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat şedinţa de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc ;
—■ După aceea a participat la cerem onia de investire a P ri
m ului M inistru al Rom âniei şi a m iniştrilor noului G uvern.
V ineri, 13 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe P. S. Nifon, Episcopul Sloboziei şi C ălăraşilor în
legătură cu participarea P rea Sfinţiei Sale la şedinţele pregăti
toare ale viitoarei A dunări generale a C onferinţei Bisericilor
E uropene (Graz — iunie, 1997).
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Sdvibată, 14 decembrie 1996 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist
a participat la Seara creştină dedicată Sfântului Andrei, Apostolul
rom ânilor şi Sfintei S ărbători a N aşterii Dom nului, spectacol or
ganizat de F răţia Ortodoxă Rom ână la Sala P alatului ; După aceea
Prea Fericirea Sa a prim it la reşedinţa Sa, un grup de colindători,
studenţi din Republica M oldova.
Duminică, 15 decembrie 1996 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist
a prim it în C atedrala P atriarh ală un num eros grup de colindători,
m em bri ai A.S.C.O.R.
L uni, 16 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la Slujba de pom enire a Eroilor Revoluţiei căzuţi la Ti
m işoara în Decem brie 1989, săvârşită în C atedrala P atriarh ală de
P. S. Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al A rhiepiscopiei B ucu
reştilor şi a rostit u n cuvânt în care a evocat je rtfa de acum
7 ani dătătoare unui nou sens pentru istoria neam ului rom ânesc ;
După aceea, Prea Fericirea Sa a prim it pe DL Vlad Cubreacov,
m em bru al Consiliului eparhial al M itropoliei Basarabiei ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a trim is m esaje pastorale
la N aşterea Dom nului, credincioşilor ortodocşi rom âni din ţară,
prin interm ediul postului Radio Rom ânia A ctualităţi şi a Tele
viziunii Române, rom ânilor stabiliţi în străin ătate şi soldaţilor
aflaţi în m isiuni de m enţinere a păcii în diferite colţuri ale lumii.
De asemenea, Prea F ericirea Sa a acordat un interviu D-lui Massimo Calabresi de la revista Time, în legătură cu activitatea m i
sionară şi socială a Bisericii Ortodoxe Române.
Marţi, 17 decembrie 1996 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist
a transm is un cuvânt de binecuvântare rom ânilor din străinătate,
prin interm ediul postului TVR Internaţional ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a prim it pe Dl. Col. (r)
Ioan S tru jean de la publicaţia «O bservatorul m ilitar».
M iercurif 18 decembrie 1996 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist
a participat la serbarea de Crăciun, organizată de profesorii şi
elevii Sem inarului teologic liceal din B ucureşti la Casa de cultură
a M inisterului de Interne.
Joi, 19 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările A dunării eparhiale a Arhiepiscopiei B ucureştilor ;
— După aceea, Prea Fericirea Sa a prim it mai m ulte grupuri
de colindători, în tre care am intim : corul Sem inarului teologic din
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C aransebeş ; corul Liceului S fântul Nicolae din Gheorghieni, jud.
H arghita, condus de P. C. Pr. D um itru Paul şi de D -na prof.
Sarolta P a u l ; corul parohiei Dum brava, corn. Unirea, jud. Alba,
condus de P. C. P r. Teodor C r iş a n ;
— în după am iaza aceleiaşi zile, Prea Fericirea Sa a p artici
p at la C oncertul de colinde su sţinut de Corul Facultăţii de Teologie
a U niversităţii din Bucureşti, ce a av u t loc în biserica Sfântul
Spiridon-N ou din Capitală, adresând cadrelor didactice şi studen
ţilor teologi cuvânt de binecuvântare.
V ineri, 20 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Dl. Dr. C ristian A lexandrescu, S ecretar de S tat la
S ecretariatul de S tat p en tru problem ele revoluţionarilor şi pe
Dl. P etre Geam ăna, D irector în cadrul aceleiaşi instituţii, în legă
tu ră cu program ul com em orării a şapte ani de la evenim entele
din Decem brie 1989 ;
-— In aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa îm preună cu P. S. Episcop
Vicar Teodosie Snagoveanul şi P. C. Diac. prof. Nicu Octavian,
Consilier p atriarhal, a p articipat la festivităţile prilejuite de rid i
carea Liceului M ihai V iteazul din B ucureşti la rangul de Colegiu
Naţional şi a rostit cuvânt de binecuvântare.
Sâm bătă, 21 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Dl. M ichel Camdessus, D irector general al Fondului
M onetar Internaţional, însoţit de Dl. J. de B eaufort W ijnholds,
D irector Executiv, Dl. Paul Thom sen, Şef de m isiune FMI p en tru
Rom ânia, Dl. Jerem y Quick, A sistent al D irectorului General. Au
particip at la în tâln ire Prea Sfinţiţii Vicari P atriarh ali Teofan
Sinaitul şi V incenţiu Ploieşteanul, precum şi DL M ugur Isărescu,
G uvernatorul Băncii Naţionale a Rom âniei ;
— în aceeaşi zi, Prea F ericirea Sa a săvârşit Slujba de po
m enire a Eroilor m artiri din D ecem brie 1989 la C im itirul Eroilor
Tineri şi la Troiţa din Piaţa U niversităţii.
D um inică, 22 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta L iturghie în C atedrala P atriarh ală rostind cuvânt
de în văţătură şi participând, în cadrul slujbei, la un Program de
colinde susţinut de Corala P atriarhiei. De asem enea, la m om entele
rânduite a în ălţat rugăciuni p e n tru sufletele Eroilor neam ului
nostru răpuşi în decem brie 1989.
Luni, 23 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it un grup de colindători, elevi ai Liceului teoretic N ichita
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Bucureşti,

grup

condus de P. C. Pr. C onstantin

M arţi, 24 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it colindele corului Tim otheos al Asociaţiei religioase Oastea
Dom nului, cărora le-a îm p ărtăşit m ulţum iri şi sfaturi p ărinteşti ;
După aceea, Prea Fericirea Sa a prim it pe Dl. Ing. Viorel Ruseti,
D irector adjunct al S. C. Aedificia C arpaţi S. A. ; de asem enea,
în aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa a transm is u n mesaj părintesc şi
binecuvântări, prin interm ediul postului Tele Europa Nova ; In
continuare, P rea Fericirea Sa a prim it pe Prea Cuvioşii P ărinţi
de la C atedrala P atriarh ală cu icoana, vestind N aşterea M ântui
torului H ristos ; După amiază, Prea Fericirea Sa a prim it pe
P. S. D am aschin Severineanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei în legătură cu participarea Prea Sfinţiei Sale la u n sim 
pozion organizat la Atena.
M iercuri9 25 decem brie 1996 — La m arele praznic al N aşterii M ântui
torului Hristos, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a săvârşit
Sfânta Liturghie, în C atedrala P atriarh ală, îm preună cu P rea
Sfinţiţii Episcopi Vicari, Teofan Sinaitul şi Teodosie Snagoveanul,
adresând credincioşilor cuvânt pastoral. Im ediat după slujbă, Prea
F ericirea Sa a prim it pe Dl. Emil Constantinescu, P reşedintele
Rom âniei, care a participat şi la S fânta Liturghie. De asem enea,
P rea Fericirea Sa a mai prim it pe Dl. dr. Constantinos
Stergiopoulos şi pe D -na dr. E rm inarikaru Tabata Stergiopoulos
din Japonia.
Joi, 26 decem brie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta L iturghie în biserica Dom niţa Bălaşa din B ucureşti
şi a rostit cuvânt de învăţătură.
V ineri, 21 decembrie 1996 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Dl. ec. M arius Stoicescu, D irectorul Bazei de A pro
vizionare Floreşti a S. C. PETROM R. A., m em bru al A dunării
eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Diac. N ICOLAE VLADU

DATE NOI DESPRE VIAŢA MONAHALĂ ROMÂNEASCĂ
DIN DOBROGEA ÎNAIiNTE DE 1877
TUDOR MATEESCU

în viaţa religioasă a rom ânilor din Dobrogea în tim pul stăpânirii
otomane, un rol deosebit l-au jucat aşezăm intele m onahale, în aceeaşi
m ăsură focare de cultură şi bastioane ale identităţii naţionale. Ve
chim ea lor este, în mod sigur, foarte mare, un exem plu concludent in
acest sens fiind, p rin tre altele, denum irea iniţială de M ănăstirişte a
satului rom ânesc Niculiţel. S-a apreciat, pe bună dreptate, că forma
num elui arată că acolo s-a aflat cândva o m ănăstire K Este atestat cu
acest num e (Monaster) încă din 1597, în ju rn alu l de călătorie al olan
dezului Joris van der Does (Georgius D o u s a ) a m b e le denum iri apărând
apoi, separat sau îm preună, in num eroase izvoare
în zona acestei localităţi au luat fiinţă, mai târziu, mai m ulte aşe
zăm inte m onahale, d intre care unele au ajuns până în zilele noastre.
Aşa a fost m ănăstirea Taiţa, situată în Codrii M ăcinului, înfiinţată pe
la 1830, dispărută însă cu puţin înainte de 1877 şi mai ales M ănăstirea
Cocoşu din im ediata apropiere a satului Niculiţel, creaţie din 1833 a
unor călugări transilvăneni, m ănăstire care a deţinut un rol de prim
ordin în viaţa spirituală a rom ânilor dobrogeni şi care îşi continuă
şi în prezent existenţa 5.
■ 1. C o n stan tin C. G iurescu, Principatele Române la în cepu tul secolului X/X.
C onsfafări istorice, geograiice, eco no m ice şi statistice pe tem eiu l hârtii ruse clin
1835, B ucureşti, 1957, p. 144— 145.
2. Călători străini despre Ţările R o m â n e , voi. IV, B ucureşti, 1972, p. 89. Id e n 
tificarea de c ă tre ed ito ri cu «M -rea C ilicu de pe apa Tai ia» este, ev id en t, o ero are,
A cest aşezăm ân t (M ăn ăstirea C elic-D ere), c re aţie a unor lipoveni bezpopovţi, a lu at
fiinţă pe la 1841. Vezi Gh. N cdioglu, Mănăstirea Cilicului (câteva precizări), în
« A nalele D obrogei», IX (1928), nr, 2, p. 60— 68.
3. T udor M ateescu, Ştiri noi despre Mănăstirea Cocoşu până la 1811, în «Bi
serica O rto d o x ă Romană», CIX (1991), nr. 1— 6, p. 116, n. 7.
4. Idem, Un aşezământ monahal m o ld o v en esc în Dobrogea — mănăstirea Taiţa,
în «M itropolia M oldovei şi Sucevei», XLIX (1973), nr. 1—2, p. 121— 125.
5. Idem, Un aşezământ monahal transilvănean în Dobrogea. (C ontribuia la
isto ria m ăn ăstirii C ocoşu p an ă la 1877), în «M itropolia A rd ealu lu i» , XXI (1976)
nr. 1—3, p. 114— 124; Idem , Ştiri noi despre mănăstirea Cocoşu,.,, p. 116— 120. (Vezi,
în ace ste două artico le, biblio g rafia de referin ţă).
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Inform aţii valoroase despre aşezăm intele m onahale creştine din
nordul Dobrogei sunt cuprinse intr-o hartă austriacă p ăstrată în m a
nuscris, elaborată in tim pul războiului ruso-turc din 1768— 1774, in 
titu lată «Plans der M oldau, Bessarabien und W alachey». Astfel, în zona
de codru apar două m ânăstiri creştine : «M. Klasaji», im ediat la vest
de Babadag (aşezăm ânt neidentificat până în prezent) şi «M. Mikomende», la sud-est de Isaccea, lângă satul T e liţa c. Cea de a doua, al
cărui num e are o evidentă rezonanţă grecească, figurează, sub form a
«Mikometi» şi în h a rta lui Lapie, «Carte generale de la T urquie d’Europe», im prim ată în 1821, unde este însem nată şi localitatea «Mon a ş te re » 7 (Niculiţel). Identificarea acestui aşezăm ânt cu m ănăstirea
Cocoşu 8, care încă nu exista la acea dată, este, în mod sigur, o eroare
în lista satelor dispărute din părţile de nord şi centrale ale Dobrogei,
întocm ită de Ion Ionescu de la B rad la 1850, cu prilejul cercetărilor
tem einice pe care le-a întreprins în această provincie, apare şi locali
tatea «Micomanti» ln, M ănăstirea şi-a încetat existenţa odată cu aşezarea
lângă care se află, foarte probabil în tim pul războiului ruso-turc din
1828— 1829, cel mai pustiitor conflict m ilitar care a afectat teritoriul
Dobrogei.
V iaţa m onahală rom ânească este atestată însă şi în alte locuri ale
Dobrogei. în tr-u n docum ent din 1777 este am intit «Pahom ie călugărul»
de la Cernavoda, care era dator cu 400 taleri la Vasca, «soţia Hagi —
Manii», din aceeaşi localitate şi care declară că «datoria nu o tăgădueşte,
dar nu are cu ce plăti, că s-au p rădat în vrem ea oştirii» JJ, aşadar în
cursul războiului ruso-turc din 1768—1774, când trupele ţarinei Ecaterin a II au făcut m ari distrugeri şi prădăciuni în Dobrogea.
în m area hartă statistică rusă tipărită în 1835, dar elaborată în anii
precedenţi, este notată, la sud-vest de Babadag, o m ănăstire «Teke»
(nume turcesc, însem nând chiar «m ănăstire»), dar care nu este a ră tat
ca lăcaş m usulm an, ci creştin ,;î. Tot acoio, la est de Babadag, în apro
pierea lacului Razim, apare însem narea «Ruinele m ănăstirii S fântul
Gheorghe»
care poate reprezenta ruinele cetăţii Enisala, dar care ar
putea sem nifica urm ele unui aşezăm ânt m onahal creştin r>, despre care
insă nu avem alte inform aţii.
O im portanţă deosebită prezintă ştirile din 1850, răm ase de la r e 
p u tatu l om de ştiinţă Ion Ionescu de la Brad, Ei vorbeşte pe larg, în
scrisorile trim ise din Dobrogea prietenului său Ion Ghica, de m ânăs6. B iblioteca A cadem ici Române. H arţi, D. XXVII, 4.
7. Ib ide m , H. IV. 393.
8. A nca G hiată, Contribuţii noi privind uncie aspecte ale socictătii româneşti
din Dobrogea în secolele X V —X I X , in «M em oriile S ecţiei dc ştiin ţe istorice», seria
IV, tom . f (1975— 1976), B ucureşti, 1978. p. 92.
9. T udor M ateescu, Ştiri noi despre mănăstirea Cocoşu..., p. 1»16— 117.
10. J. Jo n esco [Ion Ionescu fie la Brad], Excursion agricole dans la plaine de
Ia Dobrodja, C onslantin o p le, 1850, p. 76.
11. A rh. St. Buc., co lecţia «M anuscrise», nr. 1 f. 184.
12. B iblioteca A cadem iei Române, H ărţi, Ui, 461.
13. C onstantin C. G iurescu, op. cit., p. 144.
14. B iblioteca A cadem iei R om âne, H arţi, UT, 461.
15. C onstantin C, G iurescu, op. cit., p, 144.
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tirile rom âneşti Taiţa şi Cocoşu, ultim a fiind apreciată ca un adevărat
focar de cultură 16. A m inteşte, de asem enea de m ănăstirea lipovenească
«Celicu» şi de cea rusească «Amgarca», care avea 10 călugări, adăugând
că m onahii acestor două aşezăm inte, deşi erau «inamicii 'turcilor şi ro
m ânilor» şi «predicatori ai rusism ului», um blau «an porneală, în satele
rom âneşti» 1T.
Alte inform aţii se găsesc in rap o rtu l din 19 octom brie 1878 al colo
nelului Ştefan Fălcoianu, trim is de guvernul Rom âniei pen tru a face
cercetări în Dobrogea. S unt descrise, pe larg, m ănăstirea Cocoşu şi cele
două m ănăstiri lipoveneşti (de călugări şi călugăriţe), fără «nici o Însem 
nătate, nici ca poziţie, nici ca aşezăm ânt», de la C elic-D ere18. Este
am intită însă şi m ănăstirea Teliţa (separată de Taiţa), care avea «4 sau
5 călugări români» !î). A lte inform aţii nu mai posedăm despre acest
aşezăm ânt ; se ştie doar că biserica din satul Teliţa a fost «fundată la
1803 de locuitorii ro m â n i» -0. Intr-un alt docum ent din anul 1878 se
arată că populaţia localităţii era alcătuită din «ruşi» şi că avea o b i
serică ortodoxă cu un p r e o t21. Este vorba de ucraineni, prezenţi acolo
până mai târziu 22, veniţi de pe N ipru, satul fiind rom ânesc la origine 2:].
O ştire nouă este relevată cu prileju] aplicării legii emise de P a r
lam entul Rom âniei la 3 aprilie 1882, privind schim barea regim ului pro
prietăţii im obiliare din Dobrogea 2/*. La verificarea vechilor titlu ri oto
m ane de posesiune a păm ântului («tapiuri») s-a recunoscut p en tru «m ă
năstirea Tichileşti» dreptul de p roprietate asupra a 25,5566 ha teren
a r a b il2:>, şi a 4,5200 ha vii şi grădini 20. Deoarece dosarul-registru res
pectiv se referă la satul Rachel (comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea) 27,
este vorba, neîndoios, de un aşezăm ânt m onahal situ at lângă satul Ti
chileşti din im ediata apropiere, nu de aşezarea omonimă de la sud-est
16. V icto r S lăvescu, C orespondenţa între Ion lonescu de la Brad şi Ion Ghicu,
1846— 1847, B ucureşti, 1943, p. 101 — 104.
17. Ibidem, p. 102, 104.
18. B iblioteca A cadem iei Rom âne, M an u scrise, A rh iv a D.A. S turdza, X V I/V a 
ria, doc. 150, f. 12.
19. Ib id e m , f. 11.
20. G rigore Gr. D ănescu, Dicţionarul gcogralic, statistic şi istoric al ju de ţulu i
Tulcea, B ucureşti, 1896, p. 473.
21. A rh. St. Buc., fond M in isteru l de In tern e, inv. 315, d o sar 224/1878, f. 13— 14.
22. D.
Şandru, M oca/i// ;n Dobioyea,
B ucureşti, 1946, p* 192.Se aflau în să şi
rom âni, o rig in ari din T ran silv an ia. (Ibidem , p, 122),
23. La 1850, Ion lo n escu de la Brad
a v izitat şi a-cest sat, lu ân d u n ele in 
form aţii de la localnici (V ictor S lăvescu,
op. cit., p. 100). D upă c o n sta tă rile lui,
to td eau n a d eo seb it de exacte, la acea d a tă un sfert din p o p u la ţia -aşezării era fo r
m ată din rom âni. (Ion lo n escu de la Brad, op. cit., harta).
24. Ioan N. Roman, Studiu asupra proprietâţei rurale din Dobrogea, C o n stan ţa,
1907, p. 138— 139, 160— 164, 250— 274.
25. A rh. St. Buc., fond M in isteru l A g ricu ltu rii şi D om eniilor, S erv iciu l dom eniaî
pen tru Dob’r ogea, do sar 39, f, 3.
26. Ib id e m , f. 10.
27. Ib id em , f. 2— 1, 42— 44
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de Hârşova 2S. Num ele derivă de la cuvântul turcesc teke (m ăn ăstire)29,
ceea ce se leagă, în mod sigur, de existenţa unui aşezăm ânt m onahal,
în cazul de faţă creştin, despre soarta căruia nu mai deţinem însă alte
ştiri.
Există totodată inform aţii referitoare la călugării rom âni din Do
brogea, fără precizarea m ănăstirilor unde erau încadraţi. Astfel, în m ar
tie 1700, solia polonă a lui Pafaei Leszczynski, în drum spre C onstanti
nopol, este întâm pinată, în m arele sat rom ânesc Dăieni (Daia) de «mol
dovenii de rit grecesc cu călugării lor» :i0. Am considerat, cu alt prilej, că
aceştia erau preoţi m i r e n i d a r s-ar putea foarte bine să fie vorba
chiar de monahi.
In octom brie 1830, p rintre rom ânii dobrogeni care se refugiau la
Brăila, de team a unor posibile represalii otomane, figurau şi «Costandin erom onah de la Saccea», care m ergea «la Moldova» 32, Ostafie mo
nah şi M acarie m onah, to t de acolo,, iar în noiem brie «Părintele Iacov
arhim an d ritu l de la Saccea» ;;3, veniţi aşadar dintr-o zonă de veche viaţă
m onahală românească. Tot la Brăila treceau din Dobrogea, fără să se
arate de unde proveneau, în iulie 1845, călugăriţele Ibrasia şi M inodora :v\ iar în august acelaşi an m onahul Ignat M ateu şi ierom onahii
Efrim şi A n tim 3"1. De asem enea, în luna mai 1853, era în registrat la
carantina Brăila «Părintele Simion sin Vasile, erom onah de la Tulcea»,
cu m enţiunea că era «supus otoman», de la el răm ânând în registrul
respectiv o însem nare autografă în lim ba ro m â n ă 30. In iunie 1855,
ierom onahul Ierenarh ducea în Dobrogea, prin vama Brăila, 60 ocale
fasole uscată, 8 vedre rachiu-spum â şi 37 ocale tu tu n «rum ânesc»37.
Credem că este vorba tot de un m onah de la o m ănăstire rom ânească
din nordul provinciei pontice.
In anii 60 ai secolului al X lX -lea, un m are num ăr de rom âni din
Dobrogea a contribuit m aterial la construirea noii biserici din satul
Alibeichioi (azi Izvoarele, judeţul Tulcea). Unii erau locuitori ai oraşu
lui Tulcea, între aceştia aflându-se şi «Isaia ieroshim onah cu sinodii
lui», «Neohit erm onah» şi «m onahul N icodim »3<s, alţii erau din Satu
Nou, din apropiere : «Viniamin monah, Iosip monah, Idochia m onahia» 39.
28. C ele doua lo ca lită ţi d o b ro g en e e x istă şi astăzi, p ă strâ n d aceeaşi d enum ire.
Un a lt sat, num it to t T ichileşti, se g ă seşte pe m alul stâ n g al D unării, în fosta
«raia» tu rcească a B răilei.
29. V ezi Ion Ionescu de la Brad, op. cit., h arta, u nde sa tu l T ich ileşti de lân g ă
H ârşo v a a p a re sub form a T e k e li (tc. M ân ăstiren i, Loc cu m ăn ăstire).
30. Călători străini..., voi. VIII, B ucureşti, 1983, p. 171.
31. T udor M ateescu , Slujitori ai bisericii rom âneşti din Dobrogea in tim pu l
stăpânirii o to m a n e , în « în d ru m ăto r b ise rice sc m isio n ar şi p atriotic», V, GaLati, 1939,
p. 157.
32. A rh. St. Buc., fond V isitie ria Ţ ării R om âneşti d o sar 162 B/1830, f. 826— 827.
33. lbidem, f. 828—829.
34. lbidem, fond C om itetul ca ra n tin e lo r, d o sar 1110/1845, f. 155— 156.
35. lb id e m , f. 162— 163.
36. lbidem, fond O b ştescu l C ontrol, d o sar 493/1853, f. 68— 69.
37. lb idem , fond V istieria Ţ ării R om âneşti, d o sa r 61 1/1855, f. 344.
38. N. Iorga, O condică de pom eni dobrogeană In 1859, în «R evista istorică»
XI (1925), nr. 7— 9, p. 210.
39. lbidem, p. 206.
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Tot din Tulcea era, foarte p r o b a b i l ş i m onahul Andronic, care, la
5 iunie 1875, se adresa agentului Rom âniei de acolo cu cererea de a i
se elibera un paşaport pentru «a m erge în Rusia şi România» /‘l.
Unii călugări au slujit şi în calitate de clerici m ireni la bisericile
rom âneşti din Dobrogea înainte de 1877. Astfel, la biserica din satul
Zebil, de lângă Babadag, a funcţionat ca preot, între anii 1875— 1878,
m onahul S e ra fim 4-. Alţii au slujit ca dascăli-cântăreţi : călugărul Ghedeon la biserica din N albant /,:î, iar la catedrala Sf. Nicolae din Tulcea
călugării Dănilă (4 luni în 1869), Serafim (un an în 1871) şi B atran Serafim u (10 luni în 1872), in registrul care s-a păstrat de la această bi
serică fiind m enţionate sum ele pe care le-au p r im it'1'1.
In legătură cu viaţa m onahală rom ânească din Dobrogea înainte de
1877 este şi prezenţa în această provincie a unor călugări din teritoriile
do la stânga Dunării. Deşi venirea lor avea, de regulă, scopuri m ate
riale care reclam au răstim puri de şedere lim itate, trebuie luată în
considerare şi participarea lor, directă sau indirectă, la unele activităţi
cu caracter religios. Contactele cu rom ânii autohtoni şi cu instituţiile
lor ecleziastice erau, oricum , obligatorii.
O situaţie deosebită, în accastă privinţă, a fost creată de stăpânirea
schitului Poiana M ărului din judeţul Râm nicu S ărat (Slam Râmnic)
asupra unei pescării din Delta D unării, în «bălţile Sulinei». A fost ob
ţin u tă prin danie în anul 1786 şi păstrată până în 1873, când, datorită
unor greutăţi financiare prin care trecea schitul, este vândută unui ne
gustor din Tulcea. Posesiunea a cuprins deci şi anii 1817— 1856, p eri
oadă în care zona s-a aflat sub stăpânirea Im periului rus. Pescăria c u 
prindea două gârle lângă Sulina, o cherhana, «vase plutitoare», unelte
de pescuit («toate tacâm urile») şi o, casă construită «acolo pe seam a mânăstirei». C antităţi însem nate de peşte au fost aduse din acele locuri la
stânga D u n ă rii/,rK
An de an, călugări de la Poiana M ărului, uneori in num ăr m are,
au fost prezenţi la această pescărie, rostul lor fiind, în mod sigur, nu
num ai de ordin strict m aterial, ci şi spiritual. Inform aţii precise în acest
sens apar însă num ai după anul 1830, când, prin instituirea cordonului
de sănătate şi reorganizarea carantinelor şi văm ilor rom âneşti pe linia
D unării, trecerea persoanelor şi a m ărfurilor de o p arte şi de alta a flu
viului a fost supusă unei evidenţe riguroase în docum entele acestor
instituţii.
40. Vezi T udor M ateescu , $tiri noi despre mănăstirea Cocoşu,.., p. 119, unde
am p resu p u s că ar fi v o rb a de un călucfăr de la ac e st aşezăm ân t m onahal.
41. A rh. St. Buc., fond S e c re ta ria tu l S tatului, d o sa r CDXXXVII/9, f. 32.
42. Sim eon N. M orozov, Monografia comunci Zbil din judeţul Tulcea, B ucu
reşti, 19Î3, p. 40.
43. V. U rsăcescu, Monografia comunci Nalbant din judeţul Tulcea, T ulcea, 1910,
p. 53— 54.
44. C onstantin C ioroiu, A u rel M ocanu, Doua d o cu m en te dobrogene inedite , în
Comunicări şi referate de bibliologie, C o n stan ţa, 1984, p, 438.
45. T udor M ateescu, Pescăria din Delta Dunării a schitului Poiana Mărului.
în «G lasul Bisericii», XLVIII (1989), nr. 2— 3, p. 217— 222.
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Astef, în luna m artie 1833, p rin tre pasagerii veniţi din Dobrogea
la carantina Brăila figura şi «Vasile ierom onah» de la Poiana M ărului 'i(i.
De altfel, acesta era locul obişnuit de trecere a călugărilor de acolo,
fiind cel mai cu apropiere între pescărie şi schit. Faptul că p e n tru unii
ani nu deţinem inform aţii despre prezenţa acestor m onahi la pescărie
nu constituie o dovadă a întreru p erii acestei prezenţe, ci se datorează
pierderii sau distrugerii docum entelor respective.
Ş tirile apar din nou in anul .1836. La 17 august, ierom onahul Lefchie (Leftie), «iconomul Sfântului Schit Poiana M ărului, cu doi tovarăşi,
şi anum e Zenovie şi M atheiu», m ergeau, pe la Brăila, «.în Turchia cu
paşaportul p rin ţip atu lu i din 19 august anul 1835... num ai cu îm brăcă
m intea lor» /l7. Fuseseră aşadar la pescărie şi în anul precedent. Tot în
luna august, călugării Gherasim ierom onahul şi Vasile Zaharovici «de
la schitul Poiana M ărului» in trau în carantina Brăila, venind «din
Turchiia» /,J\ Tot acolo erau înregistraţi, la 19 octom brie 1836, ierom o
nahul Leftie, îm preună cu «şapte tovarăşi călugări ot Poiana M ărului»,
întorşi «din Turchiia pă la urm a lor» 'l9.
în decem brie 1840, erau înscrişi la carantina Brăila trei călugări de
la schitul Poiana M ărului, A ntonie monahul, M ethodie ierm onahul şi
Ştefan diaconul, veniţi «acum., din Turchiia» 50. La fel apare, la 31 au
gust 1842, Calinic «călugărul de la Poiana M ărului» 5!. La 1 octom brie
1843, era înregistrat «m onahul Chesarie de la Poiana M ărului» 52, care,
în perioada 1842— 1849, a fost stareţul s c h itu lu i53. Figurează, de ase
menea, la 4 iulie 1845, «Moise călugărul de la Poiana M ărului... venit
de la Tulcea» 54, iar la 20 mai 1846, «monahii Teoctist şi Em ilian, călu
gări de la m ănăstirea Poiana M ărului, întorşi din Turchia» 55 şi, la fel,
la 11 august 1848, «Ion fratele de la Schitul Poiana M ă ru lu i» 56.
La 22 octom brie 1849, la aceeaşi carantină venea din Dobrogea «pă
rintele Ivan m onahul de la Poiana M ărului» 57, iar în iunie 1850, Iosif
m onahul şi «m onahul Chesarie» ,58, care, la acea dată, nu mai era sta re ţ
46. A rh. St. Buc., fond C o m itetu l C aran tin elo r, d o sar 2524 II p a rte a 1/1833,
f. 140— 141.
47. Ibidem, fond O b ştescu l C ontrol, d o sar 2480/1836, f. 6— 7.
48. Ibidem, doscir 2473/1836, f. 20— 23.
49. Ibidem, f. 30— 31.
50. Ibidem f d o sa r 1605/1840, f. 133— 134.
51. Ibidem , dosaîr
324/1842, f. 94— 95.
52. Ibidem , d o sa r
397/1843, f. 25—26.
53. Ibidem , fond M in isteru l C u ltelo r şi In stru cţiu n ii Publice, d o sar 1002/1862.
f. 54.
54. Ibidem,- fond O b ştescu l C ontrol, d osar 398/1845, f. 63—6 4 ; fond C o m itetu l
C aran tin elo r, do sar 1110/1845, f. 137— 138.
55. Ibidem,
fond O b ştescu l C ontrol, d o sar 120/1846, f. 47— 48.
56. Ibidem , d o sa r
754/1848, f. 8-5— 86.
57. I b id em , do sar 563/1849, f. 96— 9 7 ; fond C om itetul C aran tin elo r, d o sar 1231/
1849, f. 379—380.
58. Ib id e m , fond O b ştescu l C ontrol, d o sar 935/1850, f. 44— 46.
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al aşezăm ântului. P en tru anul 1851 exis<tă mai m ulte inform aţii, atestând
o prezenţă mai activă la pescărie. în luna ianuarie, era înscris la caran
tina B răila «Părintele Pantelim on m onahul de la Poiana M ărului, întors
din Turchia, de la Tulcea» 50, în m artie, «m onahul Dim itri», cu aceleaşi
m e n ţiu n i00; în aprilie, doi călugări, «Esihios sim onahul» şi «Atanasi
erm onahul» (U ; în iunie, «Timofei m onahul» 02 ; in august, «m onahul
Chesarie» 0;î, fostul stareţ.
Ş tiri sim ilare apar şi p en tru anul 1852, când au trecut la Brăila,
venind din Dobrogea, cinci călugări de la schitul Poiana M ărului : Se
rafim m onahul în luna iunie 6\ P orfir m onahul în iu lie 05, A ntim ierm onahul în august G6, iar în noiem brie arhim andritul Ghelasie şi ierodiaconul Io ach im 0'. în luna iulie 1853, erau înscrişi la carantină «Monahul
Isachie cu cinci tovarăşi călugări de la Poiana M ărului, întorşi din T u r
chia» 6S. P otrivit unui docum ent de mai târziu, în anul 1853 s-au aflat
la pescărie călugării Isachie, Ioachim şi Teofil, care, fără a avea vreo
«autorizaţie», «au vândut toate sculele pescăriei, cu vasele lor, arendând
şi bălţile altora» 6f). In toam na anului 1856, Venedict, stareţul schitului,
se adresa auto rităţilor de la B ucureşti, solicitând sprijin pen tru recupe
rarea bunurilor înstrăinate. Intervenţia a avut urm ări pozitive, deoarece,
curând, aşezăm ântul a in tra t în stăpânirea deplină a întregii p e s c ă rii7().
în septem brie 1866, când a fost ales ca stareţ ierom onahul Calinie,
s-a întocm it o «Listă de num ărul şi num ele călugărilor aflaţi azi în
fiinţă în schitul Poiana M ărului». Erau 46 «părinţi călugări şi fraţi»,
dintre care trei, Alexe monah, Ghedeon m onah şi Teofil m onah se
găseau atunci «.în Turchia, la pescărie» ;1. G reutăţile m ateriale apărute
după aceea au făcut ca aşezăm ântul să fie nevoit, în octom brie 1873,
să vândă pescăria cu toate instalaţiile şi uneltele pentru sum a de 100
galbeni austrieci şi 500 ocale de peşte sărat. P rin actul încheiat la Brăila,
cum părătorul, Filip Naum din Tulcea, se obliga, în plus, să acopere
cheltuielile răm ase de la construirea casei pescăriei 7~. Lua sfârşit astfel
59. Ibidem, dosar 116/1851, f. 5— 6.
60. Ib ide m , f. 13— 14.
61. Ib id em , f. 61— 62.
62. Ibidem, f. 95—96.
63. Ib id em , f. 149— 150.
64. Ibidem, dosar 926/1852, f. 91— 92.
65. Ib id em , f. 110— 111.
66. Ibid em , f. 136— 137.
67. Ibid em , dosar 927/1852, f. 10— 13.
68. Ibidem, dosar 493/1852, f. 110— 111.
69. Ib id e m , fond Secretariatul Statului, dosar CXIX/36, f. 2.
70. Tudor M ateescu, Pcscăria din Delta D u n â i i i p. 219, 222.
71. Arh. St. Buc., fond M inisterul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dosar 1002;
1862, f. 448.
72. Arh. St. Buzău, fond M ănăstirea Poiana Mărului, dosar 5/1873, f. 141, 150.
Vezi şi Tudor M ateescu, Pescăria din Delta Dunării..., p. 222.
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un episod al relaţiilor Dobrogei cu teritoriile de la stânga D unării îna
inte de 1877, oglindind şi aspecte ale vieţii m onahale rom âneşti din p ro 
vincia pontică.
Prezenţa în Dobrogea a unor călugări din Ţara Rom ânească este
legată şi de aducerea la păscut pe păşunile dobrogene a vitelor unor
aşezăm inte m onahale. Astfel, în aprilie 1837, îm preună cu mai m ulţi
m ocani care practicau «din vechime» această transhum anţă, se întorceau
pe la G iurgiu din Dobrogea, unde fuseseră la iernat, O nufrie «cu trei
tovarăşi călugări» de la schitul Stănişoara din judeţul Argeş, însoţiţi
de tre i p ă s to ri73. Mai târziu, la 30 august 1856, tot pe acolo, trecea spre
Dobrogea «cuviosul m onah Iustin din schitul Stănişoara», cu 900 oi,
42 cai şi 3 a s in i7/*. De asem enea, la 5 mai 1850, erau înregistraţi, la
carantina Brăila, Iosif ierm onahul de la schitul «Nifon» din judeţul
Buzău şi o slugă, Ioan scutarul (vătaful târlei), «întorşi din Turchia,
de la Hârşova» 75.
Au fost însă şi prezenţe individuale ale unor călugări de la stânga
Dunării. în februarie 1838, pe la carantina Brăila, m onahul Nila din
acest oraş trecea în Dobrogea cu un c a l76. în luna iulie acelaşi an, tot
pe acolo, venea «din T urchiia în prinţipat» Ion Bogdan din Scheii B ra
şovului, supus austriac, despre care se m enţionează că era «călugăr...
rum ân» 77. Nu se arată m otivul p e n tru care s-au aflat in Dobrogea, dar
nu este exclus ca acesta să fie legat de viaţa m onahală rom ânească din
provincia pontică.
Datele prezentate în rândurile de faţă dovedesc încă o dată că în
Dobrogea au existat, din vechim e, aşezăm inte m onahale rom âneşti cu
o activitate intensă. Ele au fost situate, aproape în exclusivitate, în
părţile de nord ale provinciei, într-o zonă în care pădurile, m ult mai
întinse şi mai dese în t r e c u t 78, ofereau condiţii prielnice de viaţă, d a r şi
de ocrotire în faţa vicisitudinilor istoriei. S unt relevate, totodată, le
g ăturile religioase şi m a te ria le 70, niciodată în treru p te, ale acestor aşe
zăm inte şi ale slujitorilor lor cu teritoriile rom âneşti de la stânga D u
nării, v a tra srtăbună de la care fusese desprinsă Dobrogea prin cucerirea
otomană.
73. Aîrh. St. Buc., fond «Obştescul Control», dosar 1621/1837, f. 30—32; fond
«Comitetul Carantinelor», dosar 1105/1837, f. 28.
74. I b i d e m , fond V istieria Ţării Româneşti, dosar 68/1856, f. 210— 211.
75. Ib id e m , fond «O bştescul Control», dosatr 935/1850,f. 31— 32.
76. Ib id e m , fond «Vistieria
Ţării Româneşti», dosar 50/1837, f. 927— 928.
77. Ib id em , fond «Comitetul Carantinelor», dosar 799 yl 838, f. 373, 378.
78. Constantin C. Giurcscu, Istoria pădurii rom âneşti din cele mai v e c h i timpuri
până astăzi, ed. II, Bucureşti, 1976, ,p. 22, 84— 85.
79. Semnalăm şi faptul că
pe teritoriul mănăstirii C ocoşu a fost descoperit
un tezaur de monede ale Ţării Româneşti din anii 1364— 1396. (Ion Barnea, Ştefan
Ştefănescu, Din istorici Dobrogei, voi. III, Bizantini, români şi bulgari Ia Dunărea
de J o s , Bucureşti, 1971, p. 405).
B. O. R. — 19

DE LA MĂNĂSTIREA MIHAI VODA
LA COTROCENI — ITINERAR ZILNIC
AL DOCTORULUI CAROL DAVILA
VIRGILIU Z. TEODORESCU
«Timp de 30 de ani de când servesc tara
n-am cules altă avere decât reputaţia. Am
muncit cu dezinteresare pentru binele pu
blic, nu pot dar să permit nimănui să d i
m inueze acest capital moral, care rămâne
averea copiilor mei» (Carol Davila l)

V atra Cotrocenilor, vatră de veche vieţuire a cunoscut in decursul
ultim elor secole prefaceri, atât de n a tu ră geografică, botanică, cât, şi
mai ales, de n atu ră funcţională, p e n tru om, toate având contribuţii mai
m ult sau mai puţin benefice. Ne propunem ca în această îm prejurare
sâ evocăm o serie de locuri şi fapte care s-au constituit am bianţa de
viaţă intensă a aceluia care a fost m edicul Carol Davila.
Se îm p lin e sc 2, în curând 170 de ani de la naşterea lui şi 114 ani
de la decesul său. Dacă începuturile vieţii i-au fost înregistrate pe plaiu
rile apusului Europei, finalul vieţii l-a găsit în patria adoptivă căreia
i-a dăru it toată puterea sa de m uncă, neprecupeţind nim ic p en tru a fi
p articipant la realizarea prefacerilor care au afirm at pe plan european
Rom ânia m odernă.
L-am definit mai sus ca medic, în tru cât aceasta i-a fost pregătirea,
confirm ată de acte, însă com petenţa lui s-a rem arcat în num eroase
dom enii, gândul şi fapta fiindu-i călăuză p en tru m ulte din cele în tre 
prinse, ajutându-1 să abordeze problem e pe care alţii fie că nu le aveau
în vedere fie că le evitau ca insurm ontabile. O rganizator şi gospodar,
tenace şi duşm an al trândăviei sau al lucrului lăsat la jum ătate, el a
reuşit să-şi alătu re pe m ulţi la ceea ce a întreprins, dar şi-a creat şi v ră j
maşi, adversităţi care i-au provocat num eroase zile negre. Exem plul
personal l-a considerat că este arm a cu care poţi Înlătura asem enea
m anifestări de rea voinţă.
Sosit în Ţara Rom ânească la 13 m artie 1853, debarcând de pe un
vapor la G iurgiu a cunoscut de a doua zi ceea ce se definea ca fiind
capitala ţării, la acea dată, oraşul Bucureşti. Oraşul l-a contrariat prin
contrastele ce i s-au relevat de la prim ul tu r de orizont. După prezen
tarea la dom nitor şi-a în d re p tat paşii spre ceea ce i-a fost încredinţată
ca prim ă m isiune în calitate de medic al oştirii rom âne, preluarea condu
î. E.D., Din viaţa..., p. 15— 16, mărturisire preluată din «Ostaşul», 15 februarie
1882.
2. Idem, p. 17.
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cerii spitalului care era a d ă p o stit3 în chiliile m ănăstirii M-ihai Vodă.
Veche m ănăstire
cu sta tu t de închinare, era adm inistrată de călugării
greci, preocupaţi num ai de ceea ce putea fi venit, bun de trecut peste
g raniţa ţării pentru a asigura în treţin erea celor trăitori în ansam blul
m onahicesc al A thosului. Ca atare la jum ătatea veacului trecu t zidirile
ansam blului aduceau de departe a casă prost gospodărită, gata să se
năruie. Călugării ocupau o parte din construcţiile inelului care încadra
biserica cu hram ul Sf. Nicolae. R estul construcţiilor adiacente erau
ocupate de acest spital m ilitar. C onsiderat ca un adăpost tem porar nici
organele m ilitare nu acordaseră atenţie condiţiilor de viaţă în spaţiile
preluate. La venirea lui C.D. în aceste spaţii insalubre erau adăpostiţi
circa 300 de pacienţi contagioşi şi necontagioşi.
Condiţiile inospitaliere l-a u întâm pinat şi în casa din apropierea
m ănăstirii, situată pe str. Izvor, unde guvernul i-a asigurat cazarea. Era
o casă um edă, cu pivniţa plină de apă. Aceste condiţii au avut urm ări
care l-au m arcat p e n tru restul vieţii.
Constatând dificultăţile cu care se confrunta spitalul Carol Davila
a trecu t la reorganizarea stabilim entului. Ca o prim ă necesitate a consi
d erat utilă depistarea de cadre cu dragoste de m uncă. Aşa a trecut ia
form area :> unui grup de infirm ieri bine instruiţi. A u rm at constituirea 6
şcoalei ostăşeşti de mică chirurgie, care şi-a început activitatea la 4 de
cem brie 1855 în am bianţa de la M ihai Vodă. P e n tru o bună instrucţie a
considerat ca fiind necesară constituirea unui muzeu de anatom ie şi a
unei biblioteci ştiinţifice în care a reu n it cărţi şi periodice de speciali
tate.
M enţionăm că pen tru a depăşi greutăţile începutului, a dificultă
ţilor im puse de cei răuvoitori a fin an ţat în prim ele m om ente aceste
instituţii. Astfel, de la 4 decem brie 1855 şi până la 12 m artie 1856
şcoala a funcţionat 7 fără fonduri, personal asigurând cele necesare pen
tru cei 12 cursanţi. De la 6 m artie 1856 şcoala de chirurgie este fin an 
ţată de stat, d a r în anul 1857 a fost închisă fiind prom ovată 8 o nouă
treap tă de form are a viitorilor medici p rin înfiinţarea Şcolii naţionale
de medici şi farm acişti. Această instituţie de învăţăm ânt prin in terv en 
ţiile pe care le-a în trep rin s a fost recunoscută 9 în F ranţa şi apoi şi în
3. G.B., Carol Davila..., p. 103— 127.
4. G.I., Bucureşti..., p.42— 47 ; E.D., Din viaţa p. 60 ; F.D., Biserica..., p.
7.
5. E.D., Din viata..., p. 22.
G. Idem, p. 22— 23; A.P., Dâmboviţa,.., p. 71 ; Carol D a v i l a . , p . 6, fotografie,
114— 120 ; E.D., Din viaţa..., p. 69— 70.
7. E.D., Din viaţa..., p. 69— 70, scrisoarea din 11 august 1856; G.B., Carol Da
vila..., p. 119.
8. D.G., Schiţare..., p. 12, la 6 martie 1856, pe
lângă cei 35 elevi au mai fost
cooptaţi alţi 25 reprezentanţi ai judeţelor. Era momentul când devenea Şcoala de
chirurgie, vezi p. 35—36 ; la 16 august 1857, prin Decret Domnesc s-a înfiinţat Şcoala
N aţională de M edicină şi Farmacie, vezi p. 37 ; D.G., O schiţare..., p. 25 ;; Arh. St.
Buc., fond M inisterul Cultelor şi Instrucţiunii Publice —■ Ţara Românească, dosar
4468/1856, f. 151 — 165, raportul lui C.D. ciin 10 decem brie 1857 pentru înfiinţarea
Şcolii N aţionale de M edicină şi Farmacie ; E.D,, Din viaţa..., p. 441 — 417, raportul
lui C.D. din aprilie 1882 în care evoca anii de activitate.
9. E.D., Din viaţa..., p. 42— 43, recunoaşterea de către Franţa, prin poziţia adop
tată fie N apoleon al IlI-lea şi p. 44 a. Italiei, prin Victor Emmanuel al II-lea.

292

BISERI CA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

Italia ca şcoală cu pregătire medie, absolvenţii pu tân d să urm eze la
cursul superior din acele ţări. Trebuie să am intim că tot în acei ani
Carol Davila a acordat aten ţia cuvenită şi învăţăm ântului veterinar. Iar
p e n tru cunoaşterea florei u tile p e n tru tra tam e n te a o rg a n iz a t10 în sezo
nul d e recoltare excursii cu elevii p e n tru a-i învăţa ce şi cum să culeagă
şi apoi să le conserve p e n tru buna viitoare folosire.
O fotografie de epocă evocă ix prezenţa în curtea m ânăstirii M ihai
Vodă a unei construcţii m odeste cu parter. Ea a adăpostit la tim pul
respectiv m uzeul de anatom ie. E ra situată în dreapta bisericii (latura
sudică). După 1907 această construcţie a fost dem olată, deschizând front
de lucru p e n tru cei care au e d ific a t12 P alatul M uzeului A rhivelor. în
anul 1976, anul sărbătoririi a 50 de ani de ex isten ţă a M uzeului A rh i
velor am p la n ta t13 o tisă obţinută din curtea G rădinii Botanice, om agiindu-1 pe această cale pe cel care în acel ansam blu organizase un
prim muzeu. Deşi schim base m ulte la M ihai Vodă, condiţiile nu erau în
concordanţă cu ceea ce cunoştinţele şi conştiinţa îi reclam au să asigure
ca m inim um p en tru ostaşii pacienţi. Ca a ta re în anul 1860 a reuşit să
m ute K acest spital de la M ihai Vodă. Au fost ani de g reu tăţi dar şi de
satisfacţiile m uncii îndeplinite, precum şi ale clipelor petrecute în zona
a tâ t de pitorească care îi p u rtau paşii spre locuri evocatoare de istorie,
dar şi de frum useţi ale natu rii la care om ul intervenise mai puţin. S unt
necesare credem câteva cuvinte despre am bianţa în care se găsea am pla
sată m ănăstirea M ihai Vodă. S ituată în zona colinară ce dom ina valea
Dâm boviţei pe un pisc care se detaşa de ceea ce s-a încetăţenit ca
Dealul Spirii avea pe atunci construcţii care o defineau 15 ca o m are
m ănăstire. Bogată p rin averile ce le cum ulase devenise o m are p roprie
tară prezentă în toate form ele de relief ale ţării, de la bălţile D unării
şi până la m unte. Moşiile pe care le stăpânea erau producătoare de
im portante venituri. O parte din terasa colinară a Dâm boviţei, zonă
predilect viticolă îi aparţinea. în im ediata apropiere era 10 v atra fostei
curţi Dom neşti — C urtea Arsă — cum s-a încetăţenit în secolul XIX.
Ea devenise teren p en tru diverse stabilim ente ale tinerei arm ate rom âne.
După evenim entele de la 1848 statu l trecuse la extinderea, prefacerea
sau chiar zidirea altor clădiri noi care urm au să răspundă necesităţilor
10. Idem, p. 13.
11. G.B., Carol Davila..., p. 119 fotografia, 392, 393? D.G., Schiţare..., p.
12.
12. Petre A ntonescu, Clădiri, co/isfruc(n, proiecte şi stu d ii, Buc., 1963 ; Arhivel-e Statului din Bucureşti — Sala Muzeu, plan şele LXXXIII—LXXXV, p. 45.
13. Plantată pe locul fostei clădiri a şcolii a fost înlăturată cu ocazia demolării
A nsam blului Mihai Vodă în anul 1985.
14. E.D., Din viata..,, p. 24; D.G., Schiţare..., p. 12; F.G., Istoria..., p. 296: lito 
grafia lui I.R. Huber din 1864 redând clădirea Spitalului Militar din str. Ştirbei Vodă,
de la Cuibul cu Barză.
15. Radu S. Grecescu, A c te le secţiei Bunuri Publice — Bucureşti (Indice C ro
nologic nr. 16), Buc., 1949, p. 7— 10, 19— 20. 22—76 ; N.S., Repertoriul..., p. 230— 234.
10.
A. Busuioceanu, Un palat d o m n esc din v rem ea lanarioţilor. Curtea N o u ă din
B ucureşti, «Buletinul Comisiunii M onum entelor Istorice», anul XXII, 1929, p.
123—
124; N.V., Istorie..., p. 75; N.S., Repertoriul..., p. 194— 195; R.G. Buletinul..., p. 89;
C.C.G., Istoria..., p. 103— 104.
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noilor unităţi. Astfel prin contribuţia arhitectului Melik s-au înălţat u
prim ele pavilioane ale A rsenalului, dorit a deveni producător ale celor
necesare dotării tehnice ale arm atei. P en tru început s-a reuşit să se
asigure însă num ai lucrări de reparaţii la piesele pe care le aveau în do
tare. A ctivitatea acestui stabilim ent a început la 1/13 februarie 18t>l.
C onstrucţiile călcau pe zidurile C urţii Dom neşti ridicată de A lexandru
Ipsilanti. Această zonă era despărţită în latu ra vestică de viroaga pe
unde se strecurau J8 apele Dâm bovicioarei şi ale afluentului acesteia
Gârliţa. Dincolo de această viroagă erau terenurile de instrucţie şi clă
dirile cazărm ii A lexandria.
P o rn it pe acest drum a ju n g e a i19 în zona m ahalalei Spirea Veche.
Pe str. U ranus, la nr. 27 se afla biserica Spirea Veche, ctitoria docto
ru lu i Spiridon K ristofi, definit de localnici ca Spirea. Biserica fusese
zidită anterior anului 1765. Ea a dăinuit până în secolul nostru, fiind
înlocuită în tre 1923— 1928 de o im presionantă construcţie, d ar care şi
ea a căzut dem olată în anii *80. Biserica a avut ca hram ziua Sf. Spiridon. U lterior a mai prim it ca hram şi ziua Sf. Apostoli P etru şi Pavel.
De aici drum ul te purta spre A lexandria sau pornind pe lângă cazărm i
se a ju n g e a 20 la m ahalaua Puişor, dom inată de biserica care avea ca
hram ziua A dorm irii Maicii Dom nului, cunoscută de bucureşteni ca
biserica Spirea Nouă. Era o construcţie de zid ridicată pe la 1800. De
aici drum ul se strecura p rin tre vii până la Cotroceni. P e n tru Carol
Davila acest drum era util atunci când întreprindea, cu elevii săi, acele
excursii de docum entare p e n tru depistarea şi culegerea plantelor de
leac.
Revenind în incinta m ănăstirii, am intim că accesul era pe latura de
răsărit, trecerea fiind pe sub arcada bolţii tu rn u lu i clopotniţă refăcut -1
în secolul X IX după cele două distrugătoare cutrem ure. Traectul străzii
M ihai Vodă era deosebit de sugestiv. S trada asigura legătura directa
în tre cele două Curţi Dom neşti, cea Veche şi cea Nouă, unind ctitoria
lui M ircea cel B ătrân, a lui M ircea Ciobanul şi a urm aşilor acestora cir
ctitoria secolului XVIII. Strada traversa podul peste apa Dâm boviţei în.
perim etrul unde îşi vărsa apele gârla care venea din stânga recoltând
plusul de ape ale lacului lui D ura N eguţătorul. Zona a fost am enajată:
şi a devenit în tim pul vieţii lui Carol Davila renum ita grădină a Cişm igiului, grădină publică care se constituia o noutate p e n tru bucureştenii
acelor decenii.
Ocolind m ănăstirea M ihai Vodă pe la sud, pe vâlcelul care separa
prom ontoriul pe care fuseseră în ălţate com ponentele aşezăm ântului m o17. Paul Constantin, Dicţionar U niversal al A rh ite c ţilo r, Buc., 1986, p. 218 r
Iacob M elic (1817 — post 1867), arhitect, proiectant şi al cazărmii M alm aison, con 
tribuţii la proiectarea amenajării râului Dâmboviţa s.a. ; C.C.G., Istoria..., p. 144,
155.
18. N.V., Istorie..., p. 117; C.C.G., Istoria..., p. 19, 21.
19. R.G., Buletinul..., p. 106; Anuarul..., p. 198; A.P., Vremuri..., p. 171, demo
larea bisericii.
20. Anuarul..., p. 98; R.G., Buletinul..., p 106; D.G., O schiţare..,, p. 26.
21. G.P., Din... ,p. 160: cutremurul din 14 octom brie 1802, p. 161, stricăciunile la
mănăstirea Mihai Vodă, p. 162, cutremurul din 11/23 ianuarie 1838.
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nahal de m urii fostei C urţi Dom neşti periplul se continua parcurgând o
uşoară coborâre spre zona străzii Izvor. Avea şi o cale mai scurtă,
luând-o pe firava ulicioară care cu tim pul s-a impus ca str. R inocerului
devenită la cum păna veacului str. A lexandru Odobescu. Era calea care-1
aducea în m a h a la u a 22 d in ju ru l bisericii Izvorul Tăm ăduirii. Biserica
fusese înălţată pe strada P u ţu cu Apă Rece, la nr. 74, colţ cu strada
Izvor, Fusese ridicată cu contribuţia unor m eseriaşi din m ahala în anii
dom niei lui A lexandru Moruzi pe vatra unei alte biserici care fusese
construită din lemn. Noua construcţie a fost zidită cu cărăm idă. Docu
m entele am intesc pe ctitorii : Ioan lum ânărarul, Hagi Miu abagiul, Petcu
croitorul, Stoian Ciolac cărăm idarul. Biserica a fost sfinţită la 8 septem 
brie 1794. C utrem urul din 1940 i-a provocat grave stricăciuni. Parohia
a tre c u t la înlătu rarea acestora şi la repictarea ei. Pictorul Paul Molda
a realizat restaurarea, com pletarea şi chiar noi zone cu pictură. După
1985 a fost dem olată odată cu realizarea m etam orfozei întregii zone.
în secolul trecut strada P uţu cu Apă Rece era în atenţia bucureştenilor şi p e n tru că aici era 2n renum ita G rădină de la «Puţu cu Apă
Rece». Faima va fi fost dată de apa izvorului dar şi de vinurile care
erau adăpostite în pivniţele 2/i de la nr. 53—57. T erenul fusese bortelit
şi zidit cu cărăm idă în anii 1775— 1776 prin preocuparea lui A lexandru
Ispilanti. Erau două galerii principale lungi de circa 60 m. late de
circa 5 m. şi înalte de 5—6 m. Din aceste două galerii se desprindeau
lateral alte galerii mai mici. P ereţii netencuiţi p rin m odul de realizare
a aerajului asiguraseră în tim p dezvoltarea unei abundente culturi de
m ucegai. Acest insolit factor de m ediu contribuia însă la metamofoza
benefică a v in urilor depozitate, contribuind la înnobilarea lor. Aici a
fost una d in secţiunile renum itei firm e Mott, iar în ultim ele decenii
întrep rin d erea Zarea. Un episod stupid a curm at tem porar această m eta
morfoza a vinului. în anii când dosarul de cadre hotăra soarta unuia
sau a altuia a fost num it un director ignorant al elem entarelor noţiuni
de vinificaţie. P e n tru a dem onstra calităţi de «gospodar» a d is p u s 2)
îndepărtarea acestor «gunoaie». F ără drept de replică ordinul a fost
executat im punând apoi ca ceea ce s-a stricat în câteva zile să se refacă
cu efo rtu ri în ani p e n tru a putea relua vechea funcţionalitate.
După instalarea şi in tra re a în activitate a utilajelor m orii lui Assan
m icile b ru tă rii încep să resim tă efectele concurenţei m arilor fabrici de
22. Anuarul..., p. 185— 186; A.P., Vremuri..., p. 172.
23. C.C.G., Istoria..., p. 395 în anul 1872 planul lui U lysse de M arsiellac reţine
prezenţa grădinii «Puţu cu Apă Rece» ca un loc de petreceri ; firma «Mott» a co n 
tinuat ş iam plificat pe cea a întreprinderii «Jean Steifler» ; zona străzi Izvorî, ter*en
de luncă cu v eg eta ţie bogată, supusă deseori inundaţiilor a avut în secolu l XIX
m enirea predilectă de ,a adăposti locuri de petrecere, din primăvară şi până în
toamnă, strada Puţu cu Apă Rece se desprindea din axul străzii Izvor pentru a se
înscrie pe curba de nivel spire zona terasei superioare, fiind la o cotă mai ridicată
era ferită de distrugerile obişnuitelor viituri ale râului Dâmboviţa.
24. N.S., Repertoriul..., p. 194— 195 j C.C.G., Istoria..., p. 325.
25. Informaţie obţinută de la personalul tehnic al întreprinderii «Zarea» în
anul 1973.
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pâine. O asem enea unitate a fost cea 26 a lui Gagel din strada P utu cu
Apă Rece nr. 39. D iversitatea, calitatea şi m odul de livrare l-au a ju ta t
ca în scurt tim p să devină cunoscut şi apreciat.
Revenind la drum urile lui Carol Davila am intim că paşii-1 p u rtau
apoi pe lângă tinerele unităţi industriale care în deceniile urm ătoare au
în lă tu ra t tre p ta t caracterul rustic al acestei m ahalale. Ne referim la
fabrica de textile, care peste ani s-a impus ca renunm ita boiangerie 27
Schm ith din strada Izvor nr. 71. Ochii lui iscoditori rem arcau preface
rile dar şi posibilităţile viitoare de folosire a terenurilor. în tr-u n ase
m enea context este util să ne. ream intim că acest traseu este cel care ne
poartă pe lângă ceea ce au devenit locuri de referin ţă ulterioară în
directa relaţie cu ideile, preocupările şi în m ulte cazuri chiar ctitorii
la care contribuţia lui Carol Davila a fost substanţială. Ne referim la :
In stitu tu l N aţional Zootehnic, strada dr. N. Staicovici nr. fi3 ; Institu tu l
dr. Victor Babeş, Splaiul Independenţei nr. 99 ; In stitu tu l de seruri şi
vaccinuri dr. I. Cantacuzino, Splaiul Independenţei nr. 103 ; In stitu tu l
Pasteur — Facultatea de M edicină V eterinară, Splaiul Independenţei
nr. 105 care îm preună cu F acultatea de Biologie form ează un im presio
nant perim etru al cercetării şi form ării de specialişti în dom eniile re s 
pective.
P en tru berea, b ău tu ra răcoritoare favorită a nem ţilor, au apărut după
activităţile artizanale, im portantele fabrici L u th e r 2S şi M arinescu B ragadiru 1>0. Lor le-a fost parten eră un tim p şi cea a lui O p p le r;m situată
pe strad a Izvor. Ocupa zona vechiului zăvoi al Dâmboviţei. În tre p rin 
zător patronul l-a am enajat şi botezat Coloseul Oppler im punându-1
26. G.P., Din..., p. 288— 290; Geo^rgo As^an (1821— 1866) împreună cu Ioan
M artinovici (1820— 1882) au avut iniţiativa importării şi instalării unei mori cu
aburi. A cţiunea s-a realizat în anul 1853 ; C.C.G., Istoria..., p. 290 ; A. P.t Vremuri...,
p. 87 ; F.G., Istoria..., p. 303.
27. N oile
boiangerii înlăturau v ech ile aşezăm inte ale breslei boiangiilor j
C.C.G., Istoria,.., p. 57 în mahalaua Izvor m enţionează în această perioadă şi o în 
treprindere te x t ilă ; dr. V asile M anole, M ihaela Bădescu, Edena Ciucă, D ocu m entc
privin d dezvoltarea industriei in oraşul Bucureşti, voi. I, 1856— 1933, Buc., 1991,
p. 81 pe strada Izvor nr. 38 este m entîonată în anul 1872 «Compania generală de
conducte de aspă» realizatoare a variate obiecte de tuci ; p. 83 pe strada Putu cu
Apa Rece nr. 41 la 1893 era atelierul de turnătorie pentru confecţionat maşini de
bucătărie, sobe Triumph.
28. C.C.G., Istoria... p. 290 înfiinţată la 1869 fabrica lui Erhardt Luther î A.P.,
Vremuri,,, p. 106— 107 \ N.V., Istoria... p. 208.
29. A.P., Vremuri... p. 107— 108 Dumitru M arinescu Bragadiru.
30. Idem, fabrica lui Carol Oppler era cunoscută încă din anul 1854. A m ena
jările din zona Izvor au transformat a cest cartier al petrecerilor devenind loc pre
dilect de reuniune al coloniei germane care a ajuns să-şi organizeze şi distracţiile
specifice, incluzând chiar şi un poligon de tir : I.P.T.I., De la... p. 175 am inteşte că
Societatea de dare la semn era în grădina alăturată C oloseului Opipler fiind a «lui
Schlstadt» (nume reprodus diferit, fiind dificil de pronunţat de către fromâni) } G.P.,
Din... p. 309 referinţă la întinderea grădinii «Castrisoaiei», din cartierul Izvor, d efi
neşte şi situaţia grădinii «S istad t»; C.C.G., Istoria... p. 326 C oloseul O p p le r ; A.P.,
Vremuri... p. 45 evocă episodul prezentei lui Lev T olstoi la Bucureşti care a petrecut
timp de trei zile în atmosfera grădinii Castrisoaiei.
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atenţiei clientelei ca un stabilim ent de renum e. U lterior s-a n u m it31
Gib ca după prim ul război m ondial să devină ştrandul şi parcul B ragadiru, ca apoi, după urm ătorul război să devină renum ita bază sportivă :
Com plexul Progresul. De aici, Carol Davila, părăsea strada Izvor şi se
înscria pe o curbă de nivel care-1 conducea spre ceea ce astăzi este edi
ficiul Academiei M ilitare pătrunzând pe terenurile care Ii aparţineau.
Erau păm ânturi situate pe terasa superioară, pe panta şi în lunca D âm boviţei ce se întindeau până spre zona inundabilă la m ari viituri. T ere
nurile erau unele p lantate cu livezi, viţă de vie, iar altele erau folosite
p en tru grădinărit. Tot pe aceste tere n u ri se aflau diverse construcţii.
Clipele de răgaz, de refacere, dar şi de m uncă chibzuită i-au fost salva
toare, conferindu-i posibilitatea de a depăşi toate dificultăţile provo
cate de necugetatele fapte ale acelora care nu-i înţelegeau contribuţiile
la cele m ulte care îi reclam au participarea.
Revenind la m ănăstirea M ihai Vodă suntem datori să ne ream intim
şi de traseul care-1 p u rta u spre centrul oraşului. O facem în tru c ât
urm ările acestora se vor resim ţi în soarta locurilor de la Cotroceni.
Dacă el era un drum al soluţionării problem elor oficiale, de serviciu, a
devenit cu tim pul şi unul de inim ă. în anul 1859 s-a c ă s ă to rit32 cu
M aria, fiica doctorului M arsilie şi a Sultanei Colceag. Căsătoria s-a ofi
ciat în palatul Ş tirbey de pe podul Mogoşoaiei. Tinerii căsătoriţi au
locuit în casa soţiei din strada Colţei, în apropierea spitalului omonim,
care i-a găzduit c o n fe rin ţe le 33 însoţite de experinţe dem onstrative, dar
şi clipele d u r e r ii;;/l pierderii tinerei soţii. M aria Davila a decedat la
25 februarie/8 m artie 1860, la vârsta de 24 ani. Cu prem oniţie M aria îşi
redactase 35 testam entul în care, p rin tre altele, stipula cum să fie folo
site bunurile ce le avea ca m oştenire. M enţiona datoriile care urm au să
fie achitate. Num ea ca executor testam en tar pe iubitul ei soţ Carol
Davila.
Cei care îi erau adevăraţi prieteni l-au a ju ta t 36 pe Carol Davila să
depăşească m om entele de d u rere provocate de pierderea soţiei. Cores
31. I.P.-T.I., De la... p. 175 grădina cârciumarului de pe strada N autagiului,
actuala stradă Carol Davila ; D.G., Schiţare... p. 88 ; M ihai Tătărâm, Prin Bucureştiuî
iubit, Buc., 1992, p. 30— 41 grădini şi grădinari ; G.P., Bucureşti... p, 233— 253 ; A.P.,
Vremuri... p. 106— 108 părăsind strada Izvor C.D. lăsa în stânga şi grădina «Spirea»
care ulterior a devenit vatra clădirilor Ş colii militare de Infanterie. La jum ătatea
secolului? XX clădirile au fost m odificate şi adaptate pentru a adăposti M uzeul
Militar Central. Construcţiile au fost dem olate In anii '80. Au mai rămas ca amin
tire din vechea grădină exem plare de tisă care se aflau în afara fostei cazărmi. Pe
strada N autagiului (deseori m enţionată ca : N otagiilor) la nr. 37 era casa lui C.D.
După 1884 această stradă a fost rebotezată pentru a-1 evoca pe CX>.
32. E.D.,
Din viata... p. 76— 77 scrisoarea din 2 aprilie 1859; p. 80— 81 scri
soarea din 7 iunie 1859.
33. D.G., Schiţare... p. 16; E.D., Din viata... p. 16.
34. E.D., Din viaţa... p. 304 înmormântată la
mănăstirea Pasărea unde peste
ani, la 1872 a fost îngropată şi Sultana M arsilie.
35. D.G., Schiţare... p. 18; E.D., Din viata,., p. 83 scrisoarea din martie 1860.
36. E.D.,
Din viaţa... p. 84 scrisoarea din 7/19 martie 1860, nota 1 ; fotografie
Maria D avila; p. 87 scrisoarea din 21 martie 1660; p. 89 scrisoarea din 17 m artie
1860 ; p. 89— 90 scrisoarea din 20 martie 1860; p. 87—88 scrisoarea din 1 n oiem 
brie 1860.
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pondenţa prim ită este în acest sens concludentă. A fost in v itat şi a n tre 
nat de atm osfera diverselor medii fam iliale. După acest tragic eveni
m ent Carol Davila a găsit cuvenit să dea curs acestor prevederi ale
fostei soţii. A luat iniţiativa 37 de a aduce şi îngriji în casa din strada
Colţei 40 de fetiţe, apreciind că : «din m oarte naşte viaţă». Crezul l-a
călăuzit până la sfârşitul vieţii însă locul de adăpostire a acestor orfane
— 11 va schim ba 38 curând m utând acest incipient aşezăm ânt la Cot.roceni în am bianţa terenului şi construcţiilor deţinute. în anul 1860 atenţia
i-a fost reţin u tă de Anica Racoviţă (1836— 1874) fiica lui Anichia Golescu
şi a lui A lexandru Racoviţă. A m bianţa casei bucureştene a fam iliei
G o lescu 39 cât şi drum urile la Goleşti l-au fam iliarizat cu atm osfera
unei fam ilii de patrioţi. S-au logodit la începutul anului 1861 şi s-au
c ă să to rit/t0 la 30 aprilie acelaşi an. A fost prilejul de a tră i o profundă
im presie în condiţiile desfăşurării u nui cerem onial al tradiţiilor nunţilor
ţărăneşti de pe plaiurile muscelene. Reveniţi la Bucureşti au locuit pen tru
scurt tim p în strada Colţei de unde însă se vor retrage în casele de la
Cotroceni. Benefic s-a dovedit a fi şi m om entul când Doam na Elena
Cuza în tr-o plim bare în îm prejurim ile adăpostului de vară pe care
dom nul îl prefera la m ănăstirea Cotroceni s-a o p r i t ş i la aşezăm ântul
lui Carol Davila. Cele văzute i-au întrecut aşteptările. Deşi condiţiile nu
erau cele mai bune, ceea ce oferea Carol Davila acestor tinere erau cu
m ult peste alte acţiuni de binefacere. Ca atare a avut iniţiativa să do
neze 1000 de galbeni şi să propună lansarea unor liste de subscripţie
precum şi a unei loterii, iniţiative m enite să perm ită strângerea de fon
duri pentru realizarea unui edificiu corespunzător p e n tru viaţa şi
instruirea orfanelor. In tr-u n asem enea context Vasile A lexandri şi-a
37. E.D., Din viaţa... p. 26, 106— 110? p. 109 fotografia orfelinatului după 1877;
F.G., Istoria... p. 297 litografia redând Azilul Elena Doamna în anul 1662. Este de
fapt o lucrare mai târzie, întrucât în anul am intit a fost turnată tem elia prim elor
costrucţii, elevate pe parcursul a aproape două decenii din m otive financiare \ Lucia
Bors, A z i ' î u î E î e n a D o a m n a , «Boabe de Grâu», anul III, nr. 5/1032, p. 147— 165 cu
num eroase fotografii citează lucrarea lui Ioan Slavici, I s t o r i a A z i l u l u i E l e n a D o a m n a ,
18&4; D.G., Schiţare... p. 20.
38. E.D., Din viaţa... p. 97, 99 testam entul lui C.D. în redactarea din 14 m artie
1861 cuprindea Ia punctul 3 m enţiunea că stăpânea grădinile şi viile de la Cotro
ceni cu casele şi alte construcţii.
39. G.P., Din... p. 306 în 1827 Dinicu Golescu intenţiona să vândă o parte din
moşia Belvedere. Renunţând a dat-o ca zestre lui Ana Racoviţă. In anul 1850 prin
căsătoria lui Zoe Racoviţă (1827— 1892) cu Effingham G rant (1820— 1892), fratele lui
M aria Rosetti începe să se impună noul nume al proprietarului. Casele Goleşti lor
primite ca zestre se aflau în zona nordică a capitalei. T radiţia a p erp etu at numele
noului stăpân. Vezi denum iri ca podul G rant şi respectiv cartieru l Belvedere-Regie.
M enţionăm că în anul 1863 E. G rant şi-a extins proprietatea de la Belvedere prin
cum pătarea unor terenuri de la rude. E. G rant a fost unul din întreprinzătorii care
s-au ocupat de introducerea în exploatare a maşinilor agricole.
40. E.D., Din viaţa... p. 93 şi urm ătoarele.
41. «Monitorul Oficial» nr. 168, 19 iulie 1(862 p. 1 scrisoarea Elenei Doamna
din 13 iulie î£62, raportul lui N icolae Creţulescu şi Decretul sem nat de A lexandru
Ioan I Cuza din ziua de 18 iulie 1062. Piatra fundam entală a fost pusă «pe costiţa
de lângă Palatul Cotroceni» la 29 iulie 1(862; E.D., Din viaţa... p. 474—478 istoricul
Azilului Elena Doamna, vezi şi p. 110; D.G., Schiţare... p. 20 j p. 105 cuvântarea lui
Eufrosina C. Tonegaru.
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d o n a t/l2 drepturile de autor al ediţiei «Poeziile populare ale rom ânilor».
In luna iulie a anului 1862 a fost la n s a tă /i;î lucrarea de zidire a edifi
ciului.
în ainte de a urm ări pe mai departe m odul cum Carol Davila s-a
integrat până în ultim a clipă a vieţii în prosperarea acestei instituţii de
caritate să încercăm să mai distingem în zona Cotroceni câteva din
schim bările care s-au petrecut în anii participării sale la tot ceea ce îi
revendica prezenţa şi contribuţia.
In 1857 a încredinţat lui U lrich H offm an m isiunea Vt de a întocm i
p lanurile unei grădini botanice. A cţiunea pe lângă alte m ulte valenţe era
m otivată ca necesară şi de faptul că pentru- noile cadre m edicale se
im punea să cunoască flora utilă p en tru diverse tratam en te ale afec
ţiunilor. Anul 1859 este în acest sens anul m arilor plantaţii din flora
autohtonă şi cea exotică. La 5 noiem brie 1860 a avut loc inaugurarea /l,)
oficială a G rădinii Botanice. Reţinem aprecierile pe care le form ula /)(i
cu acest prilej D im itrie Gr. Ghica la adresa lui Carol Davila. U lterior,
ca o m ăsură tem porară G rădina Botanică a fost m u ta tă /u în zona U n i
versităţii unde însă în scurt tim p s-a dovedit a nu avea condiţii nici ca
suprafaţă nici ca vecinătăţi şi posiblităţi de dezvoltare. Ca atare reve
nirea la Cotroceni s-a im pus 48 ca foarte necesară. Mai m ult, la 1878 s-a
p ro c e d a t49 la am plificarea ei p rin extinderea şi în parcul P alatului
Cotroceni.
42. E.D., Din viata... p. 213 scrisoarea din 13 februarie 1867 expediată din
Paris de către Vasile A lecsandri lui C.D. prin carc-i soi Lei ta 6 exem plare pentru a
le dona la Biblioteca Im perială şi la persoane care se ocupa de «tara mea». Cu acest
prilej transm ite felicitări lui C.D. pentru această operă de publicare a comorilor
literare ,vezi şi p. 22; 213 în luna m artie Vasile A lecsandri revine solicitând exem 
plare din volumul e d ita t; p. 215 la 8 mai 1867, în urma vizitei la expoziţia de la
Paris unde a putut rem arca printre exponatele româneşti şi volumul editat de C.D.
cu cheltuiala Azilului Elena Doamna cuprinzând poezii populare. A precia că volu
mul este un «obiect de artă». îşi m anifestă însă regretul pentru faptul că volumul
cuprinde numai o parte din manuscrisul încredinţat spre publicare, fondurile reali
zate fiind în beneficiul construcţiei azilului. El revendică ca lucrarea să nu fie
pusa. în circulaţie pentru a fi publicată integral. Cu am ărăciune face rem arca :
«In tara noastră, lucrurile bune nu se fac decât pe jum ătate şi s-ar zice că Româ
nul are groază de a ducc la bun sfârşit, ceea ce întreprinde cu entuziasm».
43. George Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, M e d a l i i ş i p l a c h e t e r o m â n e ş t i , Buc.,
1971r p. 56 medalia Azilul Elena Doamna, fotografiile: aversul şi reversul, 0 50 mm.,
m odelator Caque-Paris, p. 236 exem plare re a liz a te : arama, aurite, argintate, p. 58
fotografia unui mulaj în gips al unei medalii dedicată aceluiaşi evenim ent, 0 70 mm.
44. V. Diaconescu s.a., G r ă d i n a B o t a n i c ă d i n B u c u r e ş t i , Buc., 1982, p. 7 isto 
ricul ,şi evoluţia grădinii j E.D., Din viaţa... p. 2 4 ; D.G., Schiţare... p. 17, 18,
45. D.G., O schiţare... p. 45 ianugurarea în toamna anului 1(860 p e «locul de jos
al m ănăstirii Cotroceni».
46. Dim. R, Rosetti, D i c ţ i o n a r u l C o n t e m p o r a n i l o r , ed. I-a, Buc., 1897, p. 85:
Dimitrie Grigore Ghica {31 mai 181(6—18 februarie 1897) în anul 1860 m inistru al
Cultelor şi Instrucţiunii Publice — Ţara Românească.
47. In anul 1874 ocupa zona fostei vetre a m ănăstirii Sf. Sava învecinându-se
cu palatul Şuţu fiind trecută sub auspiciile U niversităţii pe lângă Facultatea
de
Ştiinţe sub conducerea profesorului Dimitrie Brândză.
. 48. Sistem atizarea zonei pentru am plasarea m onumentului dedicat lui Mihai
V iteazul a impus renunţarea la această formulă. D ecretul nr. 659 din 28 februa
rie 1884 a permis realizarea lucrălrilor care au consacrat-o în timp.
49. D.G., Schiţare... p. 13, 17, 18.
:
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Putem vorbi de caracterul stim ulativ al m ăsurilor adoptate de Carol
Davila. Exem plul lui a fost p relu at şi de alţi gospodari ai tim pului.
A m intim 7)0 in acest sens modul cum pe cele 5 ha. de teren care ap a rţi
neau preotului paroh Ilie Nicolae de la biserica Cotroceni s-au aplicat
o serie de m ăsuri reform atoare cu rezultate benefice, constituindu-se la
tim pul respectiv ca o ferm ă model.
Prezenţa lui Carol Davila, m ăsurile gospodăreşti adoptate în p rac
tica zilnică, rezultatele acestor m ăsuri au reţin u t atenţia concetăţenilor,
pe o arie mai largă, şi ca atare cei din m ahalaua Sf. Elefterie, zona de la
poalele cornişei Dâm boviţei în perim etrul lacului construit pe un
vechi privai, au decis să-l d esem n eze51 ca deputat al m ahalalei lor.
Locuitorii se reuneau cu gospodăriile şi casele în juru l bisericii Sf. Elefterie, azi strada Elefterie nr. 8, dar care la data e le v ă rii52 în 1747 se
afla pe un ostrov al lacului în care se reflectau copacii codrului şi viile
de pe pantele colinei ce lim itau m alul drept al Dâmboviţei. Renovată la
1932— 1934, distrusă la 1940 a fost renovată de Comisiunea M onum en
telor Istorice. C utrem urul din 1977 a contribuit din nou la avarierea ei
im punând noi lucrări. R aporturile lui Carol Davila cu locuitorii acestei
zone l-au determ inat să prim ească m isiunea încredinţată. Ca atare a
acţionat pentru adoptarea m ăsurilor care să le asigure condiţii m ai bune
de viaţă. Un pilduitor exam en l-a d a t :>:j cu prilejul inundaţiilor din
anul 1862 când revărsarea Dâm boviţei a acoperit cu apă curţi, case,
teren u ri de cultură provocând m ultora pagube. P rezent la locul sin istru 
lui a avut contribuţii la salvarea bunurilor, iar prin activităţile u lte 
rioare spinoasa problem ă s-a finalizat p rin lansarea 54 acţiunii de siste
50. C.C.G., 'Istoria... p. 395—396 grădina preotului Ilie Nicolae se afla în spatele
casei Iui C.D., pe povârnişul spre lunca Dâmboviţei şi pe vechea albie a râului.
A vea peste 5 hectare cultivând peste 800 specii de trandafiri, din toate soiurile şi
culorile, pomi fructiferi, copaci, arboret. A lexandru Macedonski în anul 1913 definea
această grădină ca un «petic de rai» in articolul «Bucureştii lalelelor şi ai trandafi
rilor». G rădina era străbătută de un fir de apă ce izvora din coasta «dealului».
Gospodar, preotul avea şi o renum ită prisacă.
51. Arh. St. Buc., M unicipiu, fond Prim ăria oraşului Bucureşti, dosar 350l1/ 1862,
f. 183; E.D., Din viata... p. 421.
52. R.G. Buletinul... p. 103; Anuarul... p. 1^90— 191 ; G.I., Bucureşti... p. 144,
145 fotografie.
53. F.G., Istoria... p. 301 inundaţiile provocate de D âm b o v ita; p. 329 canali
zarea pe teritoriul o ra şu lu i; G.P., Din... p. 178 inundaţiile din 1862, p. 179 cele din
1*864, p. 179— 180 din 1865, p. 181 măsuri pentru lucrări de can alizare; V ictor Brătulescu, Bucureşti şi bucureştenii de ieri şi de azi, Buc., 1945, p. 53—61; N.V.,
Istoria... p. 115— 118 202—209; C.C.G., Istoria... p. 157, T59; gravură în lemn, după
un crochiu de Theodor Aman, publicată In «L'Ilustration» redând pe A lexandru
Ioan I Cuza însoţit de C.D. in timpul vizitei în, cartierul Tabaci inundat la 1862;
Arh. St. Buc. fond M inisterul Lucrărilor Publice, dosar 108/1061, f. 109, 110 la 10 m ar
tie 1862 Consiliul Municipal se adresa M inisterului de Interne în legătură cu nece
sitatea am eliorării aprovizionării cu apă şi a canalizării cursului râului Dâmboviţa
pe tronsonul care străbătea oraşul.
54. Lucrările A dunării Legislative a Ţării Româneşti la 23 august 1800 au impus
arhitectului Iacob Melic să prezinte situaţia referitoare la lucrările preconizate pen
tru asigurarea capitalei îm potriva inundaţiilor. El susţinea că suma de 30.000 lei nu
era mare. A răta că lucrările reclam ă intervenţii de am ploare începând cu canali
zarea râului Argeş. El considera că altfel nu este posibilă elim inarea p arad o x u lu i:
lipsa de apă în anum ite perioade şi inundaţiile la topirea zăpezilor sau la ploile
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m atizare a cursului râului Dâm boviţa, de la in trarea in oraş, punctul
Ciurel şi până dincolo de podul de la Vitan. Proiectul întocm it de
arhitectul G rigore Cerchez a preconizat rectificarea şi adâncirea albiei.
Lucrările au fost preluate şi finalizate, în urm a licitaţiei, de antrepriza
A. Boiquerin. A fost executată în perioada 21 noiem brie st.v. 1880— 1883.
Prin lucrările întreprinse unele m eandre au fost anulate, au d isp ăru t
braţele secundare, ostroavele. Au fost realizate poduri din piatră şi din
fier.
O
altă realizare în zona Cotroceni a fost construirea 55 rezervorului
de apă care a asigurat în acele decenii alim entarea cu apă a capitalei
folosind m ijloacele de pom pare de la Grozăveşti.
D espre casa lui Carol Davila de la Cotroceni inform aţiile su n t
destul de sărace, atenţia biografilor fiind înd rep tată spre Azilul Elena
Doam na unde ore de zi şi de noapte reclam au prezenţa fam iliei Davila.
Sunt totuşi notabile m om ente ca : la 12 februarie 1866 în prim ele
ore după silnica detronare a lui A lexandru Ioan I Cuza, la in v ita ţia 50
lui Carol Davila, Doamna Elena a avut un adăpost sigur în casa acestuia
unde a fost prim ită şi găzduită cu respectul cuvenit. A fost un exam en
al adevăratei prietenii, zicala «la nevoie prietenul se cunoaşte» fiindu-i
lui Carol Davila călăuză.
Casa de la Cotroceni l-a p r im it57 deseori şi pe pictorul Nicolae
Grigorescu. In incinta acesteia a realizat şi valorosul p o rtret al lui
Carol Davila.
mari. Vezi «Monitorul, ziar Oficial al Tercei Româneşti», 9 septem brie 1860, nr. 216.
Primăria comunci Bucureşti la 10 ianuarie 1878 da publicităţii O rdonanţa nr. 551
prin care se anunţa începerea lucrărilor de canalizare a râului Dâmboviţa, Se făcea
apel la participarea benevolă a locuitorilor din partea de jos a oraşului. Sumele de
bani erau necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a acestor lucrări, vezi Arh.
St. Buc.-Municipiu, fond Prim ăria M unicipiului Bucurşti, dosar 72/1878, 1. 4, 26. De
fapt prim ele lucrări au fost făcute la 20 noiembrie 1880. Domnitorul Carol I a
înfipt simbolic prima casma în zona de lucru. A doua zi muncitorii români şi ita
lieni au trecut la realizarea săpăturilor transportul păm ântului .taluzări, construirea
de poduri ş .a .; vezi : «Bucureşti-revista Muzeului şi Pinacotecii Municipiului Bucu
reşti», nr. 1/1935, p. 135; G.P., Din... p. 13?— 1*38 proiect al arhitectului Grigore
Cerchez, a fost executat de firma «A. B oisquerin»; C.C.G. Istoria... p. 157 a n tre 
priza obţinută prin participarea la licitaţie.
55. I.P.-T.I., De la.., p. 168 cişmeaua Beizadelelor la Cotroceni, p. 173 în apro
pierea palatului de la Cotroceni era un izvor descoperit de beizadelele Dumitru, N i
colae şi Gheo'rghe, fiii lui A lexandru Moruzzi. Era în anul 1796, pe timpul retragerii
ta Cotroceni pentru a se Ieri de periculoasa ciumă oare ajunsese să facă ravagii
înregistrându-se num eroase victime. Hrisovul domnesc pentru atribuirea numelui
acestei fântâni n-a putut sa se impună. Urmaşii nu i-au acordat atenţia cuvenită,
deşi devenise loc de petrecere frecventat pană pe la 1890. In secolul XX s-a p ie r
dut urma ei : G.P., Din... p. 244 cişmeaua Beizadelor a fost totuşi rep arată de C.D.
Pentru un timp cei din zonă au definit-o ca fântâna C .D .; vezi CM . Ionescu, I s t o r i a
C o t r o c e n i î o r , L u p e ş t i l o r ( S f . E î e f t e r i e ) ş i G r o z ă v e ş t i l o r , Buc., 1002, p. 161, 1>82.
56. E.D., Din viaţa... p. 156, inclusiv nota 1, scrisoarea lui Costache N egri
(181(2— 1&76) către C.D. din 2 m artie 1 ^ 6 expediată din Galaţi înregistra prezenţa
Doamnei Elena Cuza în casa lui C.D. după detronarea lui A lexandru Ioan I Cuza
la 11 februarie 1866.
57. E.D., Din viaţa... p. 472 Nicolae Grigorescu expunând pentru prima dată
se afla în m are dificultate întrucât tablourile nu erau achiziţionate şi ca atare era
în situaţia de a nu avea cu ce plăti chiria sălii şi procurarea celor zilnice. Pentru
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La 1877— 1878, atunci când Azilul Elena Doamna a fost gazdă 58 şi
p e n tru surorile de caritate ale arm atei ruse, casa lui Carol Davila a fost
oferita şi folosită pen tru găzduirea ofiţerilor ruşi.
La Cotroceni Carol Davila a fost adevărat m oştenitor testam entar al
istoriei acestor locuri. Ne referim la m odul cum a căutat să ştie tot ceea
cel îl putea evoca 59 pe Tudor V ladim irescu şi la felul cum a găsit de
cuviinţă să perpetueze am intirea clipelor petrecute de acesta în am 
b ianţa taberei organizată aici. La 2/14 iunie 1861 a h o tă r â t60 să
construiască o mică capelă pe locul «cetăţii lui Tudor». Aceasta a deve
nit capela A zilului Elena Doamna. In anul 1877 a fost p ic ta tă 61 de
către Gheorghe M. Tattarescu.
In iulie 1862, după cum am inteam mai sus, a procedat la punerea
tem eliei Azilului Elena Doamna. A fost p rile ju l62 p e n tru preşedintele
Consiliului de M iniştri, dr. Nicolae K retzulescu, în num ele Doamnei
Elena Cuza «să exprim e înalta sa adm iraţie p e n tru acest orfelinat aşezat
lângă Domneasca sa reşedinţă de la Cotroceni p rin iniţiativa şi gene
roasele servicii ale Domniei V oastre şi a Doamnei Davila».
G rija p e n tru azil şi-a m anifestat-o în cele mai diverse îm prejurări.
La 15 iunie 1864 aflându-se la Istanbul, însoţindu-1 pe A lexandru Ioan
I Cuza în vizita oficială p ro m ite 63 în scrisoarea trim isă soţiei, ca la
întoarcerea în Rom ânia va aduce un arbust «care va creşte şi prospera
în grădina noastră de la Cotroceni. Voi căuta să am cedri în ghivece».
Că realizările au fost p rivite cu pizmă, că s-au afirm at potrivnici,
detractori o înţelegem şi din m odul cum s-a acţionat p en tru a-1 d eter
m ina să ren u n ţe la o asem enea operă. în tr-o scrisoare către Ana Davila
e x p e d ia tă 64 de Carol Davila în anul 1864 îi aducea la cunoştinţă că
«Buciumul», ziarul lui Cezar Bolliac publica articole injurioase căutând
să arate că procesul instructiv la acest aşezăm ânt nu este de calitate. El
cu durere afirm a : «Toată furia lui vine de la Azil». Era fireasca reacţie
faţă de insinuările publicate că la exam enele care au relevat calitatea
pregătirii participantelor n -a r fi fost de fapt prezentate eleve ale azi
lului cică ar fi fost «îm prum utate» eleve de la alte instituţii de bine
a salva situaţia şi-a trimis elevul, viitorul pictor Strâmbulescu, la C.D., rugându-l
să-i facă o vizită, pretextând că este bolnav, C.D. a receptat cu prom ptitudine m esa
jul lui N icolae Grigorescu, dar a constatat că «pacientul» era de fapt sănătos, dar
era lipsit de bani. Ca atare a doua zi şi-a aşezat pe mai multe tablouri cartea de
vizită determ inându-i şi pe alţii sa facă aceiaşi lucru. Astfel, repede toate tablourile
expuse au fost vândute. Ulterior relaţiile s-au perm anentizat, Nicolae G rigorescu
devenind o prezenţa în casa Iui C.D. In această am bianţă a realizat o suită de
tablouri redându-i pe membrii fam iliei; E.D., Din viata... p. 22, 434; Mihai Vasiliu
A l e x a n d r u D a v i l a , Buc, 1965, p. 17—(18,
58. E.D., Din viaţa... p. 389, nota 1.
59. C.C.G., Istoria... p. M6— 1117.
60. E.D,, Din viaţa.,, p. 475, în anul 1870 a pus piatra de fundaţie a bisericii.
61. Raluca T ănasescu ş.a., G h . M. T a t t a r e s c u , Buc., 1994, p. 20.
62. E.D., Din viaţa... p. 110 aprecierea lui Nicolae Creţulescu.
63. Idem, p. 125. Câteva exem plare plantate de C.D., diverse specii, sunt încă in
zona fostului azil. A ctualii beneficiari nu le acordă atenţia cuvenită.
64. Idem p. 131, 132 scrisoarea lui C.D. către Anica Davila, inclusiv notele 1

şi 2.
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facere. A firm aţa ascundea de fapt scopul dorit de m ulţi ca Azilul Elena
Doam na să fie trecut în subordinea M inisterului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice.
P rin tre cei care, la acele m om ente, nu i-au fost alături s-a n u m ărat
şi M ihail Kogălniceanu. O scrisoare din 21 septem brie 1864 redac
tată
de Ana Davila p en tru a fi expediată lui Elena Doam na releva
m odul cum s-a desfăşurat solem nitatea acordării prem iilor. La această
acţiune a participat şi M ihail Kogălniceanu. Acesta a fost nem ulţum it
că a fost tra ta t ca spectator nefiind desem nat să reprezinte pe patroana
aşezăm ântului care n-a p u tu t să participe.
Fuseseră, în decursul anilor, num eroase m om ente de durere care
pe un altul l-ar fi determ inat să abandoneze «competiţia» cu cei răuvoi
tori.
La 9 iulie 1864 Ana Davila sem nala m Elenei Doamna despre un
început de incendiu la azil, care insă cu contribuţia lui Carol Davila şi
a acelora pe care el i-a înd ru m at a p u tu t repede să fie stăpânit, în lă tu 
rând pericolul extinderii lui. A m intea că azilul este asigurat. Societatea
de asigurări a form ulat m ulţum iri pentru modul cum s-a acţionat la
în lătu rarea pojarului.
Stim ulatoare a fost perm anenta grijă m anifestată de cei care patro 
nau această iniţiativă. La 8 august 1864 Elena Doamna fo rm u la 07 către
Carol Davila : «Daţi-m i ştiri şi de azil. Ce fac copiii, unde a-ţi ajuns cu
clădirea, şi dacă loteria m erge bine ?» Corespondenţa, relevantă p e n tru
m odul cum reacţionau la cele cu care se confruntau, evidenţiază şi
m ăsurile preconizate pentru a în lătura eventual alte situaţii nedorite.
A stfel la 15 iulie 1865 Elena Doamna, în urm a schim bului de m esaje,
a d re s a 08 p rin tr-u n P.S. urm ătoarele re fle c ţii: «Incendiul din fericire
n-a fost decât o alarm ă. Ar trebui însă să profităm de această întâm plare
ca să luăm un arhitect priceput, care să viziteze stabilim entul de sus şi
până de jos şi Dum nezeu să ne ferească de vreo nenorocire. Am văzut
cu plăcere notele fetiţelor. îm bărbătează-le din parte-m i şi prim eşte
m ulţum irile mele p en tru tot ce faci».
Despre m odul cum au fost pregătite exam enele cursantelor scri
soarea din vara anului 1865 este concludentă. în acest caz Ana Davila
65. Idem p. 134, 135 ciorna scrisorii lui Anica Davila concepută pentru a fi
trimisă lui Elena Doamna ; Dan Rermdei, D e s p r e r e l a ţ i i l e c l i n t r a C a r o } D a v i l a ş i
M i h a i l K o g ă l n i c e a n u , «Ocrotirea sănătăţii în R.P.R.», 3/1956, p. 275—280.
66. E.D., Din viaţa... p. 126 scrisoarea rt-nei Davila cătro Elena Doamna din
9 iulie 1864 referitoare la exam ene şi un incendiu. A tenţie ! E.D. a făcut m enţiunea :
«{restul lipseşte)» la p. 150 la o scrisoare din 15 iulie 1865, redactată la Rucjinoasa
de către Doamna Elena pentru a fi expediată la Anica Davila este si un P.S. care
face referinţă Ia scrisoarea din 9 iulie în care Anica Davila o informase despre
incendiul de la azi-l. Credem că acest P.S. aparţine unei alte scrisori databilă în
1864. O analiză diplom atică va putea înlătura e\e n tu a l o eroare.
67. E.D., Din viaţa.*, p. 128 scrisoarea adresată de Elena Doamna lui C.D. la
8 august 1-864.
68. Idem p. 149—4'50 scrisoarea am intită la noia 66 cu un P.S. care îl atribuim
unei scrisori din anul 1864.
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o in fo rm a 69 pe Elena Doamna că a organizat exam ene prelim inare,
având astfel posibilitatea să constate stadiul de pregătire. Făcea acum
rem arca că rezultatele fetelor su n t net superioare celor ale băieţilor.
Cu reg ret aducea la cunoştinţă că lucrările la construcţia azilului înain
tau încet din lipsă de fonduri.
Putem afirm a că în corespondenţa acestui triptic problem a azilului
ocupa un loc bine definit. Sunt situaţii când problem a este abordată
laconic. Un exem plu este o scrisoare 'u a lui Carol Davila din 1866 către
Ana Davila care se afla la Goleşti. El afirm a : «La Azil este bine, dar
toţi te regretăm.
Recurgem la aprecierile 71 lui Ioan Slavici referitoare la A zilul Elena
Doam na in care el evideniţază rolul pe care l-au avut soţii Davila la
organizarea şi buna desfăşurare a activităţii acestui aşezăm ânt : «Nimeni
nu dăduse Anichii Dpvila această însărcinare, şi-o luase singură, şi nu
din sim ţăm ânt de datorie, nu p en tru a-şi câştiga pâinea din toate zilele,
ci din neastâm părul, de a face binele, îşi jertfea ea tihna orelor sale de
repaus. Iubirea către sărm anele copile a făcut-o să se ostânească şi
singură iubirea acestor copile era răsplata ostenelilor sale».
«Să nu uităm —scrie dr. Istrati — că acea femeie gingaşă şi afec
tuoasă, în care orfanele vedeau direct pe m am a lor, nu era nici Doamnă,
nici Regină, dar era cu m ult mai m ult în acest sens, căci a fost Regina
fem eilor şi m um elor rom âne — Anica Davila — născută Racoviţă,
nepoata Goleştilor».
D ureros a fost pentru Carol Davila m om entul declanşării unui nou
incendiu în anul 1883. Panica provocată de acest evenim ent i-a impus,
deşi bolnav, să intervină, cu prom ptitudine, contribuind
ca organi
zator la dim inuarea urm ărilor. P articiparea lui nem ijlocită la înlătu rarea
focarelor care puteau contribui la extinderea flagelului s-a constituit
catalizatorul tu tu ro r salvatorilor de bunuri ale azilului.
Cât. de m ult a îndrăgit aceste locuri cred că putem aduce ca argu
m ent textul testam entului r e d a c ta t73 la 14 m artie 1861; «...dacă m or
să fiu îngropat pe înălţim ile Cotrocenilor, locul num it (Cortul lui Tudor
Vladimirescu)». Prevederea i-a fost respectată de către contem porani.
In im ediata apropiere a azilului, alături de Anica, decedată în anul
1874, cel care la 26 august 1884 a trecut hotarul vieţii şi-a găsit bine
m eritata odihnă în păm ântul României.
Faptele sale de bine, recunoscute şi apreciate de m ulţi, contestate
de cei puţini dar pismaşi au generat după m oarte, chiar în acelaşi an
reacţia participanţilor la prim ul congres al m edicilor din România. Ei
69. Idem p. 152— 153.
70. Idecn p. 156—157 scrisoarea lui C.D. către Anica Davila din anul 1866.
71. Idem p.
Ioan Slavici, Azilul Elena Doamna.
72. Pentru C.D. protecţia orfanelor a fost o problem ă constantă, spiritul lui
organizatoric contribuind Ia educarea şi disciplinarea lor.
73. E.D., Din viaţa... p. 97, 99; G.B,, Carol Davila, p, 435 ; A ctul de deces
nr. 24-'27 august 1834, decedat la 26 august, str. N otagilor 26, Arii. St. Buc.-Muni
cipiu, Registru decedaţi, oraş Bucureşti 1834 seria XIV, nr. 3295.
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au ho tărât 7/* ca sâ-i fie ridicat un sem nificativ sim bol al cinstirii în faţa
clădirii şcolii de medicină. M enţionăm că în sala am intitului congres
fundalul era d o m in a t75 de prezenţa unui bust evocându-1 pe Carol
Davila. Era şi pe această cale om agiat cel care acţionase pentru ca
slujitorii lui Esculap din Rom ânia să se reunească în acest for pe care
îi părăsise fără voia sa. O cronică artistică din luna aprilie a anului
1885 m enţionează 76 că i-a fost realizat un bust încă din tim pul vieţii.
In incinta A zilului Elena Doam na a fost d e z v e lit77, în prezenţa
m em brilor Casei Regale, a m em brilor guvernului şi a oam enilor de bine
un bust evocator al aceleia care a fost «Elena Doamna, fondatorul clă
dirii azilului»* T extul era d ăltuit pe o placă de m arm ură albă adosată
pe soclul de piatră. B ustul era tu rn a t în bronz.
In sala donatorilor acestui aşezăm ânt a fost integrat 78 bustul reali
zat de K arl Stork redându-1 pe generalul Carol Davila. Această lucrare
a inspirat ulterio r pe realizatorul unei m edalii com em orative com andată
cu prilejul centenarului naşterii sale.
Ca o adevărată Apoteoză a cinstirii îl constituie m om entul anului
1903. Şcoala rom ânească de m edicină îşi relua activitatea într-o nouă
construcţie. Cu acest prilej, în cadrul unei solemne adunări se finaliza
obiectivul lansat în 1884 de a plasa, în am bianţa şcolii, un m onum ent
dedicat prom otorului acestui învăţăm ânt. Foştii elevi şi urm aşi ai aces
tora s-au r e u n it79 la acest ceas, cuvântările relevându-i calităţile de
deschizător de drum uri pe m ulte din făgaşele um anism ului.
Am în trep rin s această incursiune din dorinţa de a reţine atenţia,
acum când nu este prea târziu, ca ceea ce este mai evocator cu referinţă
la Carol Davila şi cei care i-au fost colaboratori apropiaţii să nu cadă
în totala uitare, generatoare de indiferenţă faţă de ceea ce ne-a fost
transm is ca m oştenire. M etam orfozele ultim elor decenii, schim barea
funcţionalităţi lor, vicisitudinile provocate de cutrem ure au dus la o
neglijare nejustificată a acestei m oşteniri. Ne referim la soarta clădirii,
a picturii lui Tattarescu, a lucrărilor de artă plastică, inclusiv a m onu
m entului dedicat Anei Davila şi m orm intele soţilor Davila. A cum
este imperios să se întreprindă un act de pietate. O spunem cu a tâ t mai
convinşi pornind de la considerentul că acum ne confruntăm cu spi
noasa problem ă a copiilor străzii. Azilul Elena Doamna ar trebui să
74. D.G., Schiţare... p. 29.
75. Idem p. 28 bustul fusese aşezat de către dr. Constantin Severeanu.
76. Id e m ; Petre Oprea, Cronicari şi critici de artă plastică in presa bucureşteană din secolul al X/X-iea, Buc.f 1980, p. 78—79.
77. «Realitatea Ilustrată», anul VIII, nr. 384, iunie 1934, p. 28 fotografie.
78. «Boabe de Grâu», anul III nr. 5/1932, p. 154, 155 fotografie.
79. D.G., Schiţare... p. 81 program ul inaugurării monumentului la 12 octom 
brie 1903 î p. 113 m edalia com em orativă a zilei dezvelirii m onum entului; Arta, anul
XXXII, nr. 10/1385, p. 16 tot în anul lt903 sculptorul Constantin Brâncuşi a primit
de la personalul Spitalului M ilitar «Regina Elisabeta» comanda pentru un bust care
să-l evoce pe C.D. Lucrarea a fost dezvelită în anul 191*2 în curtea sp ita lu lu i; E.D.,
Din viaţa.... p. 8 în octombrie 1*930 prim arul general al acpitalei Dem. Dobrescu a
declarat mormântul lui C.D., ca «monument naţional», dar în ultim ele decenii s-a
ignorat acest angajam ent solemn de că-tre cei care s-au perindat la conducerea
destinelor acestui oraş.
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renască şi credem că funcţionalităţile lui ar fi benefice p e n tru socie
tatea de mâine. Pe această cale şi cele evocatoare ale trecutului acestor
locuri a r putea fi îngrijite cum se cuvine.
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CULTURA
ÎN TIMPUL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARiU

Constantin-V odă B râncoveanu, «m artir» al credinţei străm oşeşti,
evlavios ctitor de biserici şi m ănăstiri, a răm as în conştiinţa contem 
poranilor şi a urm aşilor, în istoria ţării noastre, ca un om de cultură
şi iubitor al artei, aşa cum fusese, cu aproape două veacuri în urm ă,
celălalt «voievod al culturii», Neagoe Basarab. El «face figura unui
Ludovic al X lV -lea la D unărea de Jos, dând culturii Ţării Rom âneşti
cea m ai m are strălucire din istoria ei şi asigurându-i cea m ai întinsă
iradiere în lum ea ră s ă rite a n ă » :l. N-a făcut «politica arm elor», care
— în conjunctura de atunci — ar fi dus la distrugerea sa şi a ţării,
ci a prom ovat «politica culturii» — singura lui posibilitate de afirm are ■
—
care a făcut din el un adevărat ocrotitor al Ortodoxiei de pretutindeni,
asem enea bazileilor bizantini de altădată, iar Ţ ara Rom ânească a de
venit cel mai însem nat cen tru cultural, artistic şi bisericesc din tot
R ăsăritul ortodox.
Cu o ju m ătate de veac înainte, în cursul dom niei paşnice şi înde
lungate a lui M atei Basarab (1632— 1654), Ţara Rom ânească a ajuns
un înfloritor cen tru de viaţă culturală şi artistică, iar înaintea lui B rân
coveanu, sub unchiul său Şerban Cantacuzino (1678— 1688), s-a pornit
o nouă m işcare culturală, în spirit rom ânesc, dar, din cauza scurtei sale
domnii, n-a p u tu t ajunge la deplină afirm are. Cu toate acestea, există
deosebiri esenţiale în tre viaţa cultural-bisericească sub M atei Basarab
şi cea din tim pul lui C onstantin Brâncoveanu. Astfel, tipografiile lui
M atei Basarab s-au înfiin ţat cu sp rijin din afara ţării, de la Kiev, şi
au im prim at m ai m ult cărţi în lim ba slavonă, pe când tipografiile din
epoca brâncovenească au lucrat în ţară şi au tip ă rit m ai m u lt cărţi
rom âneşti ; n -au mai fost solicitate acum tipografii din afara hotarelor,
ci dim potrivă, rom ânii au fost cei care au oferit tipografii arabilor şi
georgienilor, tipărind, în acelaşi tim p, şi u n n u m ăr im presionant de
lucrări pentru grecii ortodocşi. Cu alte cuvinte, sub M atei Basarab au
a p ă ru t cărţi de slujbă num ai p e n tru bisericile din sud-estul Europei,
care foloseau lim ba slavonă în cult, pe când sub B râncoveanu au apărut
cărţi de slujbă şi de în v ăţătu ră de care au beneficiat absolut toate
popoarele ortodoxe.
In epoca lui M atei B asarab lim ba slavonă e ra încă atotputernică în
cancelaria dom nească şi în slujba bisericească ; abia spre sfârşitul dom 
niei lui se produce o uşoară schim bare, prin introducerea rânduielilor
de tipic, de la slujbe, în rom âneşte. în schimb, sub C onstantin Brânco
veanu lim ba slavonă a fost înlocuită definitiv cu cea rom ână în slujbele
bisericeşti.
1. G eorge Ivaşcu, Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 1969, p. 222.
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A ria preocupărilor culturale din tim pul prim ului dom n era destul
de restrânsă (cărţi de slujbe şi pravile), pe când sub Brâncoveanu ea
se lărgeşte, fiind cultivate o serie întreagă de discipline : teologia, filo
zofia, istoria, geografia, poezia, astronom ia, traducerile ş. a.
Viaţa culturală sub Matei Basarab p urta am prenta unor vechi tra 
diţii rom âneşti, cu influenţe din lum ea bizantino-slavă, pe când sub
B râncoveanu cultura rom ânească tin d e să se integreze în spiritul euro
pean al vrem ii prin num eroşii c ă rtu rari străini, dar şi rom âni, form aţi
în centre culturale cu vechi tradiţii din A pusul Europei. Deşi m ari
poligloţi, cărtu rarii rom âni ai epocii brâncoveneşti cultivă lim ba vie a
poporului, contribuind — îm preună cu cărtu rarii din toate ţările rom â
neşti — la form area lim bii literare rom âne.
C ultura brâncovenească m archează o astfel de continuare sau, m ai
corect spus, o m aturizare a unui proces mai vechi de afirm are cu ltu ralartistică românească. P ătrunderea spiritului um anist apusean în cultura
rom ânească a început m ai dem ult şi care a înlocuit tre p ta t form ele
culturii bizantino-slave — se afirm ă viguros în tim pul lui C onstantin
Brâncoveanu, ducând la crearea unui «umanism românesc». C ărtu rari
de prestigiu, cum au fost C onstantin Cantacuzino stolnicul, fraţii R adu
şi Şerbân Greceanu, m itropolitul A ntim Ivireanul, episcopii M itrofan
şi Dam aschin, ca şi contem poranii lor m oldoveni m itropolitul Dosoftei,
Nicolae Milescu şi D im itrie C antem ir, au lu crat nu num ai p en tru apă
rarea Ortodoxiei, pentru cunoaşterea ei chiar şi în «lumea occidentală»,
catolică sau protestantă, ci şi p en tru cercetarea trecutului nostru, pen
tru afirm area originii latine a lim bii şi a poporului rom ân, pen tru răs
pândirea cunoştinţelor de carte în rândul poporului, pentru refacerea
m oravurilor vrem ii.
«M onarhia culturală» a . lui C onstantin B râncoveanu înregistrează
o serie de num e ilustre de învăţaţi străini şi rom âni care şi-au desfă
şu ra t acum activitatea, încurajaţi şi sprijiniţi m aterialiceşte de acest nou
«mecena» român. O serie de titlu ri, predoslovii şi însem nări ale unor
tip ă ritu ri brâncoveneşti precizează lim pede rolul pe care l-a avut dom 
nito ru l în editarea lor ; «den îndem nul şi toată cheltuiala prea lum ina
tului şi blagocestivului dom n şi oblăduitoriu a toată Ţ ara Rom ânească
Ioan Constandin Basarab Voevod», «den porunca şi cu to ată cheltuiala»,
«cu cheltuiala şi privegherea», «cu hotărârea» sau «cu voia» sa.
Unul din principiile de bază ale politicii culturale ale lui C onstantin
B râncoveanu a fost «folosul de obşte», adică dorinţa lui de a contribui
la ridicarea nivelului cu ltu ral al poporului rom ân. De aceea, în p refaţa
Pravoslavnicei M ărturisiri din 1691, R adu G receanu îl prezenta ca
«pururea privighetoriu şi adevărat domn, spre folosul de opşte al n e a 
m ului rum ănesc» 2.
în tim pul lui B râncoveanu s-au făcut sim ţite în Ţ ara Rom ânească
două «influenţe culturale» diferite : cea italiană, venită din Occident şi
cea grecească, venită din R ăsăritul o rto d o x 3. Deşi legăturile noastre cu
2. Ioan Bianu şi N erva Hodoş, Bibliografia românească ve che , tom, I, Bucureşti,
1903, p. 323 (cităm B.R.V.).
3. N icolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, 1980, p. 376— 382.
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Italia erau m ult m ai vechi, totuşi, in. tim pul său au tră it la noi câţiva
reprezentanţi al culturii italiene, oare au fost ani îndelungaţi în serviciul
dom nului. M ajoritatea erau greci, dar de «cultură italiană», cu studii
la U niversităţile din Italia. Consem năm in tre ei pe Iacob Pylarlnos,
protom edicul C urţii, autor de lucrări m edicale, care a dat sugestia în 
fiinţării spitalului de la Colţea, G heorghe M aiota, fost preot în Veneţia,
profesor de latină şi greacă al fiilor lui Brâncoveanu şi predicator la
biserica Curţii, Ioan Avramios, fost preot şi editor de cărţi greceşti la
Veneţia. La aceşti greci se adaugă şi florentinul A nton M aria del Chiaro,
secretarul dom nitorului p e n tru lim bile latină şi italiană, care va tip ă ri
la Veneţia, în 1718, o carte despre Ţara Românească, sau acel «Ioan
Frâncul», care a alcătuit m ai m ulte calendare pentru nevoile C urţii şi
ale dom nitorului.
Influenţa grecească s-a făcut sim ţită prin num eroşii ierarhi greci
— m ajoritatea oameni de cultură —■ care veneau la C urtea lui Brânco
veanu p en tru a solicita ajutoare m ateriale, ca şi prin profesorii greci
care au activat fie la Academ ia dom nească d in B ucureşti, fie că se
ocupau de pregătirea fiilor dom nitorului. în fru n tea tu tu ro r se situa
m arele p atriarh Dositei al Ierusalim ului (1669— 1707), care tim p de
aproape p a tru decenii a fost îndrum ătorul activităţii cultural-editoriale
în lim ba greacă, dar şi apărătorul recunoscut al Ortodoxiei în faţa ac
ţiunilor prozelitiste catolice sau calvine. A vizitat în nenum ărate rân d u ri
ţările rom âne, adevăratele lui reşedinţe fiind la Iaşi şi Bucureşti, unde
a tip ă rit mai m ulte lucrări în lim ba greacă. I-a u rm at în scaun nepotul
său H risant N otaras (1707— 1731), om de cultură apuseană, ales patriarh
cu sprijinul lui Brâncoveanu, care avea vechi şi trainice legături cu
rom ânii, însoţind pe unchiul său în lungile sale călătorii p rin ţările
noastre. La rugăm intea acestor doi p atriarh i din Ţ ara Sfântă, d ar şi a
altor c ă rtu ra ri greci, s-au tipărit, sub Brâncoveanu, peste 30 de cărţi
în lim ba greacă.
P a tria rh u l ecum enic Dionisie IV Seroglanul a «uns» dom n pe
Brâncoveanu, ca apoi să redobândească scaunul p atriarhal (dar pentru
p u ţin timp) cu sprijinul său ; şi-a sfârşit viaţa la Târgovişte.
G herasim Palladas al A lexandriei (1688— 1710) vizitase ţările noas
tre în trei rân d u ri ; în 1708 a slujit, alături de H risant al Ierusalim ului,
la îngroparea m itropolitului Teodosie al U ngrovlahiei şi to t am ândoi
l-au înscăunat pe A ntim Ivireanul. P a tria rh u l arab A tanasie Dabbas al
A ntiohiei (1685— 1694), după ce a pierdut scaunul, a stat câţiva ani în
B ucureşti, izbutind să obţină crearea unei tipografii arabe pe care a
dus-o apoi în A lepul Siriei, după ce tipărise două cărţi greco-arabe
la noi.
Com pletăm şirul ierarhilor greci cu m itropoliţii M itrofan de Nissa,
A tanasie al D ristrei, Ioan Ierotei Comnen, m edic şi profesor, m ai târziu
m itropolit al D ristrei. La aceştia se adaugă renum iţii profesori Ioan
Cariofil ( f 1692), apoi Sevastos K ym initis din T rapezunt, M arcu Porfiropol din Cipru, Gheorghe Hrisogon din T rapezunt, care au p redat la
Academ ia de la Sf. Sava, ierom onahii M itrofan Gregoras, Galaction
Vidali şi alţii.
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In tr-u n astfel de m ediu cu ltural era firesc să se afirm e şi învăţaţi
de neam român. Se cunoaşte o întreagă pleiadă de c ă rtu ra ri care şi-au
desfăşurat acum activitatea, îndrum aţi şi sp rijiniţi de însuşi dom nitorulctitor de cultură românească. Cel m ai de seam ă d in tre ei — şi to t
odată principalul sfetnic în problem e politice şi culturale — a fost
unchiul dom nitorului, C onstantin Cantacuzino stolnicul, că rtu ra r cu
form aţie enciclopedică dobândită 111 A pusul Europei. F raţii R adu şi
Şerban G receanu, poate cei m ai de seam ă traducători din cultura rom â
nească veche, prim ul fiind şi cronicarul oficial al dom niei, Radu Popescu, un alt cronicar, b ătrân u l m itropolit Teodosie şi m ai ales urm aşul
său A ntim , cel venit clin Iviria sau Georgia, episcopii M itrofan, v e n it
din Moldova, şi Dam aschin de la Buzău, la care se adaugă tipografi,
copişti de manuscrise» zugravi de biserici, întregesc seria cărtu rarilo r
care au dom inat epoca respectivă p rin preocupările lor istorice, teo
logice sau de altă natură.
Vom prezenta, pe rând, doar aspectele principale ale «domniei cul
turale» ale lui C onstantin B râncoveanu, începând cu cărtu rarii străini,
continuând şi stăruind asupra celor de neam rom ân.
Academ ia «domnească»
de la mănăstirea Sfântul Sava din Bucureşti
Iubitor de cultură, C onstantin B râncoveanu a izbutit să facă din
B ucureşti cel m ai im portant centru cultural din sud-estul Europei în
epoca respectivă. Acest lucru s-a realizat în prim ul rând p rin Academ ia
dom nească de la m ănăstirea S fântul Sava din B ucureşti. S-au p u rta t
m ulte discuţii în legătură cu începuturile acestei Academii, unii consi
derând că s-a r fi în fiinţat în 1679, deci sub Ş erban Cantacuzino, alţii
abia în 1694, deci în tim pul lui C onstantin Brâncoveanu.
în mod sigur, prim a şcoală superioară în Ţ ara Rom ânească a lu at
fiinţă la Târgovişte, în 1646, în tim pul dom niei lui M atei Basarab. Cu
noscută sub num ele de «Şcoala greco-latină», ea a fost condusă de căr
tu rarii greci Paisie Ligaridis şi Ignatie Petritzis. A ccentul se punea pe
cu ltu ra greacă clasică şi pe cea bizantină. Şcoala avea u n num ăr redus
de elevi, recrutaţi mai m ult din fam iliile boiereşti ; ea însăşi a avut
o d urată efem eră, între anii 1646— 1651
O şcoală cu lim ba de predare greacă se întem eiase la B ucureşti în
tim pul lui Şerban Cantacuzino. Se pare că încă din 1685 preda aici
profesorul Teodor din Trcipezunt ( f 1695) 5. După câţiva ani a fost in v itat
să preia conducerea şcolii învăţatul Sevastos K y m in itis din T rapezunt,
fost director al m arii şcoli a P atriarhiei din C onstantinopol («Academia
din Fanar» sau «marea şcoală a neam ului»). D ar el a ajuns în Ţ ara
Rom ânească num ai în 1689, deci după m oartea lui Ş erban Cantacuzino.
In această situaţie noul domn, C onstantin Brâncoveanu, a ju ta t de Se4. V ictor Papacostea, Originile în vă ţă m â n tu lu i superior in Ţara R om â nea scă , în
Stu dii, an XIV, 196Î, nr. 5, p. 1147.
5. Gh. Pârnuţă, Şcolile din oraşele Ţării R om âneşti (secolele X V /— X V I I I), în
voi. C ontribuţii Ia istoria În vă ţă m ân tulu i rom â ne sc. Culegere de studii, Bucureşti,

1970, p. 126.

310

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

vastos K ym initis, num it director al şcolii, a procedat la reorganizarea
ei, încât ea a devenit o şcoală superioară, o «Academie dom neasca»6.
Şcoala era instalată în chiliile m ănăstirii Sf. Sava din Bucureşti, pe
locul clădirii de azi a U niversităţii şi a statuii lui M ihai Viteazul. M ănăs
tirea era închinată pe atunci S fântului M orm ânt, fapt care explică in 
teresul statornic pe care l-au m anifestat faţă de şcoală patriarh ii Ie ru 
salim ului Dositei şi m ai ales H risant Notaras.
Noul director era originar din satul Kym ene, lângă T rapezunt (de
unde şi num ele), făcuse studii la şcoala P atriarh iei din Constantinopol,
unde a avut ca profesori pe A lexandru M avrocordat E xaporitul, Ioan
Cariofil şi alţii. A devenit el însuşi profesor şi director al şcolii în care
a studiat, iar după 1682 conducătorul unei şcoli din Trapezunt. Ca
«profesor prim » la Academ ia din B ucureşti, a predat filozofia neoaristotelică şi a făcut in te rp re tă ri din opera lui Teofil Coridaleu
(1563— 1646), ultim ul m are exeget al filozofifei lui A ristotel. Din m anu
scrisele răm ase de la fostul elev al Academiei, Gheorghe H ypom enas
din T rapezunt, d in anii 1694— 1699, rezultă că Sevastos K ym initis preda
şi cursuri de fizică, astronom ie şi psihologie, pe care le predase şi la
Academ ia din Constantinopol, care avea o program ă de învăţăm ânt ase
m ănătoare cu a U niversităţilor apusene, în special a celei din Padova,
Paralel, se ocupa şi cu in stru cţia fiilor lui C onstantin Brâncoveanu.
A tip ă rit la noi câteva lucrări in lim ba greacă ; Eortologhionul (Snagov,
1701), in care tra ta felu rite problem e calendaristice (despre sărbători)
şi canonice, precum şi o învăţătură dogmatică a Bisericii O rtodoxe,
ap ăru tă postum (Bucureşti, 1703), am bele p rin osteneala lui Antim Ivi
reanul. O seam ă de alte lucrări, m ulte dedicate lui B râncoveanu, i-au
răm as în m anuscris. M ult apreciat de domn, Sevastos K ym initis «era
pus mai sus de toţi boierii, onoare pe care nici un alt dom nitor n-a
d at şi nici nu dă unui profesor» 7. A condus Academia bucureşteană
până la m oartea sa, survenită la 6 septem brie 1702 ; a fost îngropat
în biserica m ănăstirii Sf. Sava 8.
C ultura enciclopedică rem arcabilă a noului dascăl, disciplinele filo
zofice pe care le-a introdus şi, în genere, activitatea didactico-ştiinţifică,
subvenţiile pe care le-a acordat C onstantin Brâncoveanu, au făcut ca
Academ ia bucureşteană să fie în curând socotită ca una din cele mai
renum ite şcoli din R ăsăritul ortodox. In 1713 când o vizitase învăţatul
6. Ariadna Camariano-Cioran, A c a d e m iile d o m n eşti din B ucureşti şi Iaşi, Bucu
reşti, 1971, p. 33— 34 j Elena Grigoriu, Istoricul A c a d e m ie i dom n eşti de la Sî. Sava
(Contribuţii docum entare). Bucureşti, 1-978, p. 12—«li9. A se vedea şi studiul mai
vechi al lui Victor Papacostea, La îondation de T A c ad em ie grecque de B ucarest.
Les origines de Terreur de datai ion et sa penetration dans l'historiographie, în
RE5EE, IV, nr. 1—2, 1966, p. 1115— 145; nr. 3—4, 1966 p. 413— 436 (considera că A ca 
demia a fost întem eiata în 1679 şi reorganizată în 1694), Cf. şi Ştefan Ionescu şi
Panait I. Pariait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 313—325.
7. Constantin Erbiceanu, Cronicari greci care au scris despre români în epoca
fanariotă, Bucureşti, 1890, p. 203.
8. Despre e l : Mario Ruffini, L’in flusso italiano in V alacchia nelT epoca di
C onstantino V o d ă B râ nco vean u, 1688— 2714, în A cta Historica, tomus XI, Munchen,
1974, p. 181— 182.
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grec Al. Helladius, im presionat de nivelul înalt pe care-1 atinsese, scria
că ea m erită cu adevărat num ele de «Academie»
D om nitorul a ridicat şi noi construcţii pe seama Academiei, căci
p rin tr-u n hrisov din 1702 a rân d u it «bani de ai lui S terie lum ânărarul...
de s-au zidit a doua oară, din tem elie». Iar la 6 iulie acelaşi an, îi
dăruia 16 stânjeni în m ahalaua Scaune şi «patru prăvălii cu pivniţă
în rân d u l prăvăliilor şi cu oasele ce sunt în dosul prăvăliilor şi nişte
vii în dealul M itropoliei în Bucureşti» 10.
Succesorul lui Sevastos K ym initis la conducerea Academiei a fost
Marcos Porfiropoulos (Porfiropol), care, până atunci, funcţionase la a
doua catedră, originar din insula Cipru. Nu se ştie unde şi-a făcut stu 
diile, poate la m area şcoală a P atriarhiei. Oricum, era unul din cei m ai
instruiţi oameni ai vrem ii, din m om ent ce i s-a încredinţat conducerea
Academiei. A tradus în neogreacă «Fizica» scriitorului bizantin Simion
M agister Sith, folosită ca m anual didactic, o p arte din opera istoricului
Procopiu din Cezareea, «Aforismele» lui H ipocrat, lucrarea «Munci şi
zile» a lui Hesiod, «Dialogurile m orţilor» de Lucian din Sam osata şi
altele. S-a rem arcat mai ales p rin cursurile sale de cosmografie şi
astronom ie, faţă de care avea preferin ţe deosebite 1A.
P rin tre profesorii care au activat la Academ ia din B ucureşti m ai
poate fi am intit Gheorghe Hrisogon din T rapezunt, care făcuse studii
chiar în această Academie, nu m it profesor înainte de 1715. Au răm as
de la el mai m ulte m anuscrise, din care reiese că preda gram atica,
epistolografia, litera tu ra — după clasici şi scriitorii elenîşti —, «filozofia
neoarîstotelică şi platoniciană» 12.
M erită să fie notat şi faptul că în 1705 erau atestaţi docum entar,
la Bucureşti, doi bursieri ai ţarului P e tru cel M are : A ndrei Mihaiilov,
«traducătorul de lim bă greacă de la D epartam entul treb u rilo r din afară»,
trim is să înveţe lim ba latină la Academ ie şi Danilo Vasiliev, «elev al
şcolii de ştiinţe m atem atice şi de navigaţie», trim is p e n tru în v ăţătu ra
lim bii rom âne (cel din urm ă la şcoala de la biserica Sfântul Gheorghe
Vechi) «
Probabil, după dispariţia lui K ym initis, se înregistrase o oarecare
stagnare în activitatea Academiei. D rept aceea, în 1707, C onstantin
Brâncoveanu a procedat la reorganizarea ei, cu concursul câtorva c ă r
tu rari ai vrem ii : stolnicul C onstantin Cantacuzino, M arcu Porfiropoulos,
Ioan Comnen şi Nicolo da Porta. P rogram ul a fost aprobat de p atriarh u l
H risant al Ierusalim ului. Există u n act, un fel de «program de studii»,
9. Ştefan lonescu, Epoca brâncovenească, Ciuj-Napoca, 1981, p. 157.
10. G. Potra, D ocum ente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1504— 1821),
Bucureşti, 1961, p. 224.
11. Mario Ruffini, op. cit,, p. 182— 134.
12. D. Russo, S tu dii istorice greco-române, tomul Ir Bucureşti, 1939, p. 309— 316?
Oiga Cicanci Cărturari grcci în ţările rom â ne, în voi. In telectuali din Balcani în
R omânia (sec. X V I I — X IX ), Bucureşti, l<984r p. 33— 34. Afirm aţiile unor cercetători ca
Ia A cadem ia de la Sf. Sava ar fi activat ca profesori Ioan Comnen, Gheorghe Maiota,
Panaiot Sinopeus Joan Avram ios, au fost infirmate de cercetările din ultim ii ani,
mai ales ale Ariadnei Camariano-Cioran.
13. Victor Pa pacostea, Doi bursieri ai lui Petru ceî Mare la şcoalele din
Bucureşti, in Studii, revistă de istorie, 1*961, nr. 1, p. It5.
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d a ta t august 1707, cunoscut sub num ele de «Rânduiala dascălilor de
la S fântul Sava din Bucureşti». Din acest program de studii reiese că
se punea accentul pe studiul clasicism ului grec, filozofie şi ştiinţele n a
turii. P rim ul profesor, care era şi directorul Academiei, preda şapte
discipline : logica, retorica, fizica, despre cer (astronomia), despre naş
tere şi pieire (ştiinţele naturii), despre suflet (psihologia) şi m etafizica.
Deci, un întreg ciclu de filozofie neoaristotelică.
Al doilea profesor urm a să se ocupe de autorii clasici greci : Socrate,
Sofocle, Euripide, scrisorile lui Sinesie din Cirene, poeziile lui Pindar,
discursurile lui Demostene, istoriile lui Xenofon, P lutarch şi Tucidide,
precum şi Om iliile Sfântului G rigorie de Nazianz.
Al treilea profesor urm a să predea după operele lui H rysoloras,
Cato, Fochiliadis, Pitagora, fabulele lui Esop, parenezele lui Agapet,
epistolele iui Teofilact Sim ocatta. Acelaşi profesor treb u ia să facă ex er
ciţii de ortografie şi gram atică !n neogreacă cu în c e p ă to rii1/1.
Se observă că program a era destul de încărcată, dar avansată p en tru
epoca respectivă. Se constată apoi că deşi autorul program ei era un
teolog de prestigiu, totuşi, a introdus aproape exclusiv m aterii laice,
inclusiv ştiinţe exacte.
La 1 septem brie 1707, C onstantin Brâncoveanu, însuşindu-şi pro
punerile lui H risant, a dat un hrisov p rin care preciza salarizarea pro
fesorilor Academiei. De jiildă, profesorul de filozofie, care era şi director,
avea 200 de lei (taleri), iar al doilea num ai 100 de lei. P e n tru ca să
asigure Academiei o sursă perm anentă de venituri, B râncoveanu a depus
la o bancă din V eneţia 30.000 de taleri, urm ând ca dobânda anuală
de 810 taleri să fie destinată şc o lii15. P rin tr-u n alt hrisov, dispunea
să se dea 50 de lei anual din vam a bălţii Greaca, urm ând ca din aceşti
bani să se acorde ajutoare elevilor străini sau celor lipsiţi de m ijloace
m ateriale : «Ca să aibă vreun m ijloc de trai ucenicii străini şi cei lipsiţi
de ajutor (subl. ns.), am socotit că treb u ie să-i m'iluim de la vam a de
aici, a Greacăi, cu 50 de lei pe an» 1G. Deci, dom nitorul voia să facă
din Academia de la, B ucureşti u n adevărat cen tru cultural interortoclox
şi interbalcanic. De fapt, se şi cunosc m ulţi elevi din sudul Dunării.
Există şi o ştire interesantă privitoare la ap artenenţa socială a ele
vilor. D intr-o scrisoare a directorului Academiei, M arcu Porfiropoulos,
adresată patriarh u lu i H risant N otaras, la 12 m artie 1710, rezultă că
erau înscrişi foarte m ulţi elevi care doreau să înveţe, clar nu-şi puteau
term ina cursurile din cauza lipsurilor m ateriale. Rezultă că şcoala nu
era frecventată num ai de fii de boieri, ci şi de copii proveniţi clin alte
m edii sociale 17.
14. Hurmuzaki, D ocumente, voi. XIV, 1, p. 392— 394; M. Ruffini, op. cit.,
168— 169, Elena Grigoriu, op. cit,, p. 20— 42. A se ved ea şi studiul lui Gheorghe
Cronţ, L 'A c ăd em ie de Saint S a v a de Bucarest au X V I l I - e siecle. Le co nten u de
Venscignement, în RESEE, t. IV, 1966, nr. 3— 4, p. 437— 473.
Io.
Hrisovul publicat de V asile A lexandrsscu-U rechia, Istoria şcouk'Ior, t, IV,
Bucureşti, 1893, p. 3— 25. Gramata patriarhului Hrisant prin care întărea acest hri
sov dom nesc, publicată de Hurmuzaki, D o c u m e n te , XIV, 1, p. 388— 392.
16. Hurmuzaki, D o cu m en te , XIV, 1, p. 394—396.
17. A. Camariano-Cioran, op. cit., p. 208.
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C onstantin Brâncoveanu intenţiona să ridice în incinta m ănăstirii
Sf. Sava o clădire p e n tru bibliotecă şi tipografie. D intr-o scrisoare pe
care o adresa patriarh u lu i H risant N otaras la 4 februarie 1709 reiese
că nu putea face nimic in această direcţie din cauza ciumei din vara
trecută, care «a oprit slujba ce m ai este la Sf. Sava şi la şcoală şi
pană ce slujba aceasta nu se va isprăvi, nu se poate începe cu tipografia
şi biblioteca» ls. G ândurile dom nitorului n -au fost transpuse în faptă
nici m ai târziu, căci la 13 septem brie 1710 Radu Dudescu (num it
«ispravnic» al lucrărilor de resta u ra re de la m ănăstirea Sf. Sava) scria
p atriarh u lu i H risant că «în ceea ce priveşte m ateria bibliotecii... n ă d ă j
duim în D um nezeu că în prim ăvara viitoare să ia sfârşit» 19. E venim en
tele care au u rm a t —■ războiul ru so -tu rc din 1711, apoi m azilirea dom 
nitorului din 1714 ■
— n -au dus la realizarea acestor frum oase planuri.
Cu toate acestea, Academ ia dom nească de la Sf. Sava poseda o bi
bliotecă, p e n tru că la începutul anului 1714 profesorul prim , M arcu
Porfiropoulos şi secretarul domnesc, Nicolo da Porta, procedau la <aşe
zarea cărţilor» de a ic iL>0.
D intr-o scrisoare a lui M arcu Porfiropoulos, din 20 septem brie 1713,
adresată p atriarh u lu i H risant al Ierusalim ului, rezulă că se pregătea
o nouă reorganizare a Academiei. Planul acestei reorganizări a fost
trim is patriarh u lu i la C onstantinopol, p rin Ioan Avramios, pe atunci
predicator la biserica C urţii dom neşti. Reorganizarea s-a şi făcut, dar
sub noul dom n Ştefan Cantacuzino 2l.
Limba de predare în Academie era greaca veche, lim bă care înde
plinea acelaşi rol, în R ăsăritul ortodox, pe care-1 avea latina în Occident.
Era lim ba Bisericii Ortodoxe, ea putând servi la apărarea Ortodoxiei
în faţa acţiunii prozelitiste catolice. In felul acesta, tip ă ritu rile greceşti
şi Academia de la Sf. Sava au constituit m ijloace de apărare a credinţei
ortodoxe şi de ridicare a nivelului cultural al grecilor de pretutindeni.
P reţuirea pe care o acorda dom nitorul lim bii greceşti rezultă şi din
m odul în care şi-a in stru it prim ii trei fii : C onstantin, Ştefan şi Radu,
cunoscători atât de buni ai lim bii greceşti încât au izbutit să scrie şi
câteva panegirice în această lim bă. în acelaşi tim p, se studia tem einic
şi lim ba latină, lucru dovedit de m ulţim ea cărţilor tipărite în această
lim bă, care au a p a rţin u t Academiei sau elevilor
Academia a îndeplinit un rol cultural-bisericesc, în tărin d convin
gerile ortodoxe ale elevilor, dar, în acelaşi tim p, a fost şi un centru
de luptă antiotom ană în sud-estul Europei. D atorită statu tu lu i de au to 
nom ie in tern ă de care se bucurau ţările noastre, B râncoveanu a p u tu t
organiza şi sprijini această şcoală, la care a chem at pe cei mai străluciţi
dascăli ai vrem ii, care au găsit aici teren favorabil de afirm are şi de
18. Hurmuzaki, Documente, XIV, 3, p. 413.
19. Ibidem, p. 77.
20. Ştefan Ionescu şi Panait I. Panait, op. cit., p. 357— 358. în legătură cu
biblioteca să se vadă şi studiul lui Corneliu Dima Drăgan, Patriarhul Ierusalim ului
Hrisant N otaras şi cultura română, în MMS, an LI, 1975, nr. 9— 12, p. 699— 701,
21. A. Camariano-Cioran, op. cit., p. 36; Elena Grigoriu, op. cit., p. 54.
22. Problema limbilor de studiu în A cadem ie tratate pe larg de Elena Gri
goriu, op. cit., p. 43— 53.
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exprim are liberă a convingerilor lor politice şi religioase. Să ne gândim
num ai la faptul că neoaristotelism ul, condam nat de m area şcoală a P a 
triarh iei din C onstantinopol, s-a p u tu t afirm a în mod liber la Bucureşti.
Academia de la Sf. Sava a sp rijin it astei renaştera culturii antice gre
ceşti şi neobizantine şi, p rin aceasta, a pregătit drum ul spre em anciparea
politică a neam ului grecesc, care va avea loc abia în prim ele decenii ale
secolului al X lX -lea.
D intre absolvenţii rom âni ai Academiei de la Sf. Sava reţinem pe
M atei Creţulescu, Barbu Izvoranu, care va ajunge ofiţer în arm ata ţa ru 
lui P e tru cel M are, Ioan "Văcărescu, un Constantin, fratele unui arm aş,
Şerban Vlădescu, apoi Gheorghe Castriotis, se pare un m acedorom ân
care va deveni m are comis al lui B râ n c o v ea n u 2H. Probabil tot aici au
stu d iat şi Şerban Greceanu, fiul că rtu ra ru lu i cu acelaşi num e, care se
va căsători cu una din fiicele lui Brâncoveanu, Iordache Creţulescu, un
alt ginere, Ş tefan Cantacuzino, fiul stolnicului şi urm aşul lui Brânco
veanu în scaunul dom nesc şi a l ţ i i 24. La aceştia se adaugă un num ăr
însem nat de tin eri din Balcani şi O rientul A propiat : arom âni, bulgari,
albanezi, d ar m ai ales greci.
Rezultă, din cele expuse, că dom nitorul C onstantin B râncoveanu
are m eritul că a reorganizat şcoala grecească de la Sf. Sava ca Academie,
a în cadrat dascăli de prestigiu, cărora le-a dat salarii corespunzătoare,
a ridicat clădiri noi pe seam a ei, a creat o bibliotecă, i-a hărăzit v enituri
din vistieria ţării. In tr-u n cuvânt, dom nul m untean poate fi considerat
ca adevăratul «ctitor» sau «fondator» al Academiei.
Nu putem încheia aceste sum are consideraţii asupra «Academiei
brâncoveneşti» de la Sf. Sava fără să pom enim câteva num e de tineri,
rom âni sau străini, care au fost trim işi la studii peste hotarele ţării, cu
cheltuiala dom nitorului. Se ştie, de pildă, că în mai 1696 Radu Can
tacuzino, al doilea fiu al stolnicului, şi-a încheiat studiile pregătitoare
cu ierom onahul Dam aschin, viitorul episcop. Acum a plecat la Padova,
prin Constantinopol, îm preună cu arh im an d ritu l H risant Notaras. Cel
din urm ă îşi începuse studiile chiar din mai 1696, pe când R adu C an
tacuzino este tre c u t în m atricole abia din 1699, căci până atunci se
pare că studiase în particular, tot la Padova, cu învăţa tu l grec Nicolae
Papadopulos Comnen. In acelaşi tim p, au p reg ătit am ândoi p e n tru tip a r
h a rta Ţ ării R om âneşti cartografiată de stolnicul C onstantin Cantacuzino,
care a şi a p ă ru t în 1700.
Din Padova au plecat la Paris, în aprilie 1700, unde au studiat
m atem atica şi astronom ia cu profesorul Jean-D om inique Cassini, lo
cuind chiar în incinta O bservatorului regal din Paris ; sub conducerea
acestuia au făcut o serie de observaţii selenare. în toam na anulai 1701
H risant s-a reîntors în C onstantinopol, iar de acolo în Ţ ara Rom ânească25.
In tre cei care au făcut studii la Padova, cu burse oferite de Con
stan tin Brâncoveanu, reţinem pe Gheorghe H ipom enas din Trapezunt,
nepotul lui Sevastos K ym initis, care făcuse studii şi la Academia bucu23. A. Camariano-Cioran, op. cit., p. 215— 2 2 0 ; Elena Grigoriu, op. cit,, p. 50.
24. Istoria în vă ţă m â n tu lu i din România, I, Bucureşti, 1983, p. 1*64.
25. C. DLma Drăgan, art. cit., p. 702— 704 şi M. Ruffini op. cit., p. 211— 215.
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reşteană. La Padova a făcut studii mai m ulţi ani, încununate cu titlu l
de «doctor în m edicină şi filozofie» (iatrofilozof), în 1709. Cu ocazia
acestui strălucit suoces, mai m ulţi prieteni i-au dedicat «epigrame e n 
comiastice», pe care Ioan Avram ios, pe atunci parohul com unităţii orto
doxe greceşti din V eneţia, le-a strâns şi dat la tipar. Cartea (dedicată
lui Brâncoveanu) a apărut în acelaşi an la V eneţia şi cuprindea 49 de
epigram e, d in tre care 25 greceşti, 11 latineşti şi 10 italieneşti, din care
unele pream ăreau virtu ţile dom nului m untean şi ale fam iliei sale. în
1712 Gheorghe H ipom enas s-a în g rijit de publicarea m arelui Dicţionar
al lim bii greceşti al lui Varinos, la V eneţia, dedicat lui C onstantin B rân
coveanu (în acest dicţionar a a p ă ru t şi po rtretu l dom nitorului). După
1715, Hipom enas este în tâ ln it şi în Ţara Rom ânească prim ind, din p a r
tea văduvei lui Brâncoveanu, d reptul de a-i adm inistra averea la Viena
şi la Veneţia. A m u rit în 1745 2(\
In tre autorii de epigram e din volum ul m enţionat se găseau şi doi
rom âni, Paladie Dam ian şi G heorghe Damian, probabil trim işi la studii
în Italia to t de Brâncoveanu. De acelaşi sprijin domnesc se vor bucura
şi Antonios Stratigos, M ihail şi Ioan Schendos, Stavros M ulaimis, Andronache, fiul vornicului Pascal din Târgovişte şi a lţ ii 27.
Alţi cărturari greci
la Curtea lui Brâncoveanu
Pe lângă profesorii Academiei dom neşti de la Sf. Sava, în tim pul
lui C onstantin B râncoveanu au găsit teren de activitate la noi m ulţi
alţi cărtu rari greci, ca profesori ai fiilor dom nitorului sau în unele fa
milii boiereşti, ca medici la C urtea dom nească sau ca egum eni ai unor
m ânăstiri închinate. Pe prim ul loc trebuie să fie consem nat teologul şi
filozoful Ioan Cariofil, cu studii la Academia patriarh ală din C onstan
tinopol, elevul lui Teofil Coridaleu, căruia i-a urm at la conducerea şcolii.
A fost m ult tim p şi predicator, hartofilax şi logofăt al P atriarh iei Ecu
menice. în urm a unor învinuiri de filocalvinism, a fost judecat şi con
dam nat ca eretic de u n sinod ţin u t la Constantinopol, în 1691, prezidat
de ecum enicul Calinic II, dar convocat la iniţiativa lui Dositei al
Ierusalim ului. Era acuzat mai ales pentru faptul că în explicarea
tainei Sfintei Euharistii respingea term enul de transsubstantiatio
(îm prum utat de ortodocşi de la catolici, începând cu prim ul p atriarh
ecum enic sub turci, G henadie Scholarios), pe când el folosea vechi te r
m eni patristici : [ASTa^o^ = prefacere. Fiind în d ep ărtat din dem nitatea
de m are logofăt şi director al Academiei d in Constantinopol, s-a refugiat
în Ţ ara Rom ânească, unde a fost prim it de C onstantin B râncoveanu şi
găzduit în m ănăstirea R adu Vodă din B ucureşti. La noi n-a fost consi
d erat «eretic», ci dim potrivă, tra ta t cu toată consideraţia cuvenită unui
om de cultură, iar Brâncoveanu a avut chiar o dispută aprinsă cu Do
sitei al Ierusalim ului pe tem a acuzelor ce i se aduceau lui Cariofil. A
26. D espre el D. Russo, op. cit., p, 317— 321 ; M. Ruffini, op. cit., p. 205—207.
27. M. Ruffini, op. cit., p. 207—210 ; Şt. Ionescu şi Panaint I. Panait, op. cit.,
p. 311.

316

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

m u rit si a fost îngropat în m ănăstirea Radu Vodă, la 22 septem 
brie 1692 28
In tim pul petrecut la noi, C onstantin Cantacuzino stolnicul l-a rugat
să clarifice anum ite problem e teologice controversate, ceea ce a şi făcut
intr-o lucrare răm asă în m anuscris. în tre tim p, Dositei al Ierusalim ului
a tip ă rit la Iaşi, în 1694, un M anual îm potriva lui Cariofil, în care combătea pe rând toate părerile acestuia, adăugând la sfârşit şi «tomosul
sinodal» de condam nare din 1691. în vederea reabilitării m em oriei lui
Cariofil şi ca răspuns la lucrarea tip ărită de Dositei, C onstantin B rân
coveanu şi stolnicul C onstantin Cantacuzino au îndem nat pe A ntim
Ivireanul să dea la tipar m anuscrisul răm as de la Cariofil, care a şi
a p ăru t la Snagov, în 1697, sub titlu l : M anual pentru câteva nedum eriri
şi soluţiuni. Pe la începutul secolului al X V lII-lea, cartea a fost tra 
dusă şi în rom âneşte şi a circulat în m anuscris.
în afară de aceasta, Cariofil a mai scris Viaţa S fâ n tu lu i Ioan Ro
m ânul ( f 12 mai 1662) tip ărită abia în 1799 la Veneţia, iar în 1801
la Bucureşti, în rom âneşte — , precum şi o lucrare cu caracter istoric,
in titu lată E fem eride, în care a n o tat zilnic evenim entele cele mai im 
p o rtante petrecute în tre anii 1676— 1689, cu o serie de lucruri care
privesc viaţa politică şi bisericească din ţările rom âne ; are şi o bogată
corespondenţă cu dom ni şi boieri rom âni 20.
Un alt în v ăţat grec care şi-a petrecut cea mai m are parte a vieţii
la noi a fost Ioan Ierotei Comnen, «iatrofilozof», adică medic, scriitor
şi gânditor, cu studii la «marea şcoală a P atriarhiei din Constantinopol»
(teologie, filozofie, gram atică) şi la U niversitatea din Padova, unde a
u rm at medicina. Este în tâ ln it în Ţ ara Rom ânească încă din 1694, când
alcătuise un frum os epitaf pen tru m orm ântul lui Ioan Cariofil. Va fi
m ult tim p medic la C urtea lui Brâncoveanu. A publicat un fel de im ne
închinate dom nitorului rom ân în două din tip ăritu rile lui A ntim Ivi
reanul : în ediţia grecească a M ărturisirii Ortodoxe (Snagov, 1699) şi
în L iturghierul greco-arab (Snagov, 1701). în 1701 a dat el însuşi la
tipar, cu cheltuiala sa, o lucrare proprie : Proschinitarul S fâ n tu lu i M unte
A th o s, tot la Snagov, un fel de ghid cu date istorice, care va fi reed itat
şi tradus în câteva lim b i30. în anii urm ători a scris num eroase versuri
şi a făcut traduceri p e n tru C onstantin B râncoveanu (Tâlcuirea E van
gheliilor, de Teofilact al Ohridei, în greaca populară) sau p en tru Con
stan tin Cantacuzino stolnicul (o Istorie a îm păratului Ioan V I Canta
cuzino). Nu se ştie când s-a călugărit, sub num ele Ierotei. în tre anii
28. Cf. N icolae Chiţescu, O dispută dogm atică din v ea cu l al XV II-Ieci la
care au luat parte Dositei al Ierusalimului, C onstantin B râncoveanu şi A n ti m Iv ir e a 
nul, în BOR, an LXIII, 1945, nr. 7— 8 p. 319— 352.
29. Amănunte despre e l la D. Russo, op. cit., p. 183— 191 şi la Petre Ş. N ă s
turel, Contribuţii Ia viaţa lu i Ioan Cariofil în legătură cu Biserica românească, în
MO, an X, 1958, nr. 7— 8, p. 51il— 527; pe scurt la Olga Cicanci, Cărturari greci,
p. 34—35.
,
30. Pentru prima oară s-a tradus în limba latină şi inclus în lucrarea îui
Bernard de Montfaucon, Palcograp}]ia graeca, Paris, 1703, p. 541— 61îU
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1711— 1719 a fost m itropolit al D ristrei, ales desigur cu sprijin u l lui
C onstantin Brâncoveanu 31.
Gheorghe Maiota, originar din insula Creta, făcuse studii în Italia,
probabil la V eneţia şi Padova ; a fost preot la biserica Sf. Gheorghe
din V eneţia, oraş în care a editat mai m ulte cărţi greceşti. P rin 1697
a venit la B ucureşti, unde a ajuns predicator la biserica C urţii dom 
neşti, fiind, în acelaşi tim p, «al lim bii elineşti şi latineşti dascăl al
prealum inaţilor fii ai blagocestivului dom n al Ungrovlahiei». în 1697
a publicat la Snagov un scurt C uvânt panegiric despre îm păratul Con
stantin cel M are, iar m ai târziu, în 1706, i se va tipări la Râm nic un
C uvânt la patim a cea m ântuitoare a D um nezeu-O m ului C uvântul (în
1707 a a p ă ru t şi în rom âneşte).
In schimb, elevii săi, fiii dom nitorului, au publicat mai m ulte p a
negirice în lim ba greacă, ceea ce arată că se ocupase tem einic de p re
gătirea lor. Astfel, C onstantin, fiul cel m are al dom nitorului, a dat la
tipar cartea Paralele greceşti şi romane a lui Plutarch, tradusă în greaca
m odernă (Bucureşti, 1704). Un alt fiu al dom nitorului, Ştefan, tipărise
un Panegiric la S fâ n tu l C onstantin, apoi un Panegiric la întâiul m ucenic
Ş tefa n (ambele la Bucureşti, în 1701, cu noi ediţii în 1702) şi un C uvânt
la Adorm irea Maicii D om nului (Bucureşti, 1703). Radu B râncoveanu a
dat la tipar un Cuvânt la Patima cea m ântuitoare a D um nezeu-O m ului
C uvântul (Bucureşti, 1704) şi un Panegiric la S fântid Nicolae (Râmnic,
1706). Fără îndoială că dascălul Gheorghe Maiota va fi făcut o stilizare
a tu tu ro r acestor cuvântări ale elevilor săi. A părăsit Tara Românească
prin 1710 32.
Un alt cărturar, preotul Ioan Avram ios sau A vra m is} era în tâ ln it
prin 1709 ca predicator la C urtea dom nească, după Maiota. Este in te 
resantă o scrisoare pe care i-o adresa lui H risant Notaras, la 17 decem 
brie 1709, prin care-1 inform a că a sosit la B ucureşti «la adăpostid de
obşte al neam ului nostru nenorocit» (subl. n s .):î:\ Era născut în Veneţia
(din p ărinţi originari din Creta), unde a şi studiat ; a editat peste 10 cărţi
în tipografia grecească a lui Nicolae Glykis, din oraşul lagunelor, apoi
a fost «didascăl al neam ului» la şcoala grecească to t de acolo, profesor
în insula Zante, preot în Veneţia. Ca predicator la C urta din B ucureşti
a rostit un n u m ăr însem nat de predici (didahii) în lim ba greacă, n e
tipărite, care au circulat în m anuscris. Fiind un b u n cunoscător al lim bii
italiene, a tradus în neogreacă M axim ele unor vechi filozofi (după tr a 
ducerea pe care Del Chiaro a făcut-o din franţuzeşte în italieneşte).
T raducerea lui a fost tipărită în 1713 la. Târgovişte. In prefaţa-dedicaţie închinată lui B râncoveanu de M ânu Apostol, cel care suportase
31. Despre e l : Toma G. Bulat, Ioan C om nen datro-tilozoiu.1», profesor la A c a d e 
mia dom n ească şi mitropolit al Dristei, în BOR, .an, LXXXIV, 1966, nr. 3— 4 ;
p. 356— 368 ; Paul Cernovodeanu şi Olga Cicanci, C ontributions ă la conaissance de
la biographie et de T o e u v re de Jean (Hierothee) C o m n ene (1658— 1719), în Balkan
Studies, XII, 1971, p. 143— 186; pe scurt la M. Ruffini, op. cit., p. 187— 101 şi
Olga Cicanci, Cărturari greci, p. 51— 52.
32. M. Ruffini, op. cit., p. 191— 103.
33. Hurmuzaki, D o c u m e n te , XIV, 3, p. 60—61.
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cheltuielile de tipar, dom nul rom ân era socotit «cel mai zelos sprijinitor
al în v ăţă tu rii greceşti şi binefăcătorul cel m ai um an al grecilor...», cel
care, p rin sprijin u l său statornic, a făcut să reînvie strălucirea culturii
greceşti de altădată :Vi. V ersiunea lui Avram ios a fost tradusă în rom â
neşte de A ntim Ivireanul şi tip ă rită to t la Târgovişte, în acelaşi an.
A m bele ediţii erau închinate lui Brâncoveanu. Avram ios m oare la
V iena în 17 18 35.
(Panaiot sau Panait) Sinopeus, adică din Sinope, fost elev al A ca
demiei din B ucureşti, a făcut diortosirea textului A ntologhionului grecesc
(Snagov, 1697) şi a M ărturisirii lui P e tru Movilă (Snagov, 1699). De la
noi a plecat în Italia, unde şi-a continuat studiile 1a Padova
Un corector de cărţi foarte activ a fost ierom onahul M itrofan Gregoras din Dodona. O bună parte din cărţile greceşti tipărite de A ntim
Ivireanul în tre anii 1705— 1715 la Râm nic şi Târgovişte erau corectate
de e l 37. A tră it la noi şi după m oartea lui B râncoveanu
în afară de m edicii greci pe care i-am consem nat până aici (Ioan
Com nen şi Gheorghe Hipomenas), mai pot fi am intiţi şi alţii. Un îacob
Pylcirinos din Cefalonia, cu studii la Padova şi Veneţia, a fost in slujba
lui Şerban Cantacuzino, a ţaru lu i P e tru cel M are, a lui C onstantin B rân
coveanu în tre anii 1694 şi 1708, Aici se pare că el a îndem nat pe spă
tarul M ihail Cantacuzino să înfiinţeze spitalul de la m ănăstirea Colţea
Panteleon C aliarhos; originar din insula Hios, cu preocupări teologice
şi filozofice, a fost m edicul lui B râncoveanu în tre anii 1692 şi 170340.
Ioan Hrisoscoleu, cu studii la Roma, Padova şi Siena, de asem enea a
activat un tim p la B u c u re şti/a. Circulând în num eroase ţări europene,
unii d in tre ei aveau şi anum ite m isiuni politice din partea lui C onstantin
Brâncoveanu.
P rin tre cărturarii italieni care au tră it la C urtea lui Brâncoveanu,
pe prim ul loc se situează A n to n Maria del Chiaro (1669— 1727). Era ori
ginar dintr-o fam ilie de evrei din Florenţa, convertit la catolicism, cu
34. BRV, l ( p. 490.
35. D esp re e l : D. V . E conom ides, Ioan A vra m ie , în BOR, an LXII, 1&44,
nr. 4— 6, p. 141— 169, cu prezen tarea lucrărilor e d ita te de el la V e n e ţia ; M. Ruffini,
op. cit,, p. 134— 197.
36. O lga C icanci, Cărturari grcci, p. 43 ;M. Ruffini, op. cit., p. 184.
37. A şa au f o s t : Slujba Si. Visarion (1705), Tomul bucuriei (1705, cu d ou ă p o e 
zii o r ig in a le d e d ic a te lui B rân covean u şi patriarhului D ositei), Carte ... cu tot servi
ciul bisericesc (1709, cu 30 de versu ri d e d ic a te lui B rân covean u ), Slujba Si. Ecate
rina cu Proschinitarul M untelui Sinai (1710, cu versu ri în c h in a te lui B rân covean u şi
lui A n tim Ivirean u), Panoplia dogmatică (1710), Despre oficii a lu i H risant N otaras
1715) şi Istoria patriarhilor Ierusalim ului de D o sitei (1715).
3£. D esp re e l : D. R u sso, op. cit., II, 409— 461 i sum ar la O lga C icanci, Cărtu
rari greci, p. 43— 44.
39. N ic o la e V ătăm an u, Jacob Pylarinos, medic al Curţii dom neşti din Bucurcşti
(1684— 1687 şi 1694— 1708), în v o i. Din istoria medicinei româneşti şi universale,
B ucureşti, 1962, p. 121—4 3 2 ; M. Ruffini, op. cit., p. 199— 2 02; O lga C icanci, Cărtu
rari greci, p. 51.
40. Paul C ern ovod ean u , The tom bstone of prince Constantin Brâncoveanu
physician, Panteleon Caliachis, în RESEE, I, 1963, nr. 3 —4, p. 561— 5 6 4 ; O lga C i
can ci, Cărturari greci, p. 53.
41. lbidem, p. 53 şi M. Ruffini, op. cif., p. 210.
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studii la Florenţa (ştiinţele um aniste) şi Padova (medicina). P rin 1710
a in tra t în slujba lui C onstantin Brâncoveanu ca secretar p en tru lim ba
latină, funcţie pe care o va ocupa şi sub dom nii urm ători : Ştefan Cantacuzino şi Nicolae M avrocordat. După 1716 a părăsit B ucureştiul a ju n 
gând la Viena, apoi la Veneţia, unde a redactat un m aterial despre
Ţ ara Românească, sub titlu l : Stor ia delle m oderne revoluzioni della
Valachia, con la descrizioni del paese, natura, costum i, ritu e religioni
degli abitanti con la tavola geografica din quella provincia, tip ărită la
V eneţia în 1718. In prim a parte, lucrarea prezintă câteva elem ente de
geografie a ţării şi obiceiurile rom ânilor, iar în partea a doua eveni
m ente istorice la care a fost el însuşi m artor, petrecute sub Brâncoveanu,
Ştefan Cantacuzino şi Nicolae M avrocordat. In tim p ce se găsea în Ţara
Rom ânească, del Chiaro a tradus din franţuzeşte în italieneşte M axi
m ele unor vechi filo z o fi; din italiană, cartea a fost tradusă in greaca
populară de Ioan Avram ios, iar din greceşte în rom âneşte de A ntim
Ivireanul şi tip ărită în am bele lim bi la Târgovişte, în 1713 (în rom â
neşte sub titlu l Pilde filozof eşti) /i2.
Un alt italian care a tră it acum la B ucureşti a fost contele Bartolomeo Ferrati, care a funcţionat ca protom edic al C urţii, după 1707.
A răm as şi în slujba lui Ştefan Cantacuzino, apoi a tre c u t în Moldova,
devenind m edicul lui M ihail Racoviţă. A răm as de la el o relatare asupra
m azilirii şi arestării lui C onstantin Brâncoveanu, redactată în lim ba la 
tină, precum şi o serie de scrisori cu relatări asupra unor fapte petrecute
a tu n c i/|:î.
P rin tre cărţile aflate în biblioteca brâncovenească de la H urezi se
află şi o cărţulie-m anuscris, în rom âneşte, cuprinzând un calendar pe
anul 1701, pronosticuri de ordin politic şi cu o precuvântare sem nată
de «7oan Românul» şi dedicată lui Brâncoveanu. Mai existaseră astfel
de calendare şi pe anii 1693, 1694, 1695, 1699, 1703 şi 1707, toate cu
acelaşi titlu : Calendar ce se chiam ă Foletul Novei pe anul... carele
despre limba frâncească (italiană, n.n.), în rumânească s-au întors d e...
Ion Rom ânul. Probabil vor fi existat şi altele, despre care n-avem ştiri.
Se crede că «Ioan Rom ânul» sau «Ioan Frâncul» era italian, din m o
m ent ce traducea din «frânceşte» şi că num ele său adevărat era G iovanni
Candido Romano. în prefaţa calendarului pe 1693 el scria că «prognos42. Istoria lui A n ton M aria del C hiaro a fost tradusă în rom ân eşte de N ic o la e
Iorga (1914), apoi de S. Cris. C ristian (1029) şi r ec en t în v o i. Călători străini despre
ţările române, v o i, VIII, B ucureşti, 1983, p, 364— 397, cu un stu d iu in trod u ctiv. A
se v e d e a şi C. B oroianu, Anton Maria d el Chiaro , în Studia bibliologica , III, 1969,
p, 116— 132; A c e la ş i, N o u velles donnees sur del Chiaro, în RESEE, X, H972, nr. 1,
p. 43— 6 3 ; A c e la ş i I e s sources de VHistoire de d el Chiaro, în RESEE, X, 1972, nr. 2,
p. 323— 33 4 ; M. Ruffini, op. cit., p. Î37— 149 (la p. 136— 137 p e scurt d esp re un alt
se c re ta r italian al lui B rân covean u : N ic o lo da Porta).
43. D esp re e l : T. C. F ilitti, O pagină din istoria medicinei în Muntenia, în
R evista Ştiinţelor Medicale, feb ru arie 1929 (şi extras) î N . Iorga, M edicul lui C onstan
tin Brâncoveanu, Bartolome o Ferrati, în R evista istorică , 28, 1932, p. 12— 1'3 ; G eorge
N e g u le sc u şi N ic o la e V ătăm an u, Casa din Bucureşti a doctorului Bartolomeo Ferrati,
protomedicul lui Constantin Brâncoveanu f B ucureşti, 1940, p. 14; N ic o la e V ătăm an u,
De la începuturile medicinei româneşti, B ucureşti, 1966, p. 188— 192; M ario Ruffini,
op. cit., p. 203— 204 ; V o i. Călători străini despre ţările rom âne , VIII, p. 308— 403
(cu trad u cerea relatării sa le ).
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ticele» sale — pe care le considera doar ca «păreri şi um bre» —■ su n t
traduse «după osebiţi italieni» din «frânceştile calendare», pe care el
le «intoarce clin lim ba frânceaseă pe ea rum ânească pen tru curiozitâ şi
petrecerea de vrem e» a dom nitorului şi a dregătorilor săi, căci, «firea
om enească la lucruri nouă» este «pururea râvnitoare», cum nota în
p refaţa calendarului pe 1695 /a'\
In chip deosebit treb u ie re ţin u t faptul că pe unele file ale c a le n d a re 
lor respective există diferite însem nări autografe ale lui C onstantin
B râncoveanu, în lim bile rom ână şi greacă, cu ştiri privitoare la dom nia
lui, un fel de «însem nări zilnice», azi izvoare istorice de m are însem 
n ă ta te 'i5.
C ă rtu ra ri rom âni
In tr-u n astfel de m ediu intelectual elevat era firesc să se rem arcc
prin activitatea lor şi unii că rtu ra ri de neam român. Câţiva din ei, prin
cultura lor um anistă, p rin preocupările lor de istorie, lim bă, teologie,
oratorie, literatu ră, s-au im pus nu num ai în viaţa culturală a Ţării
Rom âneşti, ci şi în cercurile culturale-bisericeşti de peste hotare.
Personalitatea reprezentativă a vieţii culturale şi politice a vrem ii
a fost, fără îndoială, C onstantin Cantacuzino stolnicul (c. 1640— 1716).
Era frate cu fostul dom n Şerban Cantacuzino şi cu Stanca, m ama lui
C onstantin Brâncoveanu. A studiat la C onstantinopol Intre anii 1665—
1667, cu doi învăţaţi călugări greci, iar în tre anii 1667— 1669 la Padova.
In acest renum it centru universitar, tân ăru l rom ân a u rm at cursuri de
filozofie, logică, fizică, geom etrie, m atem atică, astronom ie, teologie, lite
ratu ră, m edicină, de limbi ; cunoaşte greaca, latina, italiana şi, desigur,
slavona, probabil turca. Îşi procură acum cărţi rare şi valoroase care vor
alcătui bogata sa bibliotecă de la M ărgineni, una din cele mai renum ite
din sud-estul Europei, de care ne vom ocupa în alt loc. O lungă călă
torie de studii, p rin câteva ţări europene, i-a lărgit şi m ai m u lt ori
zontul cultural.
R eîntors acasă, devine unul din dem nitarii de vază ai ţării ; din
1675 era stolnic, cognomen sub care va fi cunoscut p en tru tot restul
vieţii. Sub dom nia fratelui său Şerban, apoi a nepotului său C onstantin
B râncoveanu, deci m ai m ult de tre i decenii, va fi sfătuitorul lor în
problem e politice, sociale şi culturale, adevăratul conducător al poli
ticii ex tern e a Ţării Rom âneşti. A încercat relaţii diplom atice prudente
faţă de A ustria, Rusia şi Polonia, fără angajam ente ferm e de colaborare
de team a turcilor. însuşi B râncoveanu recunoştea că i^a fost povăţuitor
devotat, u n ad ev ărat «tată», având iniţiativa în m ai m ulte în făptuiri
politice şi, mai ales, culturale. Acelaşi rol l-a avut şi in dom nia fiului
său Ştefan (1714— 1715), până la tragicul lor sfârşit, am ândoi fiind su 
grum aţi la C onstantinopol la 7 iunie 1716, din dispoziţia sultanului.
44. A a tra s a te n ţia a su p ra lo r A le x a n d ru O dobescu, Foletul N ovei şi calenda
Brâncoveanu, în Revista Română, I, B ucureşti, 1861,
p. 657— 678; au fost stu d ia te apoi d e Emil V ârtos, Foletul N o vei , Calendarul lui
Constantin Vodă Brâncoveanu, B ucureşti, 1042, LVIII, p. 225.
45. Emil V ârto su , însem nările de taină ale Iui Constantin Vodă Brâncoveanu ,
1693— 1707, B ucureşti, 1940, p. 37.
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A portul stolnicului este consem nat în câteva fapte de cultură. P ro 
babil va fi contribuit la revizuirea tex tu lu i Bibliei de 1a Bucureşti, în a 
inte de a fi dată la tipar. In mod sigur a a ju ta t pe fraţii R adu şi Şerban
G receanu la revizuirea traducerii Mărgăritarelor Sf. Ioan G ură de A ur
(Bucureşti, 1691) : «A vut-am îndireptătoriu... însă la ceale mai adânci
filozofeşti şi bogosloveşti noim ata ce s-au aflat pre dum nealui ca pre
un epistim on şi ştiutoriu, l-am aflat lum ină şi dezlegare în tru toate»,
după cum m ărturiseau ei înşişi în prefaţă 'l6. Iar R adu G receanu, care
a tradus singur Pravoslavnica M ărturisire a lui P e tru Movilă (Buzău,
1691), recunoştea din nou că l-a avut pe stolnic «ajutoriu şi în d irep tă
toriu m ai grelelor cuvinte şi noime» .
La rugăm intea lui, în v ăţatul Ioan Cariofil, după ce fusese con
dam nat de sinodul în tru n it la C onstantinopol în 1691 şi a aflat adăpost
în Ţ ara Românească, a răspuns în scris la o serie de problem e teologice
controversate. S-a realizat astfel lucrarea dogm atică simbolică cu 24 de
în treb ări şi tot atâtea răspunsuri, care va fi tipărită postum , în greceşte,
sub titlu l M anual despre câteva nedum eriri şi soluţiuni sau despre cer
cetarea şi confirmarea câtorva dogme necesare ale Bisericii (Snagov, 1697)'*8.
Tot la rugăm intea stolnicului, un M ihail din Bizanţ, desigur călugăr,
a transcris în 1696, la m ănăstirea Radu Vodă din B ucureşti, cunoscuta
lucrarea a lui Nicolae Milescu, Călătorie în China, după cum reiese dintr-o însem nare făcută pe m anuscrisul respectiv.
C onstantin Cantacuzino era în corespondenţă n u num ai cu oameni
politici, cum au fost lordul W illiam Paget, am basadorul Angliei la Con
stantinopol, sau Edmuncl Chrishul, ci şi cu m ulţi teologi sau cărtu rari
cu preocupări istorico-geografice. De pildă, a redactat mai m ulte ră s 
p u nsuri la în treb ările pe care i le-a pus despre Ţara Rom ânească Luigi
Ferdinando Marsigli (un italian care slujea ca general în arm ata habsburgică). Acesta avea nevoie de o serie de inform aţii p en tru întocm irea
unei lucrări cu titlu l D anubius pannonico-moesicus, operă de geografie
descriptivă, care va fi publicată m ai târziu, în 6 volume. R ăspunsurile
erau in titu late Scurtă dar nedesăvârşită lăm urire despre Ţara Rom â
nească. Stolnicul prezenta istoria tu tu ro r rom ânilor, precum şi o listă,
incom pletă, a dom nilor m unteni şi moldoveni.
Probabil determ inat de întrebările lui M arsigli, stolnicul însuşi a
întocm it o hartă a Ţării R om âneşti, care a fost im prim ată la Padova,
în 1700, prin îng rijirea lui H risant N otaras, viitorul patriarh. Avea d i
m ensiunile de 132 X 64 cm ; indicaţiile geografice erau în greceşte şi
latineşte. A fost cunoscută şi citată de geografi greci şi o ccid en tali40.
Cea mai însem nată operă a stolnicului răm âne însă Istoria Ţării
Rom âneşti în tru care să cuprinde num ele ei cel dintâi şi cine au fo st
lăcuitorii ei atunci şi apoi cine o au m ai descălecat şi o au stăpânit până
46. BRV, I, p. 320.
47. BRV, I, p. 323.
43. BRV, I, p. 3*49— 350.
49.
R eprodu să cu un stu diu do C on stantin C. G iu rescu, Harta stolnicului Constatin Cantacuzino, în R evista Istorica Română, an XIII, 1942, p. 1— 27.
B. O. R. — 21
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şi în vrem urile de acum cum s-au tras şi stă. A fost concepută ca o
lucrare m onum entală, urm ând să prezinte istoria întregului popor ro
m ân de la origini până în tim pul lui Ş erban Cantacuzino şi C onstantin
Brâncoveanu. Intenţia sa n-a fost dusă la îndeplinire, căci s-a oprit
brusc o dată cu ştirile privitoare la m igraţia hunilor. în orice caz, stol
nicul îşi propune descifrarea istoriei neam ului începând cu originile,
în spiritul istoriografiei um aniste. în «Predoslovie» pune problem a cu
noaşterii istorice, deci pagini de filozofia istoriei, descrierea teritoriului
şi locuitorilor vechii Dacii, războaiele dacilor cu rom anii, procesul de
colonizare şi rom anizare a Daciei. P e n tru docum entare, el a u tilizat tot
ce i-a fost accesibil la vrem ea respectivă : istorici şi geografi antici,
greci şi latini, apoi bizantini şi um anişti ca Strabo, Titus Livius, Dio
Cassius, Pausanias, Antonio Bonfini, Enea Silvio Piccolomini, Ioan Zonaras, Laonic Chalcocondil, Ioan Leunclavius, Nicolae Olahus, L aurenţiu
Toppeltin şi m ulţi alţii. Cu m etode aproape m odem e de investigaţie,
stolnicul supune unei critici obiective şi aprecieri judicioase atât izvoa
rele interne, cât şi cele externe, încercând o reconstituire cât mai exactă
a faptelor. U rm ând pe Grigorie U reche şi m ai ales pe M iron Costin,
stolnicul susţine ideile um aniste privitoare la rom anitatea poporului şi
a lim bii rom âne, originea noastră com ună şi unitatea locuitorilor celor
trei ţări : M untenia, Moldova şi Transilvania. Este prim ul istoric care
a subliniat im portanţa elem entului autohton, dacic, apreciind vitejia şi
dorinţa de independenţă a dacilor. Subliniază continuitatea elem entului
dacic sub noua stăpânire rom ană, com bătând şi ideea părăsirii Daciei
de către populaţia rom anizată în tim pul îm păratului Gallienus.
M erită să fie reţin u te cuvintele p rin care subliniază unitatea noas
tră de neam : «însă rum ânii înţeleg nu num ai ceştea de aici, ce şi den
A rdeal, carii încă şi m ai neaoşi su n t şi m oldovenii şi toţi câţi şi în tr-a ltă
p arte să află şi au această lim bă, m ăcar că fie şi cevaşi mai osebită în
nişte cuvinte den am estecarea altor lim bi, cum s-au zis mai sus, iară
tot unii sunt. Ce dară pe aceştia, cum zic, tot rom ani îi ţinem , că toţi
aceştea clintr-o fântână au izvorât şi cură» 50.
P rin această largă înţelegere a problem elor, prin erudiţia lui, prin
folosirea critică a izvoarelor, stolnicul poate fi considerat ca un prom otor *
al istoriografiei rom âneşti m oderne, ca un m are că rtu ra r um anist, ală
turi de contem poranii săi m oldoveni Nicolae Milescu, M iron Costin şi
D im itrie C antem ir 51.
50. Cronicari munteni . E diţie în g rijită de M ih ail G regorian. Studiu in tr o d u c ti\
de E ugen Stăn escu , v o i, I, B u cureşti, 1961, p. 52.
51. O pera isto r ic ă a lui C on stantin C an tacu zino a fost e d itată în c â te v a rân
duri, în că din s e c o lu l t r e c u t : 1858, 1895 ş.a. Dar abia în 1901 N ic o la e Iorga a
d o v e d it ca el e ste au toru l Isto riei. D intre u ltim ele ed iţii a le o p erei sa le m enţonăm :
ed. N . C artojan-D an S im o n e sc u (C raiova, 1944), ed. M ih ail G regorian (v o i. Croni
cari munteni , I, B u cureşti, 1961, p. 1— 79) î ed. M ih ail G regorian (BPT, B u cu 
reşti, 1984).
D intre stu d iile co n sa c r a te sto ln ic u lu i r e ţ in e m : Ram iro O rtiz şi N ic o la e Cartojan, Lo Stolnic Cantacuzino. Un glan de erudito romeno a Padova, B ucureşti, 1<948,
91 p. + 10 pl î C orneliu D im a D răgan şi L ivia Bacîru, Constantin Cantacuzino o
stolnicul (un umanist român), B ucureşti, 1970; Virgi-1 C ândea, Stolnicul intre co n 
temporani, B ucureşti, 1971, p. 179; A n to n ie P lăm ăd eală, Stolnicul Constantin Canta-
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ln tr-u n clim at cultural, cum era cel in au g u rat de dom nia lui Constantin-V odă Brâncoveanu, se im punea scrierea şi difuzarea unei cro
nici oficiale. P en tru întocm irea ei s-a făcut apel la om ul de aleasă
cultură clasică, rem arcabilul elenist R adu Greceanu. Cei doi fraţi căr
tu ra ri : Şerban şi Radu Greceanu erau fiii unui mic proprietar din satul
Greci, în fostul judeţ Vlaşca (azi D âm b o v iţa); prim ul a ocupat şi d re
gătorii însem nate în ap aratul de stat : logofăt (1678), m are vistier
(1694— 1705) şi m are logofăt (1705— 1710), pe când Radu a fost num ai
mic logofăt, dar după 1693 a devenit cronicarul oficial al domniei. Am âdoi s-au im pus în viaţa cu lturală a ţării, mai ales prin traducerea unor
cărţi bisericeşti. îm preună au revizuit tex tu l Vechiului T estam ent (tra
ducerea lui Milescu) şi al Noului T estam nt (ediţia de Alba Iulia din
1648), înainte de a fi dat la tipar în 1687. îm preună au tradus în rom â
neşte Mărgăritarele S fâ n tid u i Ioan Gură de Aur, care au a p ă ru t la
B ucureşti în 1691 şi tot am ândoi sem nau cele două prefeţe, una către
C onstantin B râncoveanu şi alta către cititori, în cea din urm ă m ă rtu 
risind deschis că au făcut traducerea la îndem nul dom nitorului, iar
«îndireptătoriun la tălm ăcirea u n o r cuvinte sau expresii mai grele le-a
fost stolnicul C onstantin C antacuzino 52. In acelaşi an a a p ăru t la B uzău
Pravoslavnica M ărturisire a lui P e tru Movilă, tradusă din greceşte n u 
mai de Radu G receanu — cu «consultarea» lui C onstantin Cantacuzino —■,
aceasta fiind prim a carte im prim ată în noua «tipografie domnească»
din Buzău 5-1.
R adu singur a m ai tradus din greceşte în rom âneşte, din dispoziţia
dom nitorului, «sinaxarele» sau «vieţile sfinţilor» din cele 12 M ineie care
s-au tip ă rit la Buzău in 1698 54. La rândul său, Şerban G receanu s-a
ocupat de tipărirea Slujbei S fin tei Parascheva şi a S fâ n tid u i Grigorie
Decapolitul, în greceşte (Bucureşti, 1692), la care a scris şi o prefaţă,
închinată lui Brâncoveanu, precum şi a Evangheliei greco-române din
1693, cu «stihuri politiceşti» la stem a ţării şi o prefaţă, în am bele limbi,
sem nate de e l 55. A supra acestor tip ă ritu ri bisericeşti vom reveni In
tr-u n alt capitol.
Radu G receanu a avut şi preocupări istorice. A tradus d in g re
ceşte, în versuri, Povestea de jale a m orţii silnice a lui C onstantin
c u zin o în istoria şi cultura românească, în BOR, an XCVI-II, 1980, nr. 5— 6, p. 636—
654 (şi în v o i. Da scă li de c u g e t şi sim ţire rom â n e asc ă, B ucureşti, 1981, p. 192'— 2 1 6);
Radu Ş tefan C iobanu, Pe u r m e le sto ln ic u lu i C o n stan tin C a n ta c u z in o , Bucureşti , 1982,

p. m
A se v e d e a şi A cad em ia Rom ână, Istoria literaturii române, v o i. I, B ucureşti,
1964, p. 559— 5 6 8 ; Pompiliu Teodor, Evoluţia gândirii istorice româneşti , Cluj, 1970,
p. 33— 4 4 ; M ario Ruffini, L'inliusso italiano..., p. 54— 7 6 ; N ic o la e C artojan, Istoria
literaturii române vechi, B ucureşti, 1080, p. 480— 498 (cu b ib lio g r a fie ); Dicţionarul
literaturii române de la origini până la 1000, B ucureşti, 1979, p. 142— 117 (cu biblio
grafie completă).

52.
53.
54.
55.

BRV,
BRV,
BRV,
BRV,

I,
I(
I,
I,
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p.
p.
p.

316—321.
321—324.
365—369.
326—336.
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postelnicul C antacuzino5G. Dar el răm âne în istoriografia rom ânească
d rep t «cronicarul oficial» al dom niei lui C onstantin Brâncoveanu, fiind
au torul lucrării : începătura istorii vieţii lum inatului şi preacreştinului
dom nului Ţării Rom âneşti, lo C onstantin Basarab vo ievo d , dă când
D um nezeu cu domnita l-au încoronat, pentru vrem ile şi întâm plările ce
în păm ântul acesta în zilele Mării Sale s-au întâm plat. A prim it această
m isiune abia în 1693, încât faptele petrecutele în prim ii cinci ani de
dom nie ai lui B râncoveanu le-a redactat din m em orie, deci cu oarecare
nesiguranţă. Cu anul 1693 încep în cronică datări precise ale eveni
m entelor, căci el înregistrează faptele pe m ăsura desfăşurării lor, p re
zentând de m ulte ori şi lucruri nesem nificative p e n tru posteritate. In
1698, la îm plinirea a zece ani de domnie, G receanu îi prezintă lui B rânecoveanu prim ele 43 de capitole ale cronicii, însoţite de o ((predo
slovie» --- dedicaţie, în care îl omagia la îm plinirea unui deceniu de
domnie. Această prim ă parte a fost apoi copiată şi difuzată pe la
m ânăstiri.
Radu G receanu şi-a continuat cronica an de an, până în 1707, când
s-a produs o ru p tu ră în tre fam ilia dom nitoare şi cea în ru d ită a Cantacuzinilor. Din această cauză, dom nitorul a cerut lui G receanu să re 
vizuiască toate capitolele care priveau anii 1699— 1707 şi să prezinte
şi anum ite m anifestări, tăinuite până atunci, care se d ato rau a d v ersari
lor săi politici. Aşa se face că p e n tru perioada respectivă avem două
versiuni : prim a cu o atitudine m oderată şi prudentă, a doua cu dez
văluirea adversităţilor politice. P e n tru anii 1707— 1714 cronica păstrează
acelaşi ton lipsit de m enajam ente faţă de adversari, mai ales cu prilejul
descrierii războiului ruso-turc din 1711, când Cantacuziniî s-au declarat
favorabili ruşilor, iar unul din ei, Toma, trecuse chiar de partea ţarului,
divergenţă de opinii care a dus la ru p tu ra definitivă dintre Brâncoveanu
şi Cantacuzini, term inându-se cu uciderea dom nului şi a fiilor săi.
Cronica ajunge la capitolul 110, răm as neterm inat, m ergând cu e x p u 
nerea evenim entelor până în săptăm âna întâia, din Postul m are din
anul 1714.
F iind o cronică oficială, o cronică cerută de Brâncoveanu, care-şi
voia glorificată domnia, era firesc ca ea să nu exprim e vederile auto
rului, ci ale «dom nului», fapt care ştirbeşte din valoarea lucrării. Lipsită
de obiectivitate şi de criterii selective, lucrarea lui Radu G receanu are
o valoare discutabilă. Totuşi, fiind m artor ocular al evenim entelor, cro
nica lui face posibilă cunoaşterea unui sfert de veac de istorie ro m â 
nească ; în acelaşi tim p, ea a contribuit şi la form area lim bii literare
rom âne. Se cunosc azi 22 copii-m anusoris. U n n u m ăr de 80 de capitole
au ajuns, în 1727, în posesia c ărtu raru lu i braşovean Jo h an n Filstich,
care le va traduce în lim ba germ ană (traducerea lui fiind folosită mai
56.
Emil V ârto su , O poveste inedită în versuri despre sfârşitul postelnicului
Constantin Cantacuzino , B ucureşti, 1940, re e d ita tă şi de Dan S im onescu în voi. Cro
nici şi povestiri româneşti versificate (sec. X V II — X V III), B ucureşti, 1967.
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târziu de J. Chr. Engel în lucrarea «Geschichte der M oldau- und
Walachei») 57.
O altă cronică redactată In tim pul dom niei lui B râncoveanu este
intitu lată : Istoria Ţării Rom âneşti de la octombrie 1688 până la m artie
1717. S-au emis diferite opinii asupra autorului, care n-a fost identificat
până în prezent, de aceea, în litera tu ra de specialitate este n u m it «Ano
nim ul brâncovenesc». Deşi nu are caracter «oficial», cum e cazul «Isto
riei» lui R adu G receanu, totuşi, şi această nouă Istorie s-a scris cu
ştirea şi îndrum area dom nitorului. Cronica este alcătuită din două părţi
inegale ; prim a, foarte extinsă, cuprinde evenim entele petrecute până
în 1703, iar a doua, pe scurt fapte petrecute în ultim ii 11 ani de dom 
nie, o prezentare foarte lacunară, mai ales a evenim entelor externe.
A utorul aduce peste tot grave învinuiri fam iliei C antacuzinilor, pe care-i
consideră vinovaţii principali p en tru uciderea lui B râncoveanu şi a
fiilor săi. B râncoveanu este prezentat cu toată obiectivitatea, fără
obişnuitele elem ente panegirice. Stilul este sim plu, n atu ral ; lim ba apro
piată de a poporului, încât cronica lasă uneori im presia unui autentic
«rom an popular». Este cronica m unteană «cea mai obiectivă şi cea mai
frum oasă ca factură literară», cum o caracteriza Nicolae C artojan, da
torită rem arcabilelor ei calităţi stilistice r,s.
U ltim ul cronicar al epocii brâncoveneşti, neoficial, a fost Radu
Popescu (c. 1658— 1729). Sub Şerban Cantacuzino, apoi sub C onstantin
B râncoveanu, a ocupat slujbe adm inistrative m ărunte, în tru cât făcea
p arte din facţiunea num ită a «Bălenilor», adversară C antacuzinilor. Abia
sub Nicolae M avrocordat ajunge la apogeul carierei sale politice, ca
m are vornic şi m are ban (1716— 1724). S-a călugărit la m ănăstirea R adu
Vodă din Bucureşti, probabil în 1724, sub num ele Rafail. A scris o
cronică in titu lată Istoriile dom nilor Ţării Rom âneşti, dedicată lui Ni
colae M avrocordat, în care consem na evenim entele petrecute în tre anii
1290 şi 1728. P artea prim ă, până în 1688, este o com pilaţie după lucrări
57. Viaţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu a fost p u b licată de Ş tefan D im itrie
G receanu (B ucureşti, 1806, p. 386), apoi de M ih ail G regorian în Cronicari m unteni,
vo i. II, B ucureşti, 1961, p. 5— 272 şi A urora Ilieş : Istoria dom niei Iui Constantin
Basarab Brâncoveanu voievod (1688— 1714). Stu diu in tro d u ctiv şi e d iţie critică...,
B ucureşti, 1970, p. 280.
Dintire stu d iile co n sa c r a te lui Radu G receanu, m enţionăm stu d iu l in tro d u ctiv al
A u rorei Ilieş Ia ed iţia citată, a p o i : Paul C ern ovod ean u , Radu logofătul Greceanu,
Istoria dom niei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688— 1714), in Studii ,
r ev istă de istorie, XXIII, nr. 5, 1970; D an H oria M azilu, Cronicarii munteni, B u cu 
reşti, 1978, p. 147— 2 2 8 ; E ugen N e g rie i, Figura spiritului creator, B ucureşti, 1978,
p. 165— 182. A se v e d e a şi Dicţionarul literaturii române..., p, 410— 414 (cu b ib lio g ra 
fie) şi d iferitele tratate d e Istoria literatu rii rom âne.
58. Istoria literaturii române ve ch i, ed. cit., p. 460. U ltim ele ediţii ale Istoriei
Ţârii Româneşti s e datorează lui C on stan t G recescu , B ucureşti, 1959, XLII, p. 147
şi M ih ail G regorian, Cronicari m unteni II, p. 273— 352. în afară de stu d iile in tro
d u c tiv e la a c e s te două ed iţii, s e mai pot c o n su lta : E lvira Sorohan, Cronica anonimă
despre Constantin Brâncoveanu , Contribuţii cu privire la data scrierii şi autorul ei,
în A nalele U niversităţii din Iaşi, Limbă şi literatură , t. XII, fasc. 1, 1966; Dan H oria
M azilu, Cronicari m unteni, p. 229— 280 ; A ca d em ia R om ână, Istoria literaturii româner
I, B ucureşti, 1964, p. 575-—5 8 2 ; N ic o la e Cartojan, Istoria literaturii române vechi,
p. 460— 471 ; Dicţionarul literaturii rom âne .... p. 39— 41 (cu b ib liografie).
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mai vechi, iar cealaltă este o adevărată cronică a evenim entelor la
care a fost el însuşi participant. P artea întâi a fost redactată în prim ii
ani de dom nie ai lui Brâncoveanu, a doua se consideră că a fost redactată
după 1719. Este o cronică subiectivă, de partid, în care o bună parte a
evenim entelor su n t răstălm ăcite, în funcţie de vederile şi interesele sale,
devenind adeseori pătim aş şi polemic. M eritele lui B râncoveanu su n t
contestate, în schim b este prezentată în culori lum inoase dom nia p ri
m ului fanariot. A re u n rem arcabil talen t literar, cu descrieri plastice,
p o rtre te vii, un stil cursiv şi plin de vervă, care fac din cronică o
rem arcabilă operă literară 59.
Şirul cărtu rarilo r care au activat la C urtea lui C onstantin-V odă
B râncoveanu poate fi încheiat cu doi fraţi, originari din Braşov, David
şi Teodor Corbeaf fiii preotului Ioan (călugărit loasaf) din Şcheii B ra 
şovului. Cel mai m are a fost în serviciul diplom atic al lui B rânco
veanu, apoi al ţaru lu i P e tru cel M are al Rusiei. Fratele său mai mic,
Teodor, secretar domnesc şi traducător, a fost trim is to t de Brâncoveanu
în solii în Rusia. După războiul ruso-turc din 1711 s-a stabilit în Rusia,
unde a răm as până la m oarte. Pe lângă o relatare, cu caracter istoric,
asupra unei m isiuni politice a fratelui său David în Polonia, Teodor
este autorul unui Lexicon latino-rom ân (Dictiones latinae cum valachica
interpretatione), alcătuit după modelul dicţionarului latin-m aghiar al lui
A lbert M olnâr. Este prim ul dicţionar latin-rom ân din cultura noastră, cu
aproxim ativ 34 000 de cuvinte, alcătuit prin 1701— 1702. Trebuie notat
că la alcătuirea lui a fost îndem nat şi sprijin it de episcopul M itrofan al
Buzăului. Tot aşa de im portantă este şi Psaltirea versificată de el, a
doua în cultura noastră, după a lui Dosoftei. V ersificarea respectivă a
făcut-o pe când se găsea în Rusia, fiind dedicată ţarului P etru cel M a re 60.
Şcoli româneşti
O im agine a întregii vieţi culturale în tim pul lui C onstantin B râncoveanu nu poate fi com pletă fără cunoaşterea şcolilor rom âneşti ale ^
vrem ii. Cea mai veche şcoală consem nată în docum entele bucureştene *
funcţiona pe lângă biserica Sf. Gheorghe Vechi. Nu se ştie când a fost
înfiinţată, dar este atestată în mod sigur în a doua jum ătate a secolului
al XV II-lea. A fost reorganizată de Ş erban Cantacuzino, care a trans59. Opera lui a fost editată în mai multe rânduri; cităm doar ediţia lui M ihail
Gregorian, Cronicari munteni, I, p. 225— 577 si Istoriile domnilor Tării Rumăneşti,
ed. Constant Grecescu, studiu introductiv de Eugen Stănescu, Bucureşti, 1963, CX,
p. 388 ; A se ved ea şi Dan Horia Mazilu, Cronicarii m u n te n i, p. 89— 145 şi 281—338 ;
Dimitrie Vi teu, Cronicarul Radu Popescu, Bucureşti., 11987, p. 352.
60. Doi umanişti ardeleni la Curtea lui Constantin Brâncoveanu, în rev. Ra
muri, Craiova, 1941 p. 40— 5 3 ; Ştefan M ateş. Din relaţiile noastre cu Rusia. Fraţii
David şi Teodor Corbea din Braşov în slujba poporului român, ca luptători contra
unirii cu R o m a, ca d iplom aţi şi scriitori, în MA, an V, 1960, nr. 11— 12, p. 836— 862;
Gh. Cardaş, T eodor Corbea, poet şi traducător al Psaltirii, «vei pisar şi canţelar» al
Împăratului Petru cel M a re, în MO, an XIX, 1967, nr. 1— 2, p. 28—44; O ctavian
Şchiau şi Doina Curticapeanu, Psaltirea lui Teo do r Corbea, în Steaua, Cluj, an XVII,
1957, nr. 12, p. 56— 58; P. P. Panaitescu, Contribuţii la istoria culturii româneşti,
Bucureşti, 1971, p. 596—611 (Teodor Corbea traducător al P sa ltirii); N icolae Cartojan, Istoria literaturii rom âne vechi, p. 416— 418.
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form at-o în «şcoală slavonească şi românească», deci o «şcoală dom 
nească» de nivel mediu. în orice caz, ea depăşea cu m ult nivelul şcoli
lor existente atunci pe lângă m ănăstiri şi biserici. A funcţionat şi în
tim pul lui C onstantin B râncoveanu, apoi sub urm aşii săi, fiind frecven
tată atât de elevi rom âni, cât şi de unii tineri din sudul D unării. Şcoala
pregătea pe viitorii dieci sau logofeţi din cancelaria dom nească sau
slujbaşi p en tru adm inistraţia locală, care redactau în lim ba slavonă
hrisoave ; în secolul al X V III-lea, deci după pătrunderea lim bii ro
m âne în slujba bisericească şi în cancelariile dom neşti, aceşti dieci
făceau şi traducerea în rom âneşte a unor vechi hisoave slavoneşti. In
şcoală se pregăteau însă şi viitorii preoţi. Din aceste m otive se învăţau
am bele limbi, slavona şi rom âna. Desigur, pen tru nevoile acestei şcoli,
a fost tipărită de către A ntim Ivireanul Gramatica sl-avonească a căr
tu ra ru lu i ucrainean M eletie Sm otriţki (Snagov, 1697). în prefaţa cărţii,
adresată lui B râncoveanu de «sm eritul între ierom onahi A ntim tipo* graful», se consem na faptul că dom nitorul «a întem eiat şi şcoală pen tru
învăţarea lim bii slavoneşti p en tru copiii de vârstă fra g e d ă » 61. P roba
bil sub Brâncoveanu a activat şi dascălul Dam aschin, viitorul episcop de
Buzău şi Râmnic.
în secolul al X V III-lea au activat aici dascăli de prestigiu ca Staicu,
popa Florea, Lupu C hiriţă şi alţii. în afară de cursurile lor, ei au făcut
şi traduceri din slavoneşte, ori au caligrafiat şi îm podobit cu frum oase
ornam ente num eroase hrisoave dom neşti 62.
La începutul secolului al X V III-lea sp ătaru l M ihai Cantacuzino a
întem eiat o şcoală în chiliile m ânăstirii Colţea din Bucureşti, ctitoria sa.
D intr-u n docum ent din 17 aprilie 1708 aflăm că şcoala era destinată
pen tru «cei ce poftesc a nu-şi pierde în zadar vrem ea tinereţilor, in dar
vistieriul înv ăţătu rii să poată să câştige». Iar dintr-o gram ată a p a tria rh u 
lui Sam uil al A lexandriei reiese că M ihai Cantacuzino întem eiase şcoala
«pentru felurite în v ăţături şi p en tru în v ăţă tu ra cântării», la care se
preconiza ca «pentru în v ăţătu ri să fie dascăli, u n u l p en tru ştinţi şi altu
p e n tru în văţăturile încep ăto are» G3. Şi aici se predau cursuri în rom â
neşte, dar se învăţa şi slavona. Probabil încă din tim pul vieţii ctitorului,
cursurile şcolii erau frecventate a tâ t de elevi rom âni, c ât şi de străini,
căci un docum ent din 1754 preciza că şcoala era «pentru în v ăţătu ra lă61. BRV, I, p 352— 354.
62. Gh. N edioglu, Cea mai v e c h e şcoală românească cu caracter s t a to r n i c :
şcoala de la Si. Gheorghe V ech i, în Convorbiri Literare, an XLV, 1913, nr. 3 (şi
extras p. 28); N icolae Stoicescu, R epertoriul bibliografic al m o n u m en te lo r feudale
din Bucureşti, Bucureşti (1961), p. 125— 127; G. Potra, Şcoala rom âncască de sla
vo n ie de la biserica Si. Gheorghe V e c h i din B ucureştif în GB, an XXf 1361, nr. 9— 10,
p. 837— 878 ; Gheorghe Pârnută, Şcolile din oraşele Ţării R om â ne şti, în voi. C ontri
buţii la istoria în v ă ţă m â n tu lu i ro m ân esc. C ulegere de studii, Bucureşti, 1970, p. 122—
125; Gheorghe Pârnută, Istoria în vă ţă m â n tu lu i şi gândirea pedagogică din Ţara
Românească (sec. X V I I — X IX ), Bucureşti, 1971, p. 352; Istoria în v ă ţă m â n tu lu i din
România, I, p. 142 şi 244— 246.
63. I. Ionaşcu, D ocum ente bu cureştene privitoare la proprietăţile mânăstirii
C o lţea, Bucureşti, 1941, p. 107; N icolae Stoicescu, op. cit., p. 127.
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cuitorilor păm ânteni, cât şi a altor străini ce ar năzui spre învăţătură»
Şcoala pregătea logofeţi de cancelarie, preoţi şi dascăli p en tru şcolile
elem entare.
Presupunem că la această şcoală a în văţat şi un tân ă r din Sâm băra
cîe Sus, în Ţara Făgăraşului, căci iată ce aflăm dintr-o însem nare fă 
cută de el însuşi : «Această carte ce se chiamă A lixandria o am scris
eu B ucur G ram aticul din Sâm băta de Sus, nepotul lui M an B arbu şi
o am scris In oraş în B ucureşti când învăţam eu cântări cu dascălul
Coman. Domnesq era acel dascăl şi mă dedese M ăriia Sa Vodă la acel
dascăl... şi mă pusese pe m ine dascălul v ă ta f peste şcoala lui, peste
50 de copii şi îm bla văletul a/tunci 7212 (1704) m artie 18 zile». înseam nă
că tânărul făgărăşan, copist al rom anului popular A lexandria, învăţa la
B ucureşti prin grija directă a dom nitorului, care îl va fi luat cu sine de
la moşia sa din Sâm băta de Sus
Pe lângă aceste două renum ite şcoli bucureştene, mai existau şi
altele, orăşeneşti sau pe lângă biserici şi m ănăstiri, în care învăţau copii
de preoţi, de m eseriaşi şi de negustori. Se predau cunoştinţe de scris,
citit, cântări bisericeşti şi rânduiala slujbelor. S unt atestate docum entar
şcoli la Târgovişte, C âm pulung — înfiinţată de A ntonie Vodă din Po
peşti (erau cunoscuţi, în acest oraş, copişti de m anuscrise), R âm nicuVâlcea (unde erau atestaţi VIad gram aticul şi A lexandru dascălul), B u
zău, R âm nicu-Sărat, Focşani, apoi la m ănăstirile Cozia, B istriţa, Go
vora, Brâncoveni, Snagov, M enedic (Vintilă Vodă), Aninoasa, Târgşor,
H urezi ş.a.
O ştire interesantă ne oferă o însem nare de cronică din 1710, făcută
pe un m anuscris de la biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, de
către Teodor B ar an, viitor preot la acea biserică. Din însem narea res
pectivă reiese că un Ivan (Ioan) Făgărăşanul funcţiona ca dascăl la
şcoala din Câmpulung-Mu&cel (cunoscut mai târziu şi ca tipograf şi
preot la Râmnic). A jungând episcop de Râm nic, A ntim Ivireanul l-a
tra n sfe ra t pen tru un tim p pe Ivan Făgărăşanul în oraşul său de reşe
dinţă, ca «dascăl pentru în v ăţătu ra şcolii sfinţiei sale». După ce Antim*
a fost ales m itropolit, dascălul Ivan s-a reîntors la şcoala de la Câm pu
lung. Din aceeaşi însem nare rezultă că în am bele şcoli se învăţa g ratu it :
«l-a adus (la Râmnic)... ca să ţin ă şcoală de învăţătură pen tru pomană» ;
«s-au dus,,, in şcoala domnească (din Câm pulung) să înveţe de pom ană
copii, iar cu p u rtarea de grije şi cu cheltuiala părintelui K ir A ntim m i
tropolitul...». La ambele şcoli au în văţat «neplătind în v ăţă tu ra noastră
nim ănui nimic» şi doi tineri şcheieni : Teodor Baran, autorul însem nării
respective şi Radu Tem pea II, viitorul preot-protopop şi autor al unei
Istorii a bisericii Sf. Nicolae din Şchei GG.
64. I. Ionaşcu, Şcoala de la Colţea, în BOR, an LVI, 1939, nr. 11 — 12, p. 810—
822 {şi extras); Gh. Pârnuţa, Şcolile din oraşele Ţârii Româneşti, p. 1G0— 131.
65. Ştefan M eteş, Şcolile de m uzică şi cântare bisericească din Iaşi (1558) r>i
Bucureşti (1711— 1823) şi românii din Transilvania, în MA, an X, 1965, nr. 7— 8,
p. 515.
66. Cf. V asile Oltean, A n tim Ivireanul şi românii ortodocşi din Şcheii Braşovului.
Mărturii in e d ite , în BOR, an XCIX, 1981, nr. 3^—4, p. 409— 411.
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Sunt consem nate şcoli şi num e de dascăli chiar şi în m ediul rural,
la Jiblea-V âlcea, cu dascălul Barbu, la Olăneşti-Vâlcea, cu dascălul Ioan
Deanovici, probabil la Rucar, unde copia m anuscrise grăm ăticul Teofil
şi a lte le 07.
în aceste şcoli se foloseau ca «manuale» m ulte din tip ăritu rile ro
m âneşti ale lui A ntim Ivireanul. De pildă, în p refaţa O ctoihului tip ărit
la Târgoviste în 1712, Gheorghe Radovici preciza că a fost tradus în
rom âneşte «pentru ca să poată şi ciata bisericească şi copiii creştinilor
carii să nevoesc la în v ăţătu ra Sfintei S cripturi să câştige prea lesne şi
să o citească n u num ai în şcoale şi în casele sale (subl. ns.), ci şi în
sfintele biseareci...» 6S.
Biblioteci româneşti
în secolul al X V II-lea avem ştiri despre existenţa mai m ultor bi
b lio tec i dom neşti, bisericeşti şi boiereşti. N um ărul lor a sporit în tim pul
dom niei lui C onstantin Brâncoveanu. Una din cele mai bogate a fost
cea de la m ănăstirea M ărgineni, pe valea Prahovei, fondată de postelni
cul Constantin Cantacuzino, în prim a ju m ătate a secolului al XV II-lea,
îm bogăţită apoi de fiii săi, îndeosebi de C onstantin stolnicul, p rin achi
ziţii de la Padova şi Veneţia. în această valoroasă bibliotecă figurau
lucrările unor clasici greci şi rom ani : Iliada, Odiseea, Virgiliu, T erentius, H oraţiu, M arţial, T itus Livius, A ristotel. apoi o serie de lucrări
ale unor învăţaţi m edievali şi m oderni, în mai m ulte lim bi (greacă; la
tină, franceză, turcă), de cuprins v a ria t : istorie, teologie, filozofie, li
tera tu ră etc. Profesorul italian M ario R uffini o considera drept cea mai
m are şi mai însem nată bibliotecă din Europa răsăriteană, cu peste 2 000
de cărţi şi m anuscrise G9.
O frum oasă bibliotecă avea şi boierul M atei Creţulescu, care cu 
prindea «cărţi 124, filozofeşti, grăm ăticeşti, politiceşti, bisericeşti, istori
ceşti, latineşti, italieneşti, iproci», cum părate mai ales de la V ie n a 70.
Om de aleasă cultură, cunoscător al lim bilor latină şi greacă, Con
stan tin Brâncoveanu a m anifestat încă -din tin e reţe m ultă pasiune pen
tru carte şi studiu. Chiar înainte de-a ajunge domn, a d ă ru it cărţi unor
m ănăstiri. De pildă, a d ăruit câte un exem plar din Evanghelia de la
67. Gh. Pârnuţă, Şcolile din oraşele Ţării Româneşti, p, 132— 146; Istoria î n v ă 
ţăm ântului, I, p. 142— 147.

68. BRV, I, p. 486.
69. Mario Ruffini, Bibliotcca stolnicului C onstantin Cantacuzino, Bucureşti, 1972;
cf. şi Corneliu Dima Drăgan, Un catalog nec un oscu t al bibliotecii stolnicului C o n sta n
tin Cantacuzino, în R evista A r h iv e l o r, VII, 1064, p. 286— 303 şi mai a les lucrarea
Cultura teologică a stolnicului C onstantin Cantacuzino în lum ina reconstituirii
bibliotecii de la mănăstirea Mărgineni, în BOR, an LXXXIII, 1965, nr. 9— 10, p. 943—975; A celaşi, Biblioteca unui um anist român, Constantin Cantacuzino Stolnicul,
Bucureşti, 1967, p. 407; V irgil Cândea, Un mare iubitor al cărţii .* Sto ln icul C on stan 
tin Cantacuzino, 1640— 1716, in R evista Bibliotecilor, XIX, nr. 7, 1066, p, 359— 3-61 ;
Dr. Corneliu Dima Drăgan, Biblioteca do m nească de la mănăstirea Hurezi, în MO,
an. XXVIII, 1976, nr. 1— 2, p. 106— 113 nr. 7— 8 p. 612—623 şi an XXIX, 1977,
nr. 10— 12, p. 797— 806.
70. Ştefan lonescu şi Panait I. Panait, op. cit., p. 357.
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Bucureşti, din 1682, cu legătură de aur şi argint, m ănăstirilor B istriţa,
D intr-un lem n şi Surpatele.
După ce Şerban Cantacuzino l-a încredinţat cu supravegherea lu 
crărilor de editare a Bibliei, a procurat — p en tru revizuitorii tra d u 
cerii — câteva lexicoane şi ediţii ale Bibliei. în tre altele, Lexiconul
greco-latin al lui V arinus Favorinus, tip ărit la V eneţia în 1522 de Zaharia Calergi cretanul, precum şi Biblia sacra polyglota, în 6 volum e, t i 
p ărită la Londra în anii 1653— 1659 7J, Pe scoarţa cărţii era scris :
«Această carte a fost a lui Ioan G răm ăticul Moldovei la 1677, în A m 
sterdam » şi m enţiunea că de la el a cum părat-o în 1683 «subiscălitul
C onstantin Brâncoveanu, vel logofăt». Lexiconul lui Favorinus a fost
retip ărit în 1712, la Veneţia, cu cheltuiala lui C onstantin Brâncoveanu,
de căftre Antonio Bertoli şi dedicat voievodului ; are şi u n po rtret al
său, chiar pe prim a pagină, gravat în oţel de către sculptorul veneţian
A lexandru de Via 72.
Pasiunea lui Brâncoveanu p en tru carte s-a concretizat şi in alcătui
rea unei biblioteci personale, form ată din sute de cărţi rare, din dom enii
foarte variate, procurate din diferite ţări ale Europei. Această bibliotecă
a fost adăpostită apoi la m ănăstirea Hurezi. în prefaţa la Tălcnirea ce
lor patru Evanghelii, în neogreacă (m anuscris aflat azi în Bilioteca im 
perială din Viena), în v ăţatul Ioan (Ierotei) Comnen scria : « ...Dar ai
întem eiat şi o bibliotecă vrednică de văzut, cu m ultă cheltuială, la m ă
năstirea cea frum oasă a H urezului, zidită de tine şi ai um plut-o de cărţi
felurite şi foarte de folos...». A făcut acest lucru ca u nul care aprecia
cartea din «înţelepciunea sa înnăscută», dar şi p en tru că şi-a form at o
frum oasă cultură «prin citirea necontenită a cărţilor, ca unul ce eşti
foarte iubitor de învăţătură» 73.
Desigur, in ten ţia dom nitorului a fost aceea de a facc din m ănăs
tirea Hurezi un centru cultural al ţării. Din m om ent ce a dispus ca fie
care din cele cinci tipografii existente să trim ită câte un exem plar din
orice lucrare ce urm a să fie im prim ată, se desprinde concluzia că dom 
nitorul intenţiona să facă la H urezi un fel de «bibliotecă naţională».
La in tra re a în biblioteca de la Hurezi, ctitorul a dispus să se aşeze şi
o frum oasă inscripţie in lim ba greacă ; «Bibliotecă de h ran ă dorită su
fletului, această casă a cărţilor îm bie prea înţeleapta îm belşugare, în
anul 1708» v\ Biblioteca de la H urezi a fost descoperită abia în 1860
de A lexandru Odobescu, dar fără să fie studiată. în 1865 s-a întocm it
un catalog al ei, cu 425 de volum e (m anuscrise şi tipărituri) în lim bile
greacă, latină, italiană, arabă şi georgiană. în anii urm ători, o parte
din cărţi şi m anuscrise au ajuns la Biblioteca C entrală din B ucureşti
(iar în 1901 au fost trecute în Biblioteca Academiei Române), iar cele
71. Corneliu Dima Drăgan, Biblioteci um a niste rom âneşti, Bucureşti, 1974,
p. 53— 54.
72. Ştefan Ionescu şi Panait I. Panait, op. cit., p. 351— 352.
73. N.Iorga, M anuscripte din biblioteci străine relative Ia istoria românilor,
memoriul I, extras, Bucureşti, 1898, p. 12.
74. N.Iorga, Biblioteca lui V o d ă B rân covean u Ia H urezi, în R evista Istorică,
11, nr. 1—3, 1925, p. 4.
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lalte au răm as în m ănăstire. Abia in 1969 s-a refăcu-t «catalogul» bi
bliotecii brâncoveneşti de la Hurezi.
O bună parte din cărţile de la Hurezi aparţineau lui Brâncoveanu,
altele au fost dăruite de diferiţi clerici din secolul al X V III-lea, cum au
fost arh im andritul Ioan, prim ul egumen, sau ierom onahul Rafail, cu
noscutul că rtu ra r din a doua ju m ătate a secolului.
în tre operele de valoare care au ap arţin u t bibliotecii de la Hurezi,
se rem arcă lucrările istorice şi cele teologice-patristice.
Preocupările dom nului rom ân p en tru istoria bizantină erau expli
cabile, în tru cât se trăgea, prin m am ă, din Cantacuzinii care au dom nit
o vrem e în Bizanţ. în acelaşi tim p, prezenţa unor lucrări de istorie re 
flectă dorinţa lui Brâncoveanu de-a avea în ţară izvoare narative care
să lum ineze trecutul neam ului nostru, care să ne sublinieze originea
rom ână şi continuitatea perm anentă în hotarele vechii Dacii. Intre al
tele, biblioteca deţinea seria aproape completă a «Istoriilor bizantine»,
publicată la Paris în secolul al X V II4ea, sub îndrum area eruditului
bizantinolog Charles du Change (De B yzantinae historia scriptoribus),
prim a colecţie de scrieri istorice bizantine prezentate într-o ediţie bi
lingvă. P rin aceste lucrări istoriografia europeană, inclusiv cea rom â
nească, au descoperit un bogat m aterial privitor la viaţa politică, so
cială şi culturală a sud-estului european.
Biblioteca avea, de asem enea, m ulte ediţii bilingve din scrierile
patristice : Origen : C om entarii la Sfânta S criptură (Colonia-Koln, 1685)
şi îm potriva lui Cels (Cambridge, 1677) ; O pera lui Clem ent A lexandri
nul, cuprinzând cunoscutele lui tra tate : C uvânt îndrum ător către greci,
Pedagogul şi Strom ata (Koln, 1688) ; Opera S fântului Vasile cel M are
(ediţia de la Paris din 1638, în trei volume) ; Istoria bisericească a lui
Eusebiu din Cezareea, în 3 volum e (Mainz, 1672— 1679); Opera S fân
tu lu i Epifanie din Salam ina (Koln, 1682) ; C uvântările teologice ale
S fântului G rigorie de Nazianz (Paris, 1609) ; Opera S fântului Grigorie
de Nissa, în 3 volum e (Paris, 1638) ; O pera S fântului M axim M ărturisi
torul (un volum, Paris, 1675) ; Opera S fântului Ioan Dam aschin (3 vo
lum e, Paris, 1619) şi altele.
Biblioteca mai deţinea o serie de lucrări din litera tu ra antică : Odi
seea lui Hom er (ed. Basel, 1541), tragediile lui Euripide (Basel, 1551),
Comediile lui A ristofan (Veneţia, 1531), opera lui Hesiod (Veneţia,
1502). Se adaugă la acestea şi câteva lucrări din litera tu ra juridică bi
zantină (Pandectele lui Justinian, Pravilele rom âneşti ş.a.), lucrări de
geografie, filozofie, literatu ră, lexicoane, gram atici, cărţi de rugăciuni
şi altele. în aceeaşi bibliotecă se afla şi Foletul Novei pe anul 1701, al
c ătuit de Ioan Frâncul, de care ne-am ocupat în alt loc 75.
Biblioteci mai mici, form ate mai ales d in cărţi de slujbă sau lucrări
cu conţinut teologic, aveau, desigur, şi alte m ânăstiri ale ţării, îndeosebi
cele cu vechi tradiţii culturale (Snagov, Govora, Dealu etc.).
75.
Corneliu Dima Drăgan şi M ihai Carataşu, Un catalog n ecunoscut aî biblio
tecii mănăstirii H u re z, în BOR, an LXXXVII, 1'969, nr. 5— 6, p. 590— 625 ; A celaşi,
Un catalog necu no scut al bibliotecii do m nitorului C onstantin B râ nc ov ean u, în SCB,
XI, serie nouă, 1969, p. 209— 217 ; A celaşi, Les ou vrag es d'histoire b y za n tin e de la
b ibliotheque du prince C onstantin B ran cova n , în RESEEV, 1967, nr. 3— 4, p. 435— 415.
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Cultura bisericească
P e n tru a Înţelege m ai bine toate realizările editoriale şi cu ltu 
rale, In genere, ale domniei lui Constantin Brâncoveanu se im pune, în
prealabil, o cunoaştere a unor antecedente, dar şi a m arilor personalităţi
bisericeşti care au dom inat epoca sa.
M itropolia Ungrovlahiei a av u t norocul să fie păstorită, în to t
cursul secolului al X V II-lea şi începutul celui urm ător, de ierarh i de
excepţie, în tre care : Luca din Cipru (1602— 1629), Teofil (1636— 1648),
Ş tefa n (1648— 1653 şi 1655— 1668), Teodosie (1668— 1672 şi 1679— 1708),
A n tim Ivireanul (1708— 1716). P rim ul dintre ei, prin originea şi form a
ţia sa cărturărească, a fost un sprijinitor al culturii greceşti la noi,
deşi, de altfel, cu bune sentim ente faţă de români. în schimb, m itropoliţii care au păstorit în tim pul lui M atei-B asarab (1632— 1654), adică
Teofil şi Ştefan, au fost sprijinitorii entuziaşti ai activităţii editoriale
slavo-rom âne care se desfăşura în tipografiile de la C âm pulung (1635),
Govora (1637), Dealu (1644) şi Târgovişte (1649). S-a deschis acum o
epocă nouă în istoria culturii rom âneşti, nu atât prin num ărul acestor
tiparniţe, care au funcţionat în tr-u n tim p relativ scurt, ci mai cu seam ă
prin strădania celor doi ierarhi cărturari, sprijiniţi de domn, de a da
cărţi în lim ba rom ână. în adevăr, în afară de Pravila mică de la Govora
(1640— 1641) şi Evanghelia învăţătoare (Cazania) de la Govora (1642)
şi reeditarea acesteia de la Dealu (1644) — cu o serie de cazanii în plus
şi Pravila cea mare sau de la Târgovişte (1652) —, în tim pul păstoririi
m itropolitului Ştefan se introduce o «inovaţie» în cultul Bisericii orto
doxe rom âneşti : apar cărţi de cult «bilingve», mai precis, cărţi cu
slujba propriu-zisă în slavoneşte, iar îndrum ările tipiconale în rom â
neşte. Este un fenom en propriu Bisericii Rom âneşti, deci n eîn tâln it în
alte Biserici ortodoxe naţionale, o etapă de tranziţie de la slujba în
lim ba slavonă la slujba în rom âneşte. Lucrul acesta era reclam at de îm 
p reju rările de atunci : în prim ul rând, trebuie reţin u t faptul că preoţii
noştri, mai ales cei din m ediul ru ral, nu vorbeau şi nici n u înţelegeau
lim ba slavonă, în care erau siliţi să slujească, potrivit unei tradiţii adânc *
în răd ăcin ate. D ar o trecere directă de la slujba în lim ba slavonă la cea
în lim ba rom ână era practic im posibilă, în tru cât nu existau cărţi tra 
duse, dar nici cărtu rari pregătiţi p e n tru o eventuală traducere a lor ;
în plus, o schim bare im ediată a lim bii de cult a r fi p u tu t face pe a n u 
m iţi teologi ortodocşi, de alte neam uri, să ne acuze de «erezie», mai
ales că în T ransilvania Învecinată, calvinism ul ducea o acţiune susţinută
p rin tre rom âni în acest sens. Această situaţie l-a determ inat pe m i
tropolitul Ştefan să procedeze cu tact şi înţelepciune, tipărind acele
cărţi de cult cu slujba în slavoneşte şi tipicul în rom âneşte. P aralel se
tipăreau şi Cazaniile, tot în rom âneşte (Evanghelia învăţătoare de la
Govora, din 1642 şi reeditarea lărgită de la D ealu din 1644). E ra un
prim pas spre «rom ânizarea» cultului în Biserica noastră.
Tot în deceniul al cincilea al secolului al X V II-lea se ducea o ac
ţiune asem ănătoare în celelalte «ţâri» rom âneşti, deşi acolo se urm ărea
mai m ult tipărirea unor cărţi de în v ăţă tu ra adresate întregii «seminţii
rom âneşti». Ne gândim la Cartea românească de învăţătură (Cazania) lui
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V arlaam (Iaşi, 1643), la Noul Testam ent (1648) şi Psaltirea (1651) de la
Alba Iulia, toate urm ărind şi în tă rirea conştiinţei de u n itate a poporului
rom ân şi a lim bii sale.
în a doua jum ătate a secolului al X V II-lea, interesul ierarhilor ro
m âni de p retutindeni p e n tru cartea tip ărită devine o preocupare m ajoră,
în Ţ ara Rom ânească, după m oartea m itropolitului Ştefan (25 aprilie
1668), a fost ales în scaunul m itropolitan egum enul Teodosie de la
Argeş, caz puţin obişnuit ca un egum en să fie ridicat la suprem a treap tă
în ierarhia bisericească a ţării. Im plicat în frăm ân tările de n atu ră poli
tică ale vrem ii, ca adept al fam iliei Cantacuzino, după num ai p a tru ani
de păstorire, m itropolitul Teodosie a fost în lă tu ra t din scaun, după ce
a ajuns dom n G rigore Ghica (1672— 1673), reprezentant al boierilor din
fracţiunea zisă a Bălenilor. P e n tru câteva luni. în scaunul m itropolitan
a fost ridicat egum enul Dionisie de la m ănăstirea Radu Vodă din B ucu
reşti, iar după m oartea lui a fost tran sferat «cu sila» episcopul Varlaam
de la Râm nic (1672— 1679). Noul m itropolit, cunoscut şi prin câteva c ti
torii, a răm as în istoria vechii culturi rom âneşti prin înfiinţarea unei
tipografii în oraşul său de reşedinţa, la Bucureşti. îm p reju rările politice
nu i-au perm is să tipărească decât o singură carte, Cheia înţelesului
(1678), un volum de predici după arhim an d ritu l ucrainean loanichie
G aleatovschi din Cernigov. în aprilie 1679, deci după ce a ajuns domn
Şerban Cantacuzino, a treb u it să cedeze locul lui Teodosie ; s-a retras
la schitul Trivale de lângă Pîteşti, apoi la Cozia, unde a şi m urit (15 no
iem brie 1702)™.
Fiind reaşezat în scaun, m itropolitul Teodosie se va bucura până la
m oarte (27 ianuarie 1708) de sprijinul statornic al celor doi domni iubi
tori de cultură rom ânească : Şerban Cantacuzino şi C onstantin Brânco
veanu. Timp de aproape trei decenii, vlădica Teodosie va îndrum a ac
ţiunea de traducere şi tipărire a num eroase cărţi de slujbă sau de în 
văţătură, fie în rom âneşte, fie în alte limbi. C ontem poranul său din
Moldova, m itropolitul Dosoftei (1671—-1686), cu o în treru p ere (în 1674—
1675), va desfăşura o acţiune stăruitoare pentru tipărirea de cărţi teo
logice şi literare (Psaltirea în versuri în 1673, Viaţa şi petriceria svinţilor, în 4 volum e, în 1682—1686, la care se adaugă cele răm ase în m a
nuscris), dar mai ales pentru traducerea şi tipărirea de cărţi liturgice în
rom âneşte (A catistul Născătoarei ele D um nezeu în 1673, Dumnezeiasca
Liturghie în 1679 şi 1683, Psaltirea de-niăles în 1680, M olităvnic de-nţăIes în 1681), în pofida condiţiilor nefavorabile în care şi-a desfăşurat
activitatea, cu schim bări dese de domnii şi năvăliri de oşti străine în
Moldova, care au dus, în cele din urm ă, şi la «exilul» său în Polonia,
Dosoftei are m eritul incontestabil că a fost prim ul că rtu ra r moldovean
care a încercat să în lătu re cu totul lim ba slavonă din slujba biseri
cească.
în schimb, în Ţara Rom ânească lucrurile s-au desfăşurat într-o
form ă mai cum pănită. Astfel, la scurt tim p după reinstalarea lui Teo
dosie ca m itropolit, în 1680, în tiparniţa înfiinţată de V arlaam a a p ăru t
76.
Amănunte asupra acestor schimbări la Pr. prof. dr. Mircea Păcurarîu, Istoria
Bisericii O rto do xe Române, voi. ÎI, Bucureşti, 1931, p. 126— 142.
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un Liturghier cu slujbă în sîavoneşte, dar cu tipicul în rom âneşte. E x
plicaţia acestei tip ăritu ri, în m aniera inaugurată încă de m itropolitul
Ştefan, o dă însuşi Teodosie, în p refaţă : « ...iară L iturghia toată o prepune (traduce, n.n.) pre lim ba noastră şi a o m u ta , nice am v r u t, nice
am cutezat, p en tru neîndestularea limbii, pentru lipsa dascălilor, p en 
tru neînţelegerea năroadelor de rostul cel adevărat şi adânc al
înnoirii...» 77.
Dar după foarte scurt tim p, lucrurile s-au schim bat. în 1682 apare
o Evanghelie, de data aceasta în lim ba rom ână, în traducerea stolni
cului Iordache, fratele dom nitorului (textul diferă de cel din Noul T esta
m ent de la A lba Iulia, din 1648). M erită să fie reţin u t şi am ănuntul că
acum s-au tip ă rit p e n tru prim a oară pericopele evanghelice în ordinea
citirii lor la slujbe, începând cu Dum nica învierii (până atunci se tip ă 
reau aşa-num itele T etraevanghele, de tip slav, cu textele în ordinea lor
din Noul Testam ent, dar cu indicaţii m arginale asupra zilelor în care
urm au să fie citite felurite pericope evanghelice)78. In anul urm ător,
apare un Apostol, to t în rom âneşte (cu aceeaşi aşezare a pericopelor).
în prefaţa acestuia se spunea că dom nitorul a poruncit «ştiuţilor (oameni
de carte, n.n.) şi învăţaţilor carii s-au întâm plat dascăli, de au tălm ă
cit S fân ta S criptură cea nouă, spre bună înţelegerea lim bii noastre»,
precizându-se că era vorba de am bele cărţi : Evanghelia şi A p o sto lu l70.
Prespunem că era vorba de traduceri mai vechi, care circulau în m a
nuscris, revizuite acum de alţi oameni de carte, sub îndrum area stol
nicului Iordache şi care lucrau din dispoziţie dom nească. în orice caz,
Evanghelia şi Apostolul din anii 1682— 1683 reprezintă a doua etapă
din procesul îndelungat de înlocuire a lim bii slavone cu lim ba rom ână,
în Ţ ara Rom ânească. Dacă în tim pul m itropolitului Ştefan, sub M atei
B asarab, s-au introdus îndrum ările de tipic, acum , sub Teodosie, res
pectiv în tim pul lui Şerban Cantacuzino se introduc «lecturile biblice»,
adică textele din Sfânta S criptură folosite în cadrul Liturghiei. Va
urm a a treia etapă, în tim pul păstoririi m itropolitului A ntim Ivireanul
şi a dom niei lui Constantin-V odă B râncoveanu, când se vor traduce şi
tipări în rom âneşte slujbele însele.
A nul 1688 m archează, pe tărâm cultural-bisericesc, apariţia Bibliei
de la Bucureşti, num ită şi «Biblia lui Şerban Cantacuzino», prim a ediţie
rom ânească integrală, considerată «un m onum ent literar, de lim bă, dar
în acelaşi tim p şi un act editorial fără egal rap o rtat chiar la tehnica
tipografică m o d ern ă » 80. în tr-u n fel, apariţia acestei prim e ediţii in te 
grale a Bibliei în rom âneşte înregistrează sfârşitul dom niei lui Şerban-V odă Cantacuzino şi începutul noii dom nii, a nepotului său,
C onstantin Brâncoveanu. T ipărirea ei a început la 5 noiem brie 1687.
Un prim tiraj era term in a t în septem brie 1688, deci în tim pul vieţii lui
Şerban (y 28 octom brie 1688). Se poate vorbi, aşadar, de un adevărat
«record)>, dacă avem în vedere că era o operă de m ari proporţii, cu 944
77. BRV, I, p. 234.
78. BRV, I, p. 246— 251.
79. BRV, I, p. 268— 262.
80. Dan Sim onescu şi G heorghe Buluţă, Pagini din
Bucureşti, 1981, p. 57.
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cîe pagini, form at m are, tex tu l im prim at pe două coloane, cu litere
m ărunte. Al doilea tira j era isprăvit abia la 10 noiem brie 1688, sub
noul dom n C onstantin Brâncoveanu, ales de boierii ţării, dar nerecu
noscut încă de Poartă. în această situaţie, cel de al doilea tiraj avea o
foaie de titlu distinctă. Noul dom n păstra din cea veche num ai p reci
zarea că «s-au tălm ăcit după lim ba elinească spre înţelegerea limbii
rum uneşti, cu porunca prea bunului creştin şi lum inatului dom n Ioan
Şărban Cantacuzino Basarab Voevod», dar adăuga : «şi cu Îndem narea
dum nealui C onstandin B râncoveanul, m arele logofăt, nepot de soră al
M ăriei Sale, carele după prestăvirea acestui m ai sus pom enit domn,
puternicul D um nezău den alegerea a toatei Ţări Rum âneşti, pre dum 
nealui l-au coronat cu dom niia şi stăpânirea a toată ţara Ungrovlahiei».
Rezulta lim pede că în calitatea lui de prim sfetnic domnesc, Brânco
veanu a îndeplinit un rol însem nat în tip ărirea Bibliei bucureştene,
fiind un «ispravnic» al lucrării de im prim are, cum se preciza în prefaţa
cărţii M ărgăritarele Sf. Ioan G ură de A ur, apărută la Bucureşti, în
1691. T ânărul dom n îşi asum a astfel un rol egal cu al unchiului său în
acest m em orabil act de cultură, iar pe plan politic voia să confirme
alegerea lui ca domn al Ţării Rom âneşti.
A pariţia Bibliei de la B ucureşti avea nu num ai o sem nificaţie teologico-bisericească şi culturală, ci şi una politică. Şerban Vodă voia ca
această ediţie a Bibliei să constituie una din acţiunile de propagandă
antiotom ană întreprinse de el. P restigiul său de descendent al basileilor
C antacuzini de pe tronul B izanţului de altădată trebuia să crească şi
p rin subvenţionarea acestei editări a Bibliei rom âneşti. De altfel, a doua
p refaţă a Sfintei cărţi făcea am intire şi de străm oşii dom nului, care au
condus un tim p destinele im periului bizantin S1. Trebuie reţin u t în acest
context şi faptul că tot Şerban Cantacuzino subvenţionase, în 1687,
im prim area Bibliei greceşti, la Veneţia, în tipografia fraţilo r Glykis.
Prefaţa Bibliei veneţiene era adresată dom nului m untean, fiind subli
niată aici nu num ai contribuţia sa la realizarea acestui act de cultură,
ci m ai cu seam ă personalitatea lui politică. D rept aceea, fraţii Glykis
il considera pe Şerban Vodă ca o «m ândrie a elinilor, slavă a Bizanţului,
glorie a Ca nta cu zi ni lor şi p u tere a toată Misia» (aluzie la Moesia rom a
nă, n.n.) S2. El era, deci, un exponent al popoarelor balcanice subjugate,
un protector al întregii Ortodoxii. Şi această Biblie veneţiană făcea parte
d in tr-u n şir de alte cărţi tip ărite de fraţi Glykis, m enite să sprijine
lupta antiotom ană a grecilor subjugaţi 83.
A pariţia Bibliei de la B ucureşti ridică o serie de problem e în legă
tu ră cu autorii celor două prefeţe, dar m ai ales cu traducătorii şi, in
final, problem e referitoare la u nitatea lim bii şi a poporului român.
P rim a prefaţă, adresată clerului şi credincioşilor, era sem nată de Şer
ban Cantacuzino. Desigur, în războiul care începuse între turci şi austri
81. Cf. V irgil Cândea, Sem nificaţia politică a un u i act de cultură feudală, in
rev. S tu d ii, XIV, 1963, nr. 3, p. 651— 671.
82. N. Iorga, în legătură cu Biblia de la 1 6 8 8 şi Biblia de la 1 6 6 7 al lui
N icolae Milescu, Bucureşti, 1916, p. 4—6 (extrasul).
83. V irgil Cândea, Les Bibles grecq ue et romaine de 1 6 8 7 — 1 6 8 8 et Ies v ise e s
im periales de Şerban C a ntacuzino, în Balkan S tu d ie s , 10, 1969, nr. 2, p. 351—376.
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eci şi în care va fi im plicat şi dom nul m untean, el nu va fi avut răgazul
trebuitor p e n tru întocm irea acestei prim e prefeţe. De altfel, ne îndoim
că prefeţele u nor tip ă ritu ri rom âneşti sem nate de dom nitori erau scrise
de ei înşişi ; de regulă, erau alcătuite de a n u m iţi c ă rtu ra ri din a n tu ra 
ju l lor, posibil pe baza în drum ărilor date de ei. In cazul de faţă, autorul
putea fi ori în v ăţatu l C onstantin Cantacuzino stolnicul, ori mai de grabă
unul din fraţii Radu şi Şerban G receanu, care au avut un rol însem nat
în pregătirea textului Bibliei p e n tru tipar, cum vom constata în cele
ce urm ează.
A doua prefaţă era sem nată de p atriarh u l Dositei al Ierusalim ului,
figură reprezentativă a întregii O rtodoxii în ultim ele trei decenii ale
secolului al X V II-lea şi începutul celui urm ător. Biblia rom ânească do
bândea astfel o m ai m are autoritate, u n spor de prestigiu, prin această
sem nătură ilustră, n u num ai în faţa cititorilor rom âni, ci şi în faţa
întregii creştinătăţi. P resupunem că unele referin ţe la istoria poporului
rom ân, inclusiv ideea u n ităţii m untenilor, m oldovenilor şi ardelenilor,
i-au fost sugerate de C onstantin C antacuzino stolnicul. Iar traducerea
prefeţei în rom âneşte va fi fost făcută, fără îndoială, tot de un u l din
fraţii Greceanu.
O problem ă m ult dezbătută în istoriografia noastră literară se referă
la :raducătorii acestei prim e ediţii integrale a Bibliei rom âneşti. Din
cuprinsul prefeţei sem nate de Şerban Cantacuzino rezultă lim pede că
este vorba de o operă «colectivă», de o «conlucrare» în tre c ărtu rari
rom âni din perioade şi locuri distincte. «Şi aceasta am făcut — se sp u 
nea în prefaţă — la tălm ăcirea acestei Sfinte S cripturi, făcând m ultă
nevoinţă şi destulă cheltuială. Despre o parte puind (punând, n.n.) dascăli
ştiuţi (învăţaţi, n.n.) foarte den lim ba elinească, pe prea înţeleptul cel
d e n ;ru dascăli ales şi arh iereu G herm ano Nisis şi, după petrecerea lui
(moartea, n.n.) pe alţii care s-au întâm plat ; şi despre altă parte ai noştri,
oameni ai locului, nu num ai pedepsiţi (învăţaţi, n.n.) în tru a noastră
limbă, ci şi de lim ba elinească având ştiinţă ca să o tălm ăcească, care
luând lum ină şi d in tr-alte izvoade vechi şi alăturându-le cu cel elinesc al
celor 70 de dascăli (Septuaginta, n.n.), cu vrerea lui D um nezău o au
săvârşit precum să vede» 8'\ Deci, nu este nom inalizat decât m itropolitul
titu la r G herm ano Locros de Nissa, apoi se face o am intire vagă despre
«alţii care s-au întâm plat», desigur cărtu rari greci, precum şi m i noştri,
oameni ai locului», deci c ărtu rari rom âni, fără să se indice vreun nume.
Este lucru stabilit că la baza te x tu lu i Noului Testam ent a stat ediţia
de Ia Alba Iulia din 164 8 85. O sim plă com parare a textelor ne în cred in 
ţează că de m ulte ori este vorba doar de schim bări neînsem nate de
limbă, cerute de însăşi evoluţia ei. Au fost reproduse integral după ediţia
de Alba Iulia şi tre i «predoslovii» sau introduceri şi anum e la E vanghe
liile de la M arcu, Luca şi Ioan.
C ărţile V echiului T estam ent erau traduse de um anistul m oldovean
Nicolae M ilescu (c. 1636— 1708), diplom at, m em orialist, istoric, etnograf,
34. BRV, I, p. 286 (prefeţele şi însem nările finale la p. 283—291).
35. Cf. Gabriel Ţepelea, Studii de istorie şi limbă literară, Iîucureşti,
p. 58— 67.
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filolog şi chiar teolog, aju n s în slujba ţarilor ruşi care i-au în credinţat
cunoscuta m isiune în China, cu traversarea Siberiei. P rin anii 1661— 1664,
pe când era rep rezen tan tu l (capuchehaie) lui G rigorie Ghica al Ţării
R om âneşti pe lângă P oarta otom ană, deci la Constantinopol, a trad u s
acolo Vechiul Testam ent, după versiunea critică a Septuagintei, tip ă rită
de protestanţi la F ran k fu rt, în an u l 1597 (pe ultim a pagină a cărţii se
făcea precizarea că «izvodul» elinesc după care s-a tradus, era tip ă rit la
«Franco Fortu»). El a folosit însă şi alte traduceri ale Vechiului T esta
m ent : «izvodul slavonesc» (ediţia de la Ostrog, din 1581), «izvoade lati
neşti», deci ediţii ale Vulgatei, care circulau încă din secolul al XV-lea.
Probabil a folosit şi unele traduceri parţiale ale Vechiului T estam ent în
ro m â n e şte 85.
C ercetătorul N. A. U rsu din Iaşi, cunoscutul editor şi exeget al ope
rei m itropolitului Dosoftei al Moldovei, a emis ipoteza că traducerea lui
Nicolae M ilescu a fost revizuită şi înd rep tată de Dosoftei al Moldovei, pe
când era episcop la Rom an, lucru v ăd it «prin prezenţa sporadică şi oare
cum enigm atică în Biblia de la B ucureşti a unor cuvinte care caracteri
zează scrisul lui Dosoftei».
Faptul că n -au fost m enţionate num ele lui Nicolae M ilescu şi al
m itropolitului Dosoftei se explică p rin aceea că spătarul a tradus Biblia pe
când era rep rezen tan t la P oartă al dom nitorului G rigorie Ghica, cel care
ordonase uciderea postelnicului C onstantin Cantacuzino, tatăl lui Şerban,
care a tip ărit Biblia, iar Dosoftei, în 1688, era exilat în Polonia, am e
n in ţat cu caterisirea. în astfel de condiţii, s-a considerat că nu era opor
tun să fie indicat şi aportul lor. în orice caz, un exem plar al Bibliei i-a
fost trim is şi lui Dosoftei în Polonia, pe care el a făcut mai m ulte com en
tarii m arginale în lim bile latină, greacă, polonă şi rom ână, dar a lăsat şi
o însem nare pe foaia de titlu că exem plarul i-a fost oferit de dom nul
m untean (azi se găseşte în m uzeul m ănăstirii P u tn a ) 87.
înainte de a fi dat Ia tipar, în treg tex tu l a fost revăzut de cunoscuţii
că rtu ra ri m unteni, fraţii R adu şi Ş erban G receanu. P rim ul sem na şi
«versurile la stem a ţării». în tr-o notă finală se preciza : «iară cu nevoinţa şi indireptarea celor ce s-au întâm plat dascăli şi mai m ulte desluşindu-se pre lim ba rumdnească de cei mici şi plecaţi dentru slugile
M ăriei Sale, Şărban biv 2 logofăt i b rat ego (şi fratele său, n.n.) Radul
log(ofăt)». Apeciaţi elenişti, ei au «îndreptat» întreaga traducere a lui
Milescu, aflată într-o plină form ă, încă nestilizată, cu alte cuvinte «au
definitivat-o» în vederea tiparului. In m unca lor, ei au cercetat şi unele
ediţii străine ale Bibliei (se pare cele şase volum e din Biblia sacra polyglotta, tipărite la Londra în anii 1653— 1657, de orientalistul W alton
B rian şi altele). N -ar fi exclus ca ei să fi «consultat», la traducerea unor
tex te mai dificile, şi pe C onstantin Cantacuzino Stolnicul sau pe unii
cărtu rari greci aflaţi atunci în Ţ ara Rom ânească, după cum rezultă din
86. Am ănunte la V irgil Cândea, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria urnanism ului românesc, Cluj-Napoca, 1979, p. 116— 122.
87. D osoftei, O pere I, V e rsu r i. Ediţie critică de N. A. Ursu. Studiu introductiv
de A l. Andriescu, Bucureşti, 1978, p. 504— 513.
B. O. R. — 22
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prim a p r e f a ţă S5. De altfel, su n t sem nificative şi cuvintele din foaia de
titlu, în care se m enţiona că Biblia s-a tip ă rit «spre înţelegerea lim bii
rom âneşti» şi «pentru cea de obşte p riinţă s-au d ăru it neam ului rum ânesc». Iar în cea de a doua prefaţă era şi m ai lim pede exprim at scopul
u rm ărit p rin im prim area Bibliei bucureştene : «să lum ineze celor din
casă şi Besericii noroade : rum ânilor, m oldovenilor şi ungro-vlahilor» 89.
U n alt lucru care m erită să fie sesizat este acela că ediţia de la B u
cureşti din 1688 a fost folosită — în tr-o m ăsură m ai m are sau mai
redusă ■
— şi de ediţiile ulterioare ale Bibliei în rom âneşte : Blaj 1795,
P etersburg 1819, Buzău 1854— 1856, Sibiu 1856— 1858 şi B ucureşti
1914 m
în sfârşit, trebuie reţin u t faptul că această prim ă ediţie integrală
a Bibliei în rom âneşte poate fi considerată ca o expresie a unităţii ro
m ânilor de pretu tin d en i, p e n tru că Vechiul T estam ent era tradus de
m oldoveanul Nicolae Milescu, probabil revăzut de Dosoftei, Noul Tes
tam ent era reprodus după ediţia de la Alba Iulia, tradusă de ierom ona
hul m untean Silvestru şi de c ă rtu rari transilvăneni anonim i ; «defini
tivarea» întregului text p e n tru tipar au făcut-o fraţii Radu şi Şerban
Greceanu, supravegherea tip aru lu i şi corectura au fost încredinţate fos
tu lu i episcop M itrofan de Huşi, deci un moldovean, cheltuielile de tipar
au fost suportate de Şerban Cantacuzino, iar «ispravnic» al întregii lu 
crări a fost logofătul C onstantin B râncoveanu, sub care se va term ina
im prim area cărţii şi care se va ocupa apoi şi cu difuzarea ei. O adevă
rată operă de «colaborare panrom ânească» !
După Biblia de la B ucureşti, activitatea editorială în Ţ ara Rom â
nească a în registrat un spor fără precedent. Deşi tiparul era cunoscut
aici de aproape două veacuri, în nici o dom nie n -au văzut lum ina cărţi
a tât de m ulte şi de un cuprins atât de variat ca în tim pul lui C onstantin
B râncoveanu. Cu sprijinul său generos au ap ăru t, în cei peste 25 de ani
ai săi, aproxim ativ 80 de cărţi în lim bile rom ână, slavă, greacă, şi arabă,
în cinci centre tipografice : Bucureşti, Buzău Snagov, Râm nic, Târgo
vişte. C ărţile tip ărite acum erau de o niare diversitate : cărţi de slujbă,
scrieri teologice-polemice, patristice, omiletice, cărţi de în v ăţătu ră pen
tru preoţi şi altele (lipsesc num ai cărţile cu caracter juridic — pravi
lele). Era m eritul dom nitorului, d a r şi -al altui c ă rtu ra r venit la noi din
Iviria sau Georgia Caucazului, ierom onahul-tipograf episcopul, apoi
m itropolitul A ntim , considerat — alătu ri de Coresi — d rep t cel m ai
m are «tipograf» din vechea cultură rom ânească. D atorită
lui A ntim ,
83.
Rolul lor a fost subliniat de Dr. A ntonie Plămădeală, in studiul Biblia de
la Bucureşti ce «s-au dăruit n ea m u lu i ro m â n esc» la 1688, în voi. Dascăli de cuget
şi de simţire românească, Bucureşti, 1981, p. 217— 241.
89. BRV, I, p. 289.
90. V. Cândea, N icolae M ilescu şi începuturile traducerilor um aniste, p. 151.
N u am amintit de lucrarea «apodrifă» atribuită lui losif Flaviu, Despre raţiunea
dom inantă, întrucât depăşeşte cadrul studiului nostru. V ezi despre ea : V irgil
Cândea, T ratatul *Despre raţiunea d o m in a n tă », prima operă lilozoiică publicată în
limba ro m ână, în voi. Raţiunea dominantă..., p. 172— 214.
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dom nia iui Brâncoveanu a devenit «cea m ai frum oasă epocă din arta
tipografică... Este m eritul de neu itat al acestui iviric, A n tim » 91.
îm p reju rările venirii sale la noi su n t incă destul de confuze. Se ştie
ca era născut în Iviria, în ju ru l anului 1650, că a căzut din tinereţe in
robie, poate la turci şi că a ajuns la Constantinopol. E liberat, fie dato
rită m ultiplelor sale talente, de care vorbesc contem poranii, fie prin răs
cum părarea din p artea P atriarh iei sau a altor georgieni, a tră it o vrem e
în p reajm a P atriarhiei, unde a în v ăţat arta sculpturii în lem n, a caligra
fiei, picturii şi broderiei, dar şi lim bile greacă, arabă şi turcă. N -ar fi ex
clus ca tân ăru l A ndrei să fi u rm at şi cursurile şcolii greceşti a P atriarhiei,
căci lucrările sale originale îl arată ca un ierarh cu m ultă învăţătură, pe
care cu greu şi-ar fi însuşit-o ca autodidact. Nu se cunosc nici îm p reju 
rările în care a ajuns în Ţ ara Rom ânească în prim ii ani de dom nie ai
lui C onstantin Brâncoveanu. N -ar fi exclusă o recom andare a sa din
p artea p atriarhului Dositei al Ierusalim ului, care avea nevoie de un om
cultivat, în vederea tip ăririi de cărţi în lim ba greacă. Cei m ai m ulţi cer
cetători consideră că a fost călugărit şi hirotonit preot-ierom onah num ai
după ce-a ajuns în Ţ ara Rom ânească. Probabil a început să lucreze în
tipografia din B ucureşti încă din 1689, sub îndrum area fostului epis
cop M itrofan de Huşi. La doi ani după apariţia Bibliei, deci în 1690,
s-au tip ărit la Bucureşti două cărţi în lim ba greacă : Manual îm potriva
schismei papistaşilor. . al ierom onahului M axim Peloponesianul, teolog
din secolul al XV II-lea, elev al m arelui p a triarh M eletie Pigas al Ale
xandriei, precum şi o altă carte care cuprindea, de fapt, două lucrări :
întâm pinarea la principiile catolice şi la chestiunile lui Chirii Lucaris,
a învăţatului ierom onah M eletie Syrigos, cel care reprezentase P a tria r
hia ecumenică la Sinodul de la Iaşi, din 1642, la un loc cu M anualul
îm potriva rătăcirii calvine al patriarh u lu i Dositei al Ierusalim ului, cu
m ai m ulte prefeţe, unele închinate lui C onstantin Brâncoveanu, care
suportase cheltuielile de t ip a r 92.
In 1691 a apăru t o nouă carte în lim ba rom ână : M ărgăritare, adecă
cuvinte de m idte feliuri, a celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan arhi
episcopul Ţarigradului, a lui Zlatoust şi altor S fin ţi Părinţi. . .» (6 +
178 foi). Se făcea precizarea că s-a tradus «din lim ba elenească pre lim ba
grecească» (deci, din greaca veche în cea m odernă), «iară acum întâiu,
cu porunca şi cu toată cheltuiala» lui C onstantin B râncoveanu s-au
trad u s «de pre lim ba grecească pre lim ba rum ănească şi s-au dat în
tip ariu p e n tru cel de obşte folos sufletesc a to t neam ul rum ănesc care
su p t oblastiia M ăriei Sale lăcuieşte, lum inând în pravoslavie». Cele
două prefeţe (către dom nitor şi către cititori) erau sem nate de fraţii
R adu şi Şerban G receanu, traducătorii cărţii. S unt deosebit de m işcă
toare câteva cuvinte d in a doua prefaţă, în care traducătorii recunoş
teau că iniţiativa traducerii a ap arţin u t dom nitorului : «Nu den noi-net
adevărul m ărturisim m işcat9 ce den porunca prea înălţatului şi prea lu 
m inatului dom nitorul nostru Ioan Constandin Basarabă Voevod îm pinşi
su n tem , dupre lim ba greciască pre a noastră rumănească le-am întors,
91. N. Iorga, Tipograiîa la români, în N. Iorga, Scrieri despre artă, Bucureşti
1968, p. 210—21fl.
92. BRV, I, p. 2&7— 315.
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precum şi alte cărţi am făcut şi încă facem». Recunoşteau apoi că au
avut «îndireptătoriu» pe «înţeleptul» C onstantin stolnicul, «însă la cele
m ai adânci filozofeşti şi bogosloveşti noim ata ce s-au aflat...». în tr-o
notă finală se m enţiona că «m eşterul lucrului» şi «diortosirea» fuseseră
încredinţate fostului episcop de Huşi, M itrofan ,J‘\
A nul 1691 aduce unele schim bări în istoria tiparului românesc. Cu
sp rijinul lui C onstantin B râncoveanu a luat fiinţă acum o nouă tipogra
fie, la Buzău. La 10 iunie era ales în scaunul vlădicesc de la Buzău,
M itrofan, fostul episcop de Huşi, deci un m oldovean. Se pare că era
o «politică» a dom nitorului prom ovarea unor străluciţi tipografi şi oa
m eni de carte pe diferite scaune episcopale, p e n tru ca p rin ei să înzes
treze ţara şi lum ea ortodoxă, în genere, cu cărţi de slujbă, de învăţătură
creştină şi de apărare a credinţei ortodoxe.
Noul ales învăţase de tân ăr m eşteşugul tiparului şi i-a fost de un
real ajutor m itropolitului Dosoftei al Moldovei la tip ărirea M olitvelnicului din 1681 şi a cărţii «Viaţa şi petriaceria svinţilor», din 1682—1686.
La rugăm intea p atriarh u lu i Dosoftei al Ierusalim ului, a pus bazele tip a r
niţei greceşti de la m ănăstirea C etăţuia de lângă Iaşi, în 1682, în care au
a p ăru t o serie de lucrări, m ai ales cu conţinut teologic. După o scurtă
păstorire la Huşi (1682— 1686), a fost nevoit să-şi părăsească eparhia,
punându-se sub ocrotirea lui Ş erban Cantacuzino, devenind conducă
torul tipografiei dom neşti din Bucureşti. în această calitate s-a îngrijit
de tipărirea Bibliei din 1688, precum şi a altor cărţi greceşti şi rom â
neşti 9'\
«în tipografia domnească» pe care a înfiinţat-o la Buzău, a im pri
m at zece cărţi, din care unele erau în mai m ulte volum e ; era o singură
carte de învăţătură, ia r celelalte de slujbă.
Şirul tipăritu rilo r buzoiene a început cu Pravoslavnica M ărturisire a
lui P e tru Movilă (1691), prim a traducere rom ânească a acestei lucrări,
d ar şi prim a ediţie într-o naţională. T raducerea aparţinea lui R adu G re
ceanu, având «ajutoriu şi înd irep tăto riu mai grelele cuvinte şi noime»
pe C onstantin Cantacuzino stolnicul. Avea două prefeţe, una adresată
lui C onstantin Brâncoveanu, alta cititorilor, precum şi «Versuri politice
asupra stem ei», toate sem nate de R adu G receanu 95.
Ca ucenic al m itropolitului Dosoftei, vlădica M itrofan a sp rijinit
acţiunea de «românizare» a cultului, dar, tră in d acum în Ţ ara Rom â
93. 'BRV, I, p. 315— 321 (cit. p. 320).
94. D espre Mitrofan au s c r i s : Ioan Bianu, M itrofan ,episcopul Huşilor şi al
B u z ă u lu i mare tipograf, în A lm a n a h u l Graficei Române, Craiova, 1927, p. 44—49;
N icolae Turcu, V ia ţa şi activitatea cultural-tipografică a episcopului M itrofan al
B uzăului în BOR, an LXXXIII, 196'5, nr. 3— 4, p. 280— 206 ; Gabriel Cocora, Un mare
tipograf român in circuitul european în secolul al X V l I I - le a : episcopul Mitrofan
al Buzăului, în voi. Tipar şi cărturari, Bucureşti, 1977, p. 143— 179; Doru M ihăescu,
Consideraţii asupra v ie ţii şi activităţii tipăritorului primei Biblii ro m ân eşti, Mitrotan, ep iscopul de H u şi, în MMS, an LV, 1979, nr. 3— 6, p. 3U4— 334 ; A ntonie Plă
mădeală, Episcopi ai Buzăului în cultura română, în voi. Spiritualitate şi istorie la
întorsura Carpaţilor, II, Buzău, 1983, p. 55— 62.
95. BRV, I, p. 32.1— 324. Ediţia de Buzău a fost retipărită in volum ul editat de
Pr. N iculae M. Popescu şi Gheorghe I. M oisescu, Mărturisirea O rtodoxă. T ext grec
inedit. Ms. Parisimus 1265. Text român ed. Buzău, 1691, Bucdreşti, 1942/1944, p. 183—
328 (a se vedea şi studiul introductiv, p. XLIX— LXVI).
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nească, a tre b u it să se adapteze la situaţia de aici, fap t p en tru care a
tip ă rit cărţi de slujbă cu îndrum ările tipiconale, parem iile, Apostolul,
Evanghelia şi sinaxarele în rom âneşte, iar slujba propriu-zisă în slavoneşte.
în 1698 s-au tip ărit la Buzău cele 12 M inele, prim a ediţie integrală
la noi. Chiar în foaia de titlu se preciza că «s-au tip ă rit cu tipicul şi parim iile şi sinaxariul pe lim ba rum ânească, den porunca şi toată cheltuiala
prea lum inatului dom n Io C onstantin Basarab Voevod. . .», însuşi episco
pul Buzăului, chiar M itrofan fiind tipograf. M ineiul pe septem brie avea
şi o prefaţă sem nată de m itropolitul Teodosie, adresată lui C onstantin
B râncoveanu, prin care-i elogia strădaniile «ctitoriceşti» şi culturale.
O notă finală la M ineiul pe septem brie, scrisă de Radu Greceanu, arată
că şi el s-a n u m ărat p rin tre «ostenitori», precizând că din dispoziţia lui
B râncoveanu «a tălm ăcit vieţile şi istoriile tu tu ro r sfinţilor şi tu tu ro r
praznicilor, şi m ari şi mici, după sinaxariul grecesc şi mai vârtos îndireptând după M ineile Besericii cele elineşti». în aceeaşi notă se plângea
de greutatea traducerii, dar aflăm şi lucruri interesante şi în legătură
cu «acri via» sa ştiinţifică ; «. . .cu greu iaste a tălm ăci nes tine singur,
ales despre lim ba elinească spre cea rum ânească ; că sunt cuvinte eli
neşti şi vorbe dupre locuri care unele nici la lexicoane nu să a flă ; altele,
de să şi află şi să înţeleg, iară pen tru îngustarea lim bii rum âneşti nu pot
veni la tălm ăcit. Iară eu am iscodit şi în tot chipul m -am nevoit a n u
lăsa nici un cuvânt ca să nu dea în tru înţelegerea lim bii noastre cei
rum âneşti», M ineiele s-au tip ărit în tr-u n tim p «record», în num ai un an,
depunându-se o stăru in ţă \a'ednică de adm iraţie, după cum arată şi Mi
trofan în prefaţa M ineiului pe septem brie : «că şi noaptea o am făcut-o
în unele vrem i în loc de zi» 0(i.
In anii urm ători au apărut, în aceeaşi form ă lingvistică, Evhologhionul sau M olitvelnicul (1699 şi 1701), «ce iaste de m are treabă în
toate zilele şi în tot ceasul», Octoihul (1700), una din cele m ai izbutite
realizări sub raport tehnic, cu rem arcabile gravuri, cele mai m ulte sem 
nate de Ioan Bacov, Penticostarul (1701), Psaltirea (1701), Liturghierul
(1702), ultim a cu cheltuiala paharnicului Şerban Cantacuzino, care sem na
şi o prefaţă. Celelalte aveau prefeţe scrise de m itropolitul Teodosie (Triodul şi Penticostarul) şi de episcopul M itrofan «iubi.toriul de ostenele»,
cum obişnuia să-şi spună. în p refaţa Ootoihului, de pildă, vlădica Mi
tro fan scria : «tipografia, m ăcar că cu ajutorul lui Dum nezeu, pren m âi
nile mele s-au făcut, iară de la M ăria Ta îi iaste însufleţirea şi viaţa şi
p en tru aceia să cuvine să să zică că iaste tot a M ăriei Tale» ^7. C âteva
tip ăritu ri (Evhologhionul, Triodul şi Psaltirea) aveau şi obişnuitele «sti
h u ri politice la stem a ţării» 9,£\
Sub urm aşul său, Dam aschin Dascălul (1702— 1708), activitatea
tipografică n -a continuat cu aceeaşi intensitate. S-au tip ă rit doar M olit
vele Vecerniei şi U treniei (două ediţii), Pasltirea din 1702 (cu psalm ii
96. BRV, I, p. 365—369 (cit. 368).
97. BRV, I, p. 400.
98. Tipăriturile lui Mitrofan în BRV, I, sub voce ; Pr. Gabriel Cocora, Tipografia
şi tipăriturile de la Episcopia Buzăului, In BOR, an LXXVIII, 1960, nr. 3— 4, p. 286
urm. şi în voi. Tipar şi cărturari, Bucureşti, 1977, p. 27— 30.
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în slavoneşte, câteva «molitve» şi «învăţături» în rom âneşte), urm ate de
un Apostolf în 1704 (după ediţia de la B ucureşti din 1683), ultim ele două
având şi prefeţe ale episcopului, dedicate lui C onstantin B râ n c o v e a n u ".
în tipografia de la Buzău au lu cra t şi câţiva din ucenicii lui M itrofan, p ri
cepuţi tipografi şi gravori, în tre care şi Ivan Bacov (după unii Băcăoanul) şi alţii.
Spuneam m ai sus că anul 1691 a adus o schim bare în istoria tip a 
ru lu i rom ânesc, p rin înfiinţarea «tiparniţei dom neşti» de la Buzău. D ar
şi tipografia de la B ucureşti in tră în tr-o etapă nouă a existenţei sale,
fiind pusă de acum înainte sub conducerea ierom onahului A ntim Iv irea
nul 10°. în octom brie 1691 a a p ă ru t prim a carte tip ărită de e l : «Învăţă
turile lui Vasile M acedoneanul către fiu l său Leon», traduse în greaca
m odernă de arh im andritul H risant Notaras, viitorul patriarh , «cu îndem 
nul şi cheltuiala» lui C onstantin Brâncoveanu. A pariţia cărţii se explică
p rin aceea că dom nul m untean intenţiona să-şi pregătească fiul pen tru
dom nie, să întem eieze «o dinastie».
In anul urm ător a tip ă rit Slujbele S fin tei Parascheva şi a S fâ n tu 
lui Grigorie Decapolitul, tot în lim ba greacă (moaştele lor aflându-se la
Iaşi, respectiv la m ănăstirea B istriţa d in Oltenia). Avea o prefaţă sem 
nată de Şerban G receanu, închinată lui C onstantin B râncoveanu, «din
porunca şi cu cheltuiala» căruia s-a şi tip ă rit această carte «de prea
sm eritul între ierom onahi A ntim Ivireanu». în 1693 a a p ăru t Sfânta şi
dumnezeiasca Evanghelie elinească şi rumănească, cu tex tu l pe două
coloane, grecesc şi rom ânesc. Este una din cele m ai rem arcabile reali
zări tipografice, cu unele frontispiciii, gravuri şi viniete lucrate cu
m u ltă m ăiestrie de A ntim Ivireanul. «Stihurile politiceşti» la stem a
ţării, ca şi prefaţa, în greceşte şi rom âneşte, erau scrise de logofătul
Şerban G receanu. La sfârşit erau două scurte «postfeţe» (in greceşte
şi rom âneşte), prim a scrisă de ierom onahul A thanasie M oldoveanul, care
a făcut «îndreptarea» tex tu lu i în am bele limbi, iar a doua de ierom ona
hul «Anthim de la Iviriia», cel ce a tip ărit cartea în care cerea «îndrep
tarea greşalelor, neştiinţii şi a nesocotelii mele, cu blândă şi frăţească
voinţă» 101. P rin tip ă rirea acestei Evanghelii cu text paralel, A ntim a
u rm ărit să convingă pe toţi c ă rtu rarii care tră iau la noi, de orice neam
ar fi fost, că şi lim ba rom ână poate fi considerată o «limbă sfântă» sau
«limbă liturgică», în stare să exprim e adevărurile Ortodoxiei.
în 1694 A ntim a tip ă rit o Psaltire rom ânească, tot «cu porunca şi
toată cheltuiala» dom nitorului. Avea câteva «versuri la prea lum inata
stem ă a ţării» şi o prefaţă, am ândouă sem nate de «sm eritul în tru iero
m onahi A nthim Ivireanul, tipograful» 102.
în 1694 activitatea tipografiei bucureştene s-a în tre ru p t p en tru un
tim p. Se pare că încă din acel an ierom onahul A ntim a fost trim is la

99. BRV, Ir sub v o ce şi Gabriel Cocora, Tipar şi cărturari, p. 30.
100. Toate cărţile imprimate
de Antim Ivireanul
însuşi, sau «cu binecuvântarea»
sa, după ce-a ajuns ierarh, sunt d escrise de Ioan Bianu şi Nerva Hodoş în Bibliograiia românească veche, tom urile ‘I şi ÎI şi de Preotul N iculae Şerbănescu în stu 
diul A n ti m Ivireanul tipograf, în BOR, an LXXIV, 1956, nr. 8— 9, p. 690—766, cu
bogată bibliografie, încât renunţăm Ia trimiteri pentru fiecare lucrare în parte.
101. BRV, I, p. 328— 335; N.
Şerbănescu, op. cit„
p. 702—705.
102. BRV, I, p. 335—337 ; N.
ŞerDănescu, op. cit.,
p. 705—706.
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m ănăstirea Snagov, cu o p arte din utilajul tipografic de la Bucureşti.
D ocum entele tim pului îl prezintă şi ca egum en al m ănăstirii, în tre 2
m ai 1696 şi 21 m ai 1704. In această străveche aşezare m onahală a luat
naştere un nou cen tru tipografic, cu posibilităţi de im prim are în m ai
m ulte limbi, în vederea aju to rării creştinilor ortodocşi aflaţi sub dom i
naţie otomană. In num ai cinci ani entuziastul tipograf a dat la lum ină
15 cărţi : şapte greceşti, una greco-arabă (Liturghierul din 1701), cinci
rom âneşti, una slavonă (Gramatica lui M eletie Sm otriţki, în 1697), una
slavo-rom ână (Slujba Sfinţilor Constantin şi Elena, 1696, cu rugăciunile
în slavoneşte, iar p refaţa — lui M ihail Iştvanovici —, îndrum ările tipiconale, parem iile, Apostolul, Evanghelia şi sinaxarul în rom âneşte).
D intre cărţile greceşti im prim ate la Snagov ne reţin atenţia : A n tologhionul (1697), o carte m asivă, cu peste 2100 pagini, cuprinzând
Psaltirea, Octoihul, Ceaslovul, Penticostarul, Triodul şi A ntologhionul
propriu-zis, adică extrase din slujba celor 12 Mineie, slujbele unor
sfinţi, A postolul şi Evangheliile de la maslu, cele tre i L iturghii ş.a. ;
tex tu l este pe două coloane, cu literă mică. Iniţiativa a po rn it din
partea ierom onahului Galaotion Vidali, fost egum en al m ănăstirii Sfânta
Lavră de la Athos, care a suportat şi cheltuielile de tipar, iar revizui
rea textelor a făcut-o în v ăţatul dascăl P anaiot Sinopeus. M eşter tipograf
a fost to t «ierom onahul A ntim din Iviria», care a isprăvit lucrul în ia 
nuarie 1697, sem n că im prim area începuse încă din 1696. O nouă ediţie
a Psaltirii, în greceşte, va apare tot la Snagov, în 1700.
Tot la Snagov au apărut în greceşte câteva cărţi cu conţinut teo
logic : Manual despre câteva nedum eriri şi soluţiuni sau despre cerce
tarea şi confirmarea câtorva dogme necesare ale Bisericii, a profesorului
Ioan Cariofil, scrisă «la cererea» stolnicului Constantin Cantacuzino şi
închinată dom nitorului, cu prefaţa lui A ntim Ivireanul (1697).
în 1699 a apărut M ărturisirea Ortodoxă a lui P e tru Movilă, cu un
com entar al învăţatului grec (sau m acedorom ân) Visarion M acri din
Ianina, diortosită de Panaiot din Sinope. în foaia de titlu se făcea şi
precizarea că s-a tip ă rit «din îndem nul şi cu cheltuiala» lui Constantin
Brâncoveanu, de către ierom onahul A ntim din Ivir. Avea cinci epigram e
către dom nitor, sem nate de Sevastos K ym initis, una de Ioan Comnen,
trei de elevii Academiei dom neşti de la B ucureşti şi alte trei de elevii
celor două şcoli din Ianina, în Grecia, după care urm au două scrisori
cu conţinut teologic-polem ic ale p atriarh u lu i Dositei al Ierusalim ului.
Era a treia ediţie în lim ba greacă a M ărturisirii lui P etru Movilă (după
cea din 1667 din Olanda, a lui Panaiotachi Nicusios, m arele dragom an
al Porţii şi cea de la Lipsea din 1695 a profesorului L aurentius de la
Uppsala).
Tot în 1697 a tip ă rit un C uvânt panegiric despre îm păratul C onstan
tin , rostit în catedrala m itropolitană din B ucureşti, de preotul Gheorghe
Maiota.
în 1701 A ntim a mai tip ărit la Snagov cartea lui Sevastos K ym initis,
Eortologhion, în care se tratează unele problem e : despre siguranţa
cronologiei, despre toate sărbătorile şi teoriile lor, despre S fintele Paşti,
despre unele canoane bisericeşti, despre M inologhiul cel mai scurt, cu
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prefaţă şi epigram e sem nate de autor, dar şi cu o scrisoare a lui A ntim
către C onstantin Brâncoveanu. Se pare că s-a folosit şi ca m anual în
Academia dom nească din Bucureşti.
O altă carte grecească era Proschinitarul S fâ n tului M unte A thos
(1701), lu crat de profesorul Ioan Comnen, cu descrierea tu tu ro r celor
20 de m ănăstiri m ari, precum şi schitului Sf. Ana.
Cele cinci cărţi rom âneşti de la Snagov erau de o m are diversitate.
O Evanghelie (1697), A catistul Născătoarei de D um nezeu (1698), lu 
crarea polemică a ierom onahului M axim Peloponesianul, tradusă în ro
m âneşte după ediţia grecească tip ărită la B ucureşti, în 1690, tipărită
acum sub titlu l : Carte sau lum ină, cu drepte dovediri din dogmele B i
sericii Răsăritidui asupra dejghinării papistaşilor... «acum Intâiu tipărită
pre lim ba rum ănească cu porunca şi cu toată cheltuiala...» lui C onstan
tin B râncoveanu (1699). Nu se arată cine era traducătorul. în 1700, uce
nicul lui Antim , Gheorghe Radovici, a tip ă rit cartea învăţături creşti
neşti, cu caracter didactic-m oralizator, iar în 1701 Floarea darurilor,
o altă lucrare cu conţinut m oralizator, scrisă^ în Italia, care a cunoscut
o largă răspândire în ţările noastre. A m ândouă erau traduse in rom â
neşte de ierom onahul Filotei Sfetagoreţid, identificat în anii din urm ă
cu au torul prim ei Psaltichii rom âneşti cunoscute, «Filothei sin agăi
Jipei» 103.
Aici, la Snagov, ierom onahul A ntim a form at şi un grup de «uce
nici» în m eşteşugul tiparului. Cel mai de seam ă a fost M ihail Ş tefa n (sau
Istvanovici). Pe acesta l-a trim is la Alba Iulia, unde a tip ă rit în 1699
un Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare, care are întru ea Ca
zanii la toate D um inicile preste an şi la praznicele dom neşti şi la sfinţii
cei n u m iţi; avea 81 de cazanii, reproduse după cartea lui V arlaam din
1643. în prefaţa închinata m itropolitului A thanasie A nghel al A rdealu
lui, M ihail Ş tefan relata că a fost trim is la A lba. Iulia de C onstantin
Brâncoveanu, «carele nu cu puţin s-au a ră tat (şi pururea să arată) lum inătoriu credinţii pravoslavnice, întărind-o cu dum riezeieştile cărţi, în
tot chipul tipărindu-le», el fiind considerat «patronaşul adevărat al sfin
tei M itropolii de aici din Ardeal». în acelaşi an, M ihail Ştefan a mai
tipărit la Alba Iulia, Bucoavna, ce are în sine deprinderea învăţăturii
copiilor la carte..., cea mai veche din câte cunoaştem până azi m . M ihail
Ştefan va continua activitatea editorială a lui Antim , la Râmnic, apoi
tocmai în Georgia (Iviria).
Un alt tipograf a fost Gheorghe Radovici, care a lucrat la Snagov
şi la Târgovişte, cel ce în prefaţa cărţii învăţături creştineşti (Snagov,
1700) m ărturisea că a în v ăţa t «cu m ultă osteneală şi osârdie de la sfinţiia
sa m eşteşugul tipografii». La rân d u l lor, aceşti «m eşteri ai tiparului»
au form at alţi ucenici, care vor lucra în prim a jum ătate a secolului
al X V III-lea la B ucureşti, Râm nic şi Buzău.
Anii 1701— 1705 constituie perioada cea mai fecundă din activitatea
tipografică şi artistică a lui Antim , căci acum şi-a relu a t m unca la
Bucureşti. în acest interval de tim p a tip ă rit 15 cărţi, dintre care două în
J03. V ezi infra, n. 128.
104. BRV, I, p. 369— 370 şi 372— 377 (cit. p. 375).
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rom âneşte (Noul Testam ent din 1703, având la bază textul ediţiei de la
Alba Iulia din 1648 şi A catistul Maicii D om nului, ambele în 1703), una
slavo-rom ână (Ceaslovul din 1703, cu rugăciunile în slavoneşte, iar în
drum ările de tipic în rom âneşte), una greco-arabă (un Ceaslov, In 1702)
şi 11 greceşti. T ipăriturile greceşti, m ulte ca num ăr, sunt mai puţin în
sem nate : Slujba S fin tei Matrona (1701), Explicarea şi slujba la sfin ţi
rea Bisericii (1703), cu cheltuiala fostului m itropolit A uxentie al Sofiei
şi Slujba S fâ n tului Visarion, arhiepiscopul Larisei (1705), cu cheltuiala
ierom onahului Ignatie, egum enul m ânăstirii Nucet şi cu «diortosirea. lui
M itrofan G regoras din Dodona.
Sunt de m enţionat însă câteva panegirice ale lui Ştefan Brânco
veanu, fiul dom nitorului : C uvânt panegiric la S f . îm părat Constantin
(1701, ed. II 1702), C uvânt panegiric la întâiul m ucenic Ş tefan (1701,
ed. II 1702) şi C uvânt panegiric la preaslăvita adormire a pururea
Fecioarei Maica lui D um nezeu (1703) ; o Cuvântare la patim a cea de
lum e m ântuitoare a D um nezeu-O m ului C uvântul (1704) aparţinea lui
R adu Brâncoveanu. In sfârşit, fiul cel m are al dom nitorului, tot Constan
tin, traducea din greaca veche în cea m odernă Paralele greceşti şi ro
mane de P lutarch ; în prefaţa ierom onahului A ntim se aducea cuvânt de
elogiere pen tru dascălul tânărului fiu de domn, Gheorghe Maiota.
O altă carte aparţinea cărtu raru lu i de m are prestigiu care era Sevastos K ym initis din T rapezunt : învăţătura dogmatică a prea sjintei
Biserici răsăritene şi universale, cuprinzând mai ales trei problem e : când
se prefac sfintele în Trupul şi Sângele lui H ristos; a doua: că Născă
toarea de D um nezeu a fost supusă păcatului străm oşesc; şi a treia : că
părticelele nu se prefac în T rupul şi Sângele lui H ristos... (1703). Chel
tuielile de tipar au fost suportate de unul din dregătorii dom nitorului :
Gheorghe C astriotul postelnicul, un m acedorom ân. D iortosirea o făcea
Ioan din Efes. In cele 400 de pagini ale cărţii sunt dezbătute problem ele
dogm atice controversate m enţionate şi în foaia de titlu.
O dată cu alegerea ierom onahului A ntim în scaunul episcopal de la
Râmnic, la 16 m artie 1705, în locul lui Ilarion, care a fost în lă tu ra t
(1693— 1705), prim a sa grijă a fost aceea de-a Înfiinţa şi aici o tipografie
(prim a în acest oraş), cu o parte din utilajul românesc şi grecesc folosit
la Snagov. în mai puţin de trei ani a tip ărit 9 cărţi, dintre care trei
greceşti, trei slavo-rom âne şi trei rom âneşti. M eşter tipograf era acum
ucenicul său, M ihail Ş tefan (acesta îl num ea pe A ntim «cinstitul micu
părinte şi indu ratu l dascăl») Jo:\
în tre cărţile greceşti m enţionăm o lucrare teologică polemică, ti
p ărită cu îndem nul şi cheltuiala p atriarh u lu i Dositei al Ierusalim ului,
intitu lată Tom ul bucuriei (1705). Era un volum masiv, cu aproape 800
de pagini, care cuprindea, de fapt, cinci lucrări cu caracter dogmatic polem ic îm potriva catolicilor, în tre care şi o lucrare a cărtu raru lu i
Nicolae K eram eus din Ianina îm potriva prim atului papal (acelaşi Dosoftei tipărise la Iaşi Tom ul împăcării, în 1694 şi Tom ul dragostei asupra
latinilor, în 1698, am bele cuprinzând o suită de lucrări polemice). în
105.
A se \e d e a şi studiul lu: Aurclian Sacerdoţeanu, Tipograiia Episcopiei
R âm nicului (1705— 1825), în MO, an XII, 1960, nr. 5— 6, p. 291— 349.
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1706 s-a tip ă rit un Cuvânt la patim a cea m ântuitoare a D um nezeu-O m ului C uvântul, de profesorul G heorghe M aiota (în acelaşi an a a p ăru t şi
o ediţie în lim ba rom ână), precum şi un C uvânt panegiric la Sfâ n tu l
Nicolae, rostit de R adu B râncoveanu, fiul dom nitorului.
O m enţiune specială trebuie să facem asupra cărţilor de slujbă
slavo-rom âne şi rom âneşti tip ărite acum la Râmnic. P e n tru început,
A ntim Ivireanul a continuat vechea tradiţie, existentă încă din tim pul
m itropolitului Ştefan, preluată de m itropolitul Teodosie, apoi de M itro
fan de la Buzău, adică tipărirea unor cărţi bilingve, cu îndrum ările tipiconale, lecturile biblice (parem iile, Apostolul şi Evanghelia) şi sinaxarul
în rom âneşte, iar slujba propriu-zisă în slavoneşte. Aşa a fost : A ntologhionul (1705), Slujba adormirii Născătoarei de D um nezeu, cu paraclisul
(1706) şi Octoihul m ic (1706). Soluţia aceasta de compromis, adică im p ri
m area cărţilor de cult în două limbi, necunoscută în alte ţări ortodoxe,
devenise acum o «tradiţie», căci se continua de o jum ătate de veac. D ar
ea era acum pe punctul de a fi compromisă, datorită influenţei crescânde
a culturii greceşti la noi, ca şi prin m ultele cărţi de slujbă, în greceşte,
apărute în centrele tipografice am intite. Să ne gândim la num ărul m are
de clerici greci veniţi la noi, fie ierarhi, fie egum eni la m ănăstirile în 
chinate, fie num ai simpli preoţi-ierom onahi care slujeau în bisericile
noastre în greceşte. Fiii lui C onstantin B râncoveanu rosteau chiar pane
girice în lim ba greacă !
In faţa acestui pericol, conştient de rostul său de cârm uitor du 
hovnicesc al unor credincioşi de neam rom ân, A ntim Ivireanul, din noua
sa poziţie de ierarh «român» a început im prim area unei noi serii de cărţi
de slujbă, dar num ai în rom âneşte. Astfel, în 1706, a tip ă rit o carte foarte
interesantă, in titu lată Evhologhion adecă M olitvelnic, cu 454 de pagini.
De fapt, sunt două volum e distincte : prim ul volum este un Liturghier,
iar al doilea M olitvelnicul propriu-zis, caz neîn tâln it în istoria vechilor
tip ăritu ri rom âneşti. T rebuie notat şi faptul că aceasta esite prim a ediţie
românească a Liturghierului în M untenia. T raducerea L iturghierului (de
sigur cu «consultarea» traducerilor anterioare : Coresi, Dosoftei şi cele
în m anuscris) a fost făcută de A ntim Ivireanul. M olitvelnicul reprezintă,
de asem enea, prim a ediţie românească în M untenia, fiind tradus tot de
A ntim după ediţia grecească tip ărită la Veneţia, în 1691, de Nicolae
Glykis, aşa cum se precizează şi într-o scurtă notă finală (la p. 453).
S unt sem nificative şi câteva tex te privind dreptul tu tu ro r popoare
lor ortodoxe de-a auzi slujba biserciească în lim ba lor. De pildă : «întrebăciunea 35. Iaste cu p u tin ţă a sluji sfânta L iturghie siriianii şi a r 
menii şi alte lim bi (popoare, n n.) pravoslavnice pre lim ba lor, au să să
nevoiască să slujască pre lim ba elinească ?». Răspuns : M arele apostol
Pavel scriind către Rom ani la cap. I, stih. 229 zice : «Au num ai al j i 
dovilor iaste D um nezeu şi nu şi al lim bilor ? ba şi al lim bilor ! Deci carii
sunt pravoslavnici în toate, de nu vor şti lim ba elinească, să slujească
în limba lor, având tălm ăcite sfintele rugăciuni asem enea celor elineşti» 106.
:"!6. Apud N. Şerbănescu, op. cit., p. 731.
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O mică lucrare originală, cu caracter pastoral-liturgic, învăţătură
pre scurt p entru taina pocăinţa (1705), com pletează şirul tip ăritu rilo r
râm nicene ale lui A ntim Ivireanul.
La începutul anului 1708 se produce o nouă schim bare în viaţa lui,
căci m urind bătrânul m itropolit Teodosie ( f 27 ianuarie 1708), A ntim
a fost chem at să-i ia locul ; înscăunarea i s-a făcut în D um inica O rto
doxiei, la 22 februarie 1708.
O prim ă grijă a noului m itropolit a fost aceea de a înfiin ţa o tipo
grafie la Târgovişte, unde activitatea editorială era în tre ru p tă de peste
o ju m ătate de veac. A tip ărit aici, până în 1715, un num ăr de 18 cărţi,
dintre care una slavo-rom ână (Ceaslovul din 1714, în m aniera cunos
cută : cântările şi psalm ii în slavoneşte, iar îndrum ările de tipic, p a ra 
clisul şi sinaxarul, in rom âneşte), una slavo-rom âno-greacă (Catavasierul
din 1713, cu tipicul în rom âneşte, iar cântările în slavoneşte şi greceşte)
şi 11 în rom âneşte.
Se poate uşor constata că num ărul cărţilor rom âneşti a crescut în
mod sim ţitor. Pe prim ul loc se situ au cărţile de slujbă : Psaltirea (1710),
O ctoihul, acum intdi tălm ăcit pre lim ba rumănească (x1712), Rugăciuni
in toate zilele săptăm ânii (1712), D um nezeieştile şi sfintele Liturghii
(1713), o nouă ediţie a celei din 1706, Catavasierul, acum întâi tălm ăcit
in lim ba rumănească (1714 şi 1715), Ceaslov, acum întâi tălm ăcit în
lim ba rumănească (1715, în tim pul lui Ş tefan Cantacuzino). Aşadar,
L iturghierul şi Evhologhionul sunt reeditate (ca şi Psaltirea, de altfel),
iar Octoihul, C atavasierul şi Ceaslovul erau tipărite p e n tru prim a oară
în rom âneşte. M eşter tipograf p e n tru tip ăritu rile rom âneşti era acum
celălalt ucenic al ierarhului cărturar, Gheorghe Radovici.
Notăm şi faptul că A ntim a tip ă rit acum şi două mici lu crări origi
nale : învăţătură bisericească la cele mai trebuincioase şi mai de folos
pentru învăţătura preoţilor (1710) şi Capete de poruncă la toată ceata
bisericeascăy pentru ca să păzească fieştecarele din preoţi şi din diaconi
deplin şi cu cinste datorita hotarului său (1714), cu 12 îndatoriri pen tru
preoţi. După unele izvoare, tot la Târgovişte s-ar fi tip ă rit acum şi cu
noscutul rom an popular A lexandria.
Cărţile greceşti tip ărite la Târgovişte erau urm ătoarele ; Carte de
peste tot anul, cuprinzând fără lipsă> tot serviciul bisericesc... (1709),
închinata p atriarh u lu i ecumenic A thanasie, ele către m itropolitul Antim ,
cu cheltuiala căruia s-a tipărit* Era o carte masivă, cu 1600 de pagini,
în care erau incluse principalele cărţi de slujbă : Psaltirea, Ceaslovul,
Octoihul, Antologhionul, Triodul, Penticostarul, Cele trei Liturghii şi
rânduiala u nor ierurgii. Deci era în genul A ntologhionului tip ă rit la
Snagov în 1697.
Au u rm at câteva lucrări cu caracter teologic : Panoplia dogmatică
a îm păratului Alexie Comnen, pusă în rânduială de Euthim ie Zigabenos,
im prim ată cu cheltuiala m itropolitului A thanasie al D ristrei, închinată
lui Ştefan Brâncoveanu, fiul dom nitorului (1710). S unt prezentate o
serie de problem e dogmatice, cu com baterea mai m ultor în v ăţătu ri ere
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tice lu'. Tot în 1710 s-a tipărit Slujba S fin tei Ecaterina şi Proschinitctrul Sfâ n tu lu i M unte Sin ai.
în 1713 a apărut, tot la Târgovişte, cartea cu M axim e ale unor
vechi filozofi, datorată orientalistului francez A ntoine G alland (1646—
1715), Spuneam despre ea, în alt loc, că s-a tradus din franceză în ita 
lieneşte de A nton M aria del Chiaro, din italiană în greaca m odernă de
Ioan A vram ios (la cererea dom nitorului), iar din greceşte în rom âneşte
de A rtim Ivireanul şi tip ărită în acelaşi an, la Târgovişte, sub titlu l
Pilde filozof e ş t i 108.
O nouă carte grecească a ap ăru t în tim pul lui Ş tefan Cantacuzino
în 1715 : Despre oficiile, clericii şi dregătoriile sfin tei Biserici a lui
Hristos şi însem narea lor, scrisă de p a triarh u l H risant, la care sunt
anexate alte două lucrări, una scrisă de arhiepiscopul G avriil al Filadelfiei, alta de p a tria rh u l G henadie Scolarios. In 1715 şi 1716 s-au tip ă 
rit alte două cărţi greceşti, dar la B ucureşti (între care şi Istoria pa
triarhilor Ierusalim ului, de fostul p a tria rh Dositei).
Cu aceasta se încheie activitatea tipografică desfăşurată de A ntim
Ivireanul şi, ceva mai înainte, de M itrofan de la Buzău, ierarh i care
au avut un rol însem nat în acţiunea de «rom ânizare» a slujbelor biseri
ceşti. Am a ră tat în paginile precedente cele trei etape care au dus la
biru in ţa deplină a lim bii rom âne în slujbele bisericeşti şi rolul deosebit
pe care l-a avut, în ultim a etapă, m itropolitul Antim.
Acest m are cărtu rar, deşi era ivirean de neam , totuşi s-a identificat
în tru toate cu năzuinţele Bisericii pe care o păstorea, cu alte cuvinte s-a
«rom ânizat» complet. Acest lucru rezultă şi din munca stăruitoare pe
care a desfăşurat-o în vederea «rom ânizării» slujbelor noastre bisericeşti.
Din paginile precedente rezultă că, pe când era num ai u n sm erit ierom onah-tipograf, cum sem na el însuşi, a tip ărit Evanghelia greco-română
din 1693, Psaltirea din 1694, apoi Evanghelia de la Snagov din 1697.
Ca episcop de Râmnic, a dat la lum ină Liturghierul şi Evhologhionul
din 1706, punând astfel la îndem âna preoţilor cărţile cu cea mai largă
întrebuinţare. în 1713 aceste două cărţi au fost retipărite. Dar, concomi
tent a tradus şi tip ă rit şi câteva cărţi necesare stranei : Octoihul (1712),
Catavasierul (1714 şi 1715) şi Ceaslovul (1715). Fără îndoială că, dacă
m oartea sa m ucenicească nu i-ar fi curm at firu l vieţii, ar fi dat la tipar
şi celelalte cărţi de slujbă în rom âneşte : Triodul, P enticostarul şi Mineiele (sau, în cel mai rău caz, num ai A ntologhionul, adică un Minei
prescurtat, în tr-u n singur volum). Cu toate acestea, prin cărţile sale de
slujbă în rom âneşte, «datina străbună a prim it , o lovitură de m oarte»,
după cuvântul lui Nicolae Iorga.
107. V e 2 î Pr. Marin M. Branişte, Panoplia dogm atică în editio princeps, T â rg o 
v işte 1710, în MO, an X, 1958, nr. 7— 8, ,p. 500— 510.
108. Amănunte asupra ei în BRV, I, p, 487— 492; N. Şerbănescu, op. cit.,
p. 742— 743 ţ D. V, Economides, op. cit., p. 151— 154. A se vedea şi lucrările lui
Alexandru Duţu, Coordonai c ale tu l i urii rom âneşti in secolul XVI I I , Bucureşti, 1968,
p. 47— 50 î A celaşi, Un livre de c h e v e t dans Ies p ay s roum aines au X V l I I - e siecle :
Les d:ts d es philosophies», în RESEH, t. IV, nr. 3— 4, 1966, p. 513— 533; A celaşi,
Cariile de Înţelepciune in cultura rom ână, Bucureşti, 1972.
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De toată aceasta lucrare a m itropolitului că rtu ra r şi p atriot nu era
străin nici dom nitorul C onstantin Brâncoveanu, căci toate cărţile de
cult erau tip ărite «cu voia» şi «cu cheltuiala» sa, deci cu acordul şi spri
jin u l său m aterial. Am ândoi au deci m erite incontestabile în această
acţiune de «rom ânizare» a slujbelor bisericeşti şi de în lătu rare a lim bii
slavone. Am devenit astfel, datorită lor, prim ul popor din aria de cul
tu ră bizantino-slavă ortodoxă care a abandonat lim ba slavonă, conside
rată ca lim bă de cultură şi «lim bă sfântă» sau liturgică p e n tru ortodocşi
şi am tip ă rit cărţi în lim ba poporului.
P rin traducerea şi tipărirea acestor cărţi de slujbă în rom âneşte,
m itropolitul A ntim şi-a mai câştigat un alt m erit nepieritor : acela de a
fi creat o «limbă liturgică» rom ânească. C ărţile sale de cult sunt tra 
duse în tr-o lim bă atât de curgătoare, naturală şi arm onioasă, îndepărtată
de topica frazei străine, încât şi astăzi, după aproape trei secole, se pot
auzi cântări şi rugăciuni exact în form a în care au fost tălm ăcite de
vlădica Antim, Cităm doar câteva exem ple :
«Fericit bărbatul carele n-au mers în
«Fericit bărbatul care n-a umblat în
sfatul necredincioşilor şi în calea p ăcă sfatul necredincioşilor şi în calea păcă
toşilor n-au stătut şi pe scaunul pierză toşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor
torilor n-au şăzut. Ci în legea Domnu n-a şezut î Ci în legea Domnului e voia
lui voia lui şi în legea lui va curge lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi
zioa şi noaptea. Şi va fi ca un pom ră noaptea. Şi va fi ca un pom răsădit
sărit lângă izvoarele apelor» (Psaltirea lângă izvoarele apelor» (Biblia, ed. Sf.
de la Târgovişte, 1710).
Sinod, 1982, p. 565).
«Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru,
«Stăpâne Doamne, Dum nezeul nostru,
cela ce ai pus în ceriuri cetele şi oştile Cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştilo
îngerilor şi ale arhanghelilor spte slujba îngerilor şi ale arhanghelilor spre slujba
măririi Tale, fă împreună cu intrarea slavei Talc, fă ca împreună cu intrarea
noastră să fie intrarea sfinţilor îngeri, noastră să fie şi intirarea sfinţilor îngeri,
care slujesc împreună cu noi şi împreună care slu jesc împreună cu noi şi împreună
măresc bunătatea Ta..*» (Liturghierul de slă v esc
bunătatea Ta...» (Liturghierul
la Târgovişte, 1713, p. 123— 124).
din 1987, p. 120 şi 185).
«Nimeni din cei ce se leagă cu poftele
şi cu dezm ierdările trupeşti nu iaste
vrednic să vie să se apropie sau să slu 
jească, îm părate al măririi, că a sluji Ţie
(lucru) mare şi înfricoşat iaste tocma(i)
şi puterile cereşti. Dară încă şi pentru
iubirea Ta de oam eni cea negrăită şi n e 
măsurată, nem utat şi neschim bat te-ai
făcut om şi arhiereu te-ai numit noao şi
ne-ai dat noao lucrarea de sf(i)nţenie a
slujbei aceştiia şi a jă'rtvei cei fără
sânge...» (Liturghierul din 1713, p. 82).

«Nimeni din cei legaţi cu pofte şi cu
desfătări trupeşti nu este vrednic să
vină, să se apropie, sau să slu jească Ţie,
■împărate al s l a v e i; căci a sluji Ţie este
lucru mare şi înfricoşător chiar pentru
puterile ceteşti. Dar tocm ai pentru iubi
rea Ta de oameni cea negrăită şi n e
măsurată, fără mutare şi fără schimbare,
Te-ai făcut om şi arhiereu al nostru,
Te-ai făcut şi ca un stăpân a toate ne-ai
dat slujba sfântă a acestei jertfe litur
gice şi fără de sânge» (Liturghierul din
1987, p. 136— 137).
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«Apărătoarei Doamnei, laude pentru
«Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă
biruinţă, cu mulţămită, izbăvindu-ne den mulţumiiri, izbăvindu-ne din nevoi, adun evoi, aducem Ţie, N ăscătoare de Dum- cem tie, N ăscătoare de Dumnezeu, noi,
nezeu noi robii tai. Ci ca ceia
ce ai stă- robii tăi. Ci ca una ce ai stăpânire nepânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate biruită, slob ozeşte-n e din toate nevoile,
n evoile, ca să-ţi strigăm ţ i e : Bucură-te, ca să cântăm ţie : Bucură-te, Mireasă,
M aică,
pururea
fecioară»
(A catistul pururea fecioară»
(Acatistier, ed.
III,
M aicii Domnului, Snagov, 1698, f. 21).
Bucureşti, 1987, p. 18— 19).

Unele rugăciuni au răm as neschim bate până azi, încât nu mai este
nevoie să fie aşezate pe două coloane. De pildă, troparul învierii era
tradus aşa : «Hristos au înviat din m orţi, cu m oartea p re m oarte călcând
şi celor din m orm ânturi viaţă dâruindu-le» (Catavasierul de la Târgovişte, 1715, f. 4v.). Tot aşa şi rugăciunea de Ia parastas : «Dumnezeul
duhurilor şi a tot trupul, carele ai călcat m oartea şi pre diavolul ai
surpat şi ai dăruit viiaţă lum ii Tale, însuţi Doam ne odihneşte sufletul
răposatului robului Tău (cutare) în loc lum inat, în loc cu verdeaţă, în
loc de odihnă de unde au fugit durerea, întristarea şi suspinarea...» (Litu rg h ieru l din 1713, p. 209).
T răind mai bine de un sfert de veac în tre rom âni, însuşindu-şi te 
m einic lim ba noastră, cunoscând însă tot atât de bine şi lim ba greacă
din care traducea, m itropolitul A ntim a dat aceste izbutite tălm ăciri ale
cărţilor de slujbă bisericească ce vor sta apoi la baza tu tu ro r ediţiilor
urm ătoare. El răm âne în istoria vechii noastre culturi ca adevăratul
creator al limbii liturgice rom âneşti m .
C ărţile tip ărite în tim pul lui C onstantin Brâncoveanu, prin oste
neala lui M itrofan al Buzăului, a lui A ntim Ivireanul şi a ucenicilor lor,
au avut un rost însem nat în introducerea lim bii rom âneşti în slujba bi
sericească, mai ales prin cărţile de slujbă traduse de A ntim Ivireanul,
cel care a izbutit să form eze lim ba liturgică rom ânească, folosită până
azi. în acelaşi tim p, o bună p a rte din cărţile im prim ate acum au contri
buit la pregătirea duhovnicească a credincioşilor, ca şi la form area gus
tu lui p en tru citit în rândul poporului. Ne gândim la M ărgăritarele
S fântului Ioan G ură de A ur, la Chiriacodromionul de la Alba Iulia, la
Pildele filozojeşti, probabil A lexandria şi altele. P rin larga lor difuzare
în Ţ ara Rom ânească dar şi în M oldova şi T ransilvania, in tra tă sub stă 
pânirea habsburgilor chiar din prim ul an de dom nie a lui Brâncoveanu,
prin cele două cărţi tip ă rite de M ihail Ş tefan la Alba Iulia, cărţile tip ă 
rite acum au constituit «o faptă de u n itate culturală», au contribuit la
în tărirea conştiinţei şi u n itate naţională, au pregătit pe încetul drum ul
spre unitatea politico-statală de mai târziu. Iar prin tip ărirea de cărţi
greceşti şi arabe, prin trim iterea de tipografii la Alep şi Tbilisi, C onstan
tin B râncoveanu a făcut din ţara sa u n centru cultural interortodox,
un far de lum ină spre care îşi înd rep tau privirile cu încredere toate
popoarele ortodoxe din Balcani şi O rientul A propiat, aflate sub dom i
naţie otomană.
109. Amănunte la N. Şerbănescu, op. cit., p. 758— 766.
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M erită să fie subliniat şi faptul eă la o bună parte din tip ăritu rile
brâncoveneşti, fie rom âneşti, fie greceşti, se făcea m enţiunea că ele
urm au «să se dea la pravoslavnici în dar». în chip deosebit trebuie să
ne atragă atenţia precizările care se făceau la câteva din tip ăritu rile
rom âneşti. Astfel, fraţii Şerban şi R adu G receanu în prefaţa M ărgări
tarelor hrisostom ice din 1691 puneau în lum ină strădania dom nitorului
«de a aduce Învăţătură şi ştiinţă în sufletele omeneşti... ?nai vârtos
rodului nostru rumănesc (subl. ns.) văzându-1 atâta scăzut şi lipsit de
m ulte şi ales den învăţătură...» 110. Iar în prefaţa Pravoslavnicei M ărturi
siri tip ă rită la Buzău în 1691, R adu G receanu îl prezenta pe Brânco
veanu ca «un p u ru rea privighetoriu şi adevărat domn, spre folosul de
obşte al neam ului rum ănesc, ca şi altele m ulte bune ce ai făcut» 1U.
Rezultă lim pede că lu-crările în lim ba rom ână nu erau m enite num ai
M unteniei, ci şi Moldovei, T ransilvaniei, B anatului, M aram ureşului şi
Dobrogei, deci întregului neam sau «rod» rom ânesc. Se continuă astfel
politica culturală a lui Vasile Lupu, care tipărise «Cartea românească de
învăţătură» din 1643 p e n tru «toată sem enţiia românească». în 1699
Mihail Ştefan a fost trim is de B râncoveanu la Alba Iulia, unde a ti
părit Chiriacodromionul (o reeditare a Cazaniei m oldoveneşti din 1643)
şi B ucoavna,
Lucrul acesta rezultă şi mai p regnant dacă vom m enţiona câteva
cărţi dăruite de C onstantin Brâncoveanu unor biserici din T ransilvania.
De pildă, bisericii Sf. Nicolae din Şcheii B raşovului i-a d ăruit Biblia
din 1688, Mărgăritarele Sf. Ioan G ură de A ur din 1691, ediţia com pletă
a M ineielor de la Buzău din 1698, Penticostarul de la Buzău din 1701.
după cum rezultă din feluritele însem nări de pe tip ăritu rile respective U2.
M ânăstirii pe care a ctitorit-o la Sâm băta de Sus i-a d ăruit un exem plar
din Triodul de la Buzău din 1700, după cum arată însem narea : «Acest
Triod ni s-a dat de pom eană de M ăria Sa Vodă Ion C onstandin B(asarab)
B râncoveanu Voevod m ânăstirei de la satul M ăriei Sale de la Sâm băta
de Sus, leat 7209» 113. Pe o Evanghelie din 1697 se află însem narea :
«iaste dat de pom ană de bun stăpân(ul) nostru Ion C onstandin B(asarab)
B(râncoveanu) voievod, bisericii de lem n ot Sâm băta de Sus» ; aceeaşi
biserică avea şi un O ctoih, tot «dat de pom ană de M ăria Sa» 114. Bisericii
pe care o ctitorise în Făgăraş i-a dăruit un M inei ; presupunem însă că
această ctitorie brâncovenească din A rdeal a fost înzestrată cu toate
cărţile de cult necesare 115.
110. BRV, I, p. 318.

111. BRV, I, p. 323.
112. Candid C. M uşlea, Istoria bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, voi. I,
Braşov, 1943, p. 272— 274.
113. Ştefan M eteş, M ănăstirile rom âneşit din Tra nsilva nia, Sibiu, 1936, p. 84.
114. N. Iorga, S tu dii şi d ocu m en te, voi. XIII, Bucureşti, 1906, p. 1&4 şi 186.
115. Ibidem, p. 96. Asupra circulaţiei unor tipăritm i «brâncoveneşti» în Transil
vania se mai pot c o n su lta : Ioana Cristache Panait,T ipărituri tâ rgoviştene
din
al X V III-le a v e a c în satele transilvane, în voi. Târgovişte, cetate a culturii rom â 
n eşti, Bucureşti, 1974, p. 205— 211 ; A ceeaşi, Circulaţia cărţilor bisericeşti tipărite la
V â lce a şi alte tipografii din părţile
noastre în Transilvania secolului
al X VIII-lea,
în MO, an XXIX, 1977, nr. 10— 1(2, p. 1(20— 121 ; A ceeaşi, Consideraţii privitoare la
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S trălucirea la care a ajuns Ţ ara Rom ânească datorită tip aru lu i re 
zultă şi dintr-o sim plă statistică com parativă. în tim pul lui C onstantin
B râncoveanu s-au tip ă rit aproxim ativ 80 de cărţi în cele cinci tipografii
din ţară (Bucureşti, Buzău, Snagov, Râm nic, Târgovişte), la care se
adaugă cele tipărite peste hotare, în tiparniţele înfiinţate cu ajutor
rom ânesc la Alep şi Tbilisi. Cu o ju m ătate de veac în urm ă, în cei 22
de ani de dom nie ai lui M atei B asarab (1632— 1654) au funcţionat 4 ti
pografii, în care au fost im prim ate 18 cărţi, din care num ai 5 în rom â
neşte, iar restul fie în întregim e în slavoneşte, fie cu slujba în slavoneşte, dar cu tipicul în rom âneşte. în cei 10 ani de dom nie ai lui
Şerban Cantacuzino, a funcţionat o singură tipografie, cea de la B ucu
reşti, în care s-au im prim at num ai 5 cărţi. în tre anii 1679— 1686 s-au
tip ărit la Iaşi, deci sub m itropolitul că rtu ra r Dosoftei, 7 cărţi rom âreşti, în care s-au im prim at num ai 5 cărţi. în tre anii 1679— 1686 s-au
pârit 4 cărţi greceşti, una greco-rom ână (Divanul lui D im itrie Cantem ir)
şi una în rom âneşte. La Alba lulia s-au tip ărit (între anii 1685— 1687)
4 cărţi. Cifrele sunt concludente şi nu au nevoie de com entarii !
Tipar pentru greci
în tim pul domniei lui Constantin Brâncoveanu, p atru din tipogra
fiile existente (Bucureşti, Snagov, Râm nic şi Târgovişte) aveau şi utilajul
necesar pentru im prim area unor cărţi în lim ba greacă, fie de slujbă, fie
de apărare a Ortodoxiei îm potriva acţiunilor prozelitiste catolice şi pro
testante. A lături de tipografiile greceşti din Veneţia, cu o îndelungată
tradiţie, şi de cele cu o existenţă efem eră de la Constantinopol şi Ieru 
salim, cele din Ţ ara Rom ânească (inclusiv cea de la Iaşi) au avut un rol
însem nat în dotarea aşezăm intelor bisericeşti de lim bă greacă cu cărţi
de slujbă sau de învăţătură. C ărţile brâncoveneşti de lim bă greacă au
ajuns în bisericile din cuprinsul P atriarh iilo r de Constantinopol, A lexan
dria şi Ierusalim sau în A rhiepiscopia C iprului, în bisericile m ănăstirilor
de la Athos, M eteore şi Sinai sau în alte părţi.
Din paginile precedente am re ţin u t că s-au tip ărit în Ţara R om â
nească toate cărţile de cult necesare : Evanghelia (în ediţia greco-rom ână,
Bucureşti, 1693, apoi num ai în greceşte la Snagov, în 1697), apoi cele
două ediţii m asive sub titlu l A ntologhion (Snagov, în 1697) şi Carte de
peste tot anul (Târgovişte, 1709), cuprinzând nu mai puţin de şapte cărţi
de cult : Psaltirea, Ceaslovul, Octoihul, Penticostarul, Triodul, A ntolo
ghionul şi L iturghierul). A dăugăm la acestea Liturghierul greco-arab
(Snagov, 1701) şi Ceaslovul greco-arab (Bucureşti, 1702), care puteau
fi folosite şi de preoţii greci, precum şi Slujbele unor sfinţi.
Mai im presionant a fost num ărul cărţilor cu caracter polemic şi
simbolic, de com batere a în v ăţătu rii catolice sau calvine : M anual îm po
triva schismei papistaşilor a lui M axim Peloponezianul (Bucureşti,
1690), întâm pinarea la principiile catolice şi la chestiunile lui Chirii Luprezenţa m Transilvania a tipăriturilor bucu re ştene din v e a c u l al X V II-lea , în
BOR, an XCIX, 19&1, nr. 3— 4, p. 334— 341 j Florian Dudaş, V e c h i cărţi rom âneşti
călătoare, Bucureşti, 1987, p. 169— 186.
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caris a lui M eletie Syrigos şi M anualul îm potriva rătăcirii calvine al lui
Dositei al Ierusalim ului (Bucureşti, 1690), Învăţătura dogmatică a lui
Sevastos K ym initis (Bucureşti, 1703), Tom ul bucuriei (Râmnic, 1705),
Ele aveau m enirea de a întări convingerile ortodoxe ale credincioşilor
greci de p retu tin d en i în faţa asalturilor prozelitiste ale catolicilor, mai
ales în cadrul P atriarhiei Ierusalim ului. Se adaugă la acestea M ărturi
sirea Ortodoxă a lui P etru M ovilă (Snagov, 1699), lucrarea originală a
lui Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedum eriri şi soluţiuni (Snagov,
1697), lucrarea cu caracter canonic şi liturgic in titu la tă Eortologhion
(Snagov, 1701) a lui Sevastos K ym initis, precum şi lucrarea mai veche
a lui Alexie Com nen-Euthim ie Zigaben, Panoplia dogmatică (Târgovişte,
1710), Proschinitarele M untelui A thos (Snagov, 1701) şi al M untelui
Sinai (Târgovişte, 1710), ca şi Panegiricele lui Gheorghe M aiota şî ale
fiilor dom nitorului, care com pletează seria tip ăritu rilo r greceşti din
tim pul dom niei lui C onstantin Brâncoveanu.
Tipar pentru arabii ortodocşi.
în cadrul politicii culturale-bisericeşti a lui C onstantin Brâncoveanu
s-a u rm ă rit şi crearea de tipografii, nu num ai pentru rom âni şi greci,
ci şi p e n tru alte popoare ortodoxe. L egăturile Ţării Rom âneşti şi Mol
dovei cu îndepărtata P a triarh ie arabă a A ntiohiei aveau o tradiţie destul
de îndelungată. în tre anii 1653— 1654 şi 1656—1658, deci în tim pul dom 
niilor lui M atei Basarab şi C onstantin Şerban Basarab, vizitase Ţ ara Ro
m ânească (pentru un tim p mai scu rt şi Moldova) renum itul p a triarh al
A ntiohiei M acarie III Zaim, însoţit de fiul său, arhidiaconul Pavel de
Alep, care a lăsat acea m inunată descriere a călătoriei lor de şapte ani
în ţările rom âne şi în Rusia.
U nul din urm aşii lui M acarie, p a triarh u l A tanasie Dabbas (1685—
1694), după ce şi-a pierdut scaunul în lupta cu p atriarh u l Chirii V, fiui
lui Pavel de Alep, a venit în Ţara Rom ânească unde a răm as peste p atru
ani (1700— 1704), întocm ind (alcătuind) o istorie a p atriarh ilo r de A n ti
ohia, tradusă în greaca populară p en tru C onstantin B râncoveanu II6. La
rugăm intea acestui patriarh , dom nul m un tean a însărcinat pe ierom o
nahul A ntim Ivireanul să lucreze literele necesare p e n tru im prim area
de cărţi In lim ba arabă. în felul acesta au ap ă ru t pe păm ânt românesc, cu
cheltuiala lui Brâncoveanu şi cu osteneala ierom onahului Antim , două
cărţi cu caractere arabe : Liturghierul (Snagov, 1701) şi Ceaslovul (Bucu
reşti, 1702), am ândouă cu te x t paralel, grec şi arab. A m ândouă aveau
şi versuri greceşti, sem nate de în v ăţatu l Ioan Comncn (viitorul m itro
polit Ierotei), precum şi lungi prefeţe, în greacă, adresate dom nitorului,
orin care j se aduceau m ulţum irile de rigoare pentru înfiinţarea tipo
grafiei în lim ba arabă, adresate preoţilor din cuprinsul P atriarhiei de
A ntiohia. Este sem nificativă foaia de titlu a prim ei cărţi : «Trei Sfinte
Liturghii, cu diferite alte rugăciuni trebuincioase pentru slujba ortodoxă,
116.
Istoria patriarhilor de A ntioh ia de A tanasie Dabbas, text greccsc publicat
şi tradus de Pr. V asile Radu şi Ciril K aralevsky, în BOR, an LXVIII, 1930, nr. 9,
p. 851— 864, nr. 10, p. 061— 972, nr. 11, p. 1039— 1050, nr. 12, p. 11-36— 1150 şi an
LXIX, 1931, nr. 1, p. 15— 32 şi nr. 2— 3, p. 140—1160.
B. O. R. — 23
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tip ă rite acum pen tru întâia oară greceşte şi arăbeşte, după cererea şi
cu îngrijirea P rea S finţitului P ărin te K yr A thanasie, fost p a tria rh al
A ntiohiei, cu cheltuiala dom nului Ţ ării Rom âneşti, Ioan C onstantin Basarab Voevod... cu în grijirea călugărului A ntim , georgian de neam»,
în foaia de titlu a Ceaslovului se făceau aceleaşi precizări : «după cererea
şi cu îngrijirea» lui A thanasie, «cu cheltuiala» lui Brâncoveanu, «în
B ucureşti, oraş în Ţ ara Românească... de ierom onahul Antim , georgian
de neam» U7. E rau două cărţi de colaborare interortodoxă : rom âno-arabogreaco-ivireană !
în 1704 A tanasie Dabbas a părăsit Ţ ara Românească, prim ind din
partea lui B râncoveanu şi instalaţia tipografică cu caractere arabe. In
1705 p atriarh u l ecum enic Gavriil III l-a num it arhiepiscop al C iprului,
se pare p rin m ijlocirea lui Brâncoveanu. Aici a tradus în lim ba arabă
lucrarea lui D im itrie C antem ir D ivanul sau gâlceava înţeleptului cu lu
mea, tip ărită la Iaşi în 1698 în lim ba rom ână şi greacă (în arabă i-a
dat titlu l : S ănătatea înţeleptului şi nebunia osânditei lumi). în 1706.
în urm a unei înţelegeri cu Chirii, au îm p ărţit p a triarh a tu l Antiohiei
în două, A tanasie stabilindu-şi reşedinţa în Alep, unde a sta t până în
1720, când a răm as singurul cârm uitor al P atriarhiei. în Alep a instalat
şi tipografia prim ită de la B râncoveanu, im prim ând cărţi în lim ba arabă :
Psaltirea (1706, cu stem a Ţării R om âneşti şi o prefaţă închinată lui
B râncoveanu)118, Evanghelia (1706 şi 1708), M ărgăritarele S fâ n tu lu i Ioan
Gură de A u r (1708), un Octoih Mare (1711), Predicile p atriarh u lu i A tha
nasie II al Ierusalim ului (1711), Piatra scandelei, a teologului grec Ilie
M iniat (1721) şi altele
în 1724 instalaţia tipografică lucrată în Ţ ara Rom ânească a fost
m utată în m ănăstirea Balam and, lângă Tripoli, iar de acolo o parte din
ea a fost dusă la m ănăstirea Sf. Ioan din Saeg, în sudul Libanului, unde,
reorganizată, a tip ă rit cărţi bisericeşti şi şcolare până la sfârşitul seco
lului t r e c u t120.
Tipar pentru georgieni.
La rugăm intea regelui Georgiei V ahtang VI (făcută prin p atriarh u l
H risant al Ierusalim ului), C onstantin Vodă B râncoveanu şi m itropolitul
A ntim au venit în sp rijinul Bisericii şi al credincioşilor din Georgi'a sau
117. BRV, I, p. 423—433 şi 442— 447; N. Serbănescu, op. cit., p. 716 şi 721.
1:18. BRV, I, p. 469— 477.
119. BRV, IV, p. 32— 40.
120. Dan Sim onescu şi Emil Muracade, Tipar rom ânesc pentru arabi în secolul
al X VIII-Iea, Bucureşti, 1939, p. 3— 4 şi 15—20 (extras din Cercetări literare, Iii,
1939); Mircea Pacurariu, Legăturile ţărilor rom âne cu Patriarhia Antiohiei, în S i ,
an
XVI, 1964, nr. 9— 10, p. 605— 608; Dan Sim onescu, Cărţi arabe tipărite de ro
mâni In secolul al X V III-Iea (1701— 1747), in BOR, an LXXXII, 1964, nr. 5—6,
p. 524— 561 ; Virgil Cândea, JJne politique culturelle co m m u n e roum aine arabe dans
la prem iere m oitie du X V I II- e m e siecle, în Bulletin de TAssociation internaţionale
d'E tudes du Sud-Est Europeen, III, 1965, nr. 1, p. 51—56; Dan Sim onescu, Im pression
de livres arabes et karam anli en V a la c h ie et en M o ld a vie au X V III~ em e siecle, în
Studia et acta orientalia, V — VI, 1*967, p. 49—75 (şi e x tr a s ); Florenţa Ivanciuc,
Tipare de carte biscriccască pentru arabi în vrem e a d o m nu lui C onstantin Brânco
veanu. în BOR, an XCIV, 1976, nr. 7— 8, p. 792—797.
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Iviria, trim iţând acolo pe m eşterul tipograf M ihail Ştefan (Iştvanovici)
«cu ucenicii săi», în anul 1709. Acesta a întem eiat la Tbilisi prim ul ate
lier tipografic din Georgia (până atunci se mai tipăriseră cărţi cu carac
tere georgiene, dar în afara hotarelor ţării, la Roma şi Moscova). Cu
ajutorul regelui V ahtang VI, «Mihail Ştefanişvili», cur$ sem na acum, a
tip ă rit mai m ulte cărţi în lim ba georgiană : Evanghelia, Psaltirea şi
Apostolul (în 1709), L iturghierul, Ceaslovul şi M olitvelnicul (în 1710)
etc. A început şi tipărirea unei B iblii, dar n-a fost term inată. în 1712
M ihail Ştefan a plecat în Olanda, de unde i s-au p ierd u t urm ele. Uce
nicii săi georgieni i-au continuat activitatea până în 1722, când tipogra
fia a fost distrusă de turci, im prim ând alte cărţi bisericeşti, dar şi laice
(unii cercetători consideră că poem ul V iteazul în piele de tig ru f al lui
Şota Rustaveli, ar fi fost tip ă rit tot de M ihail Ş te fa n )121. O frum oasă
caracterizare i-a făcut, nu de m ult, o cercetătoare gruzină : «P rin price
perea sa a ş tiu t să îm bine a rta rom ânească cu tradiţiile artistice ale m a
nuscriselor vechi gruzine. O pera sa îşi trage izvoarele, în egală m ăsură,
din cele două culturi, tot aşa după cum personalitatea m entorului său,
A ntim Ivireanul, întruchipează v irtu ţile cărtu răreşti a două popoare
unite, în frăm ân tatu l secol al X V II-lea, de aceleaşi eforturi de creare
a unor culturi naţionale proprii, în pofida tu tu ro r restriştilor» r->:\
A lte aspecte ale culturii bisericeşti
In afară de cărţile tipărite, în tim pul lui C onstantin Brâncoveanu
se înregistrează şi alte m anifestări de ordin cultural, datorate unor ie
rarh i, călugări şi preoţi de m ir sau c ărtu rari m ireni. Vom începe şirul
acestora tot cu m itropolitul m artir A ntim Ivireanul, de la care au ră 
m as şi câteva lucrări în m anuscris. Cel mai însem nat şi mai preţios
d in tre ele se intitula : «Chipurile V echiului şi Noului T estam ent, adică
obrazele oam enilor celor vestiţi ce se află în S fânta Scriptură, în Biblie
şi în Evanghelie şi adunarea pre scurt a istoriilor celor ce s-au făcut
pe vrem ea lor...», cunoscută şi sub num ele de «Arborele genealogic al
lui Iisus H ristos» sau «Rodoslovie». A fost caligrafiată în anul 1709 la
Târgovişte, fiind oferită lui Constantin Brâncoveanu «in sem n de dra
goste adevărată», cum scria A ntim în titlu. O riginalul se află în Biblio
teca Academiei U crainiană de ştiinţe din Kiev, iar la noi se păstrează
o copie făcută după original de popa Fior, dascălul de slavonie
de Ia biserica Sf. Gheorghe Vechi din B ucureşti, pe la m ijlocul secolului
al X V III-lea şi alta, realizată după a lui Fior, în 1847. M anuscrisul are
22 foi nenum erotate, cu «versuri la stem a ţării», o dedicaţie către B rân
coveanu, apoi lucrarea propriu-zisă, care este o scurtă istorie a V echiului
121. BRV, I, p. 483— 484; Dan Dumitrescu, A c tivita te a tipografică a lui Mihail
Ştefan în Gruzia, în Studii, revistă de istorie, t. XI, 1958, nr. 4, p. 135—>133 ; V irgil
Molin, C ontribuţii noi la istoricul relaţiilor culturale cu O rientul o rtod ox (17QG—
1712). Un ipodiacon ungrovlah, Mihail, fiul lui Ştefan, m eşter de tipar în fări străine,
în BOR, an LXXIX, 1961, nr. 3—-4, p. 319— 338 î Gheorghe Pop, Tipar rom ânesc 5n
Georgia, în Problem e de bibliologie, 1967, p. 29— 46; Fanny Djindjiha^vili, op. cit.,
p. 47— 53.
122. F. D jindjihaşvili, op. cit., p. 53.
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Testam ent. T extului i se adaugă 503 p o rtrete în m edalion, 3 schiţe şi
8 desene, tot în medalion, ou personaje din Vechiul şi Noul Testam ent,
în priv in ţa autorului, nu se poate stabili cu certitudine dacă es<te m i
tropolitul Antim . Oricum, ideea iconografiei şi indicaţiile de ordin te h 
nic şi teologic îi aparţin, chiar dacă lucrarea a fost realizată de p reo tu l
Nicola, cum consideră unul din cercetătorii acestei valoroase lucrări
D ar cea mai de seam ă operă literară răm asă de la A ntim , tot în
m anuscris, o constituie predicile sale, cunoscute sub num ele de D id a h ii;
au fost rostite în cursul arhipăstonirii sale, în d iferite dum inici şi să r
bători, fie la Bucureşti, fie la Târgovişte. Se cunosc 28 de predici propriu-zise, la care se adaugă 7 cuvântări ocazionale : una la înscăunarea
ca m itropolit, trei cuvântări funebre şi alte trei (mai degrabă în v ăţă
turi) asupra tainei spovedaniei, apoi ceie două apărări trim ise de A ntim
lui C onstantin B râncoveanu în 1712. Se întâlnesc toate genurile de
cuvântări bisericeşti : predica propriti-zisă sau predica sintetică, omilia
sau predica analitică, pareneza şi panegiricul.
F ără să in trăm în analiza acestor didahii, subliniem doar fap tu l că
iera rh u l că rtu ra r făcea m ereu apel la realităţile vieţii, la m oravurile
păstoriţilor săi, la nevoile şi aspiraţiile poporului rom ân. Din cuprinsul
lor reise că el era alătu ri de popor, spunând că le va fi «m ângâiere la
scârbele robiei cei vaviloneşti a lum ii acesteia», ca «dim preună să p ă ti
mesc cu dum neavoastră la toate câte va aduce ceasul şi vremea...».
A par şi unele aluzii la asuprirea otomană. De pildă, în cuvântarea la
înscăunare spunea că «suntem încungiuraţi şi îngrădiţi în tre hotarele
celor striini de fel şi îm presuraţi de atâtea nevoi şi scârbe ce vin to t
deauna neîncetat de la cei ce stăpânesc păm ântul acesta...». Iar în altă
didahie sublinia : *<Că ne-au încărcat turcii cu dările cât este peste
p u tin ţa săracilor şi nu m ai contenesc cu cerutul». In acelaşi tim p, con
dam na cu asprim e pe boieri p e n tru jafurile, nedreptăţile şi tratam en tu l
inum an la care supuneau ţărănim ea, apoi scotea în evidenţă o serie de
păcate ale tu tu ro r p ătu rilo r sociale. Didahiile îl aşază pe m itropolitul
A ntim p rin tre cei mai de seam ă predicatori din toate tim purile, el fiind
prim ul cuvântător din litera tu ra om iletică rom ână care a înlocuit caza
nia cu predica vie, legată de realităţile vieţii ir*.
De la celălalt ierarh c ă rtu ra r al vrem ii, M itrofan al Buzăului, au
răm as două traduceri în m anuscris : o colecţie de sentinţe religioase-filozoiice, tradusă în colaborare cu dascălul m oldovean A tanasie şi lucrarea
in titu la tă A lbina (Ms. 1357), o culegere de în v ăţătu ri bisericeşti şi re li
gioase din anum iţi Sfinţi P ărinţi şi filozofi antici, tradusă în colaborare
cu dascălii Ilarion şi A tanasie rr\
123. Gabriel Ştrempel, Un cronograf Ilustrat atribuit mitropolitului A n ti m I v i reanui, în Rom anoslavica, XIII, 1966, p. 309— 353.
124. Dintre ediţiile didahiilor citam doar pe cele ale lui Gabriel Ştrem pel:
A n tim Ivireanul, Predici, Ediţie critică, studiu introductiv şi glosar, Bucureşti, 1962,
p. 322 şi Opere. Ediţie critică şi studiu introductiv, Bucureşti, 1972, LXIV - f 479
(cu toată bibliografia).
125. V. supra, n. 94.
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De la urm aşul său, Dam aschin, a răm as o versiune rom ânească a
Tâlcuirii Apocalipsei a lui A ndrei, arhiepiscopul Cezareii Capodochiei
(după traducerea slavonă făcută de L avrentie Zizanie), cu două cuvân
tări ale S f, Efrem Şirul şi Sf. Ioan G ură de Aur. Două m anuscrise
(Ms. .2469 şi 3520 Bibi. Academiei) au însem narea : «Iară de m ine
sm eritul Dam aschin, episcopul Buzăului, s-au scos pre rum ânie» !-6.
încă pe când se afla în scaunul episcopal de la Buzău (1702— 1708),
a început traducerea cărţilor de slujbă în lim ba rom ână, continuând şi
după trecerea sa în scaunul episcopal de la Râm nic (1708— 1725), izbu
tind ca până la sfârşitul vieţii să le traducă aproape pe toate. A fost
regretabil că n-a d a t la tipar decât o p arte neînsem nată din osteneala
sa, deşi ar fi fost de aşteptat, m ai ales că urm ase în scaun la Buzău
după M itrofan, iar la Râm nic după A ntim Ivireanul. Totuşi, osteneala
sa de traducător n-a fost zadarnică pen tru că au valorificat-o din plin
urm aşii săi în scaunul episcopal de la Râm nic (Inochentie, Climemt ş.a.) t27.
In afară de aceştia m erită să fie m enţionaţi şi alţi cărtuari din
rân d u l cinului m onahal. In prim ul rând, se im pune Filotei «sin Agăi
Jipăi», călugăr c ărtu rar şi psalt (născut în a doua jum ătate a sec. XVII).
La 24 decem brie 1713, fiind ierom onah şi psalt la M itropolia din B ucu
reşti, a term in at de scris o Psaltichie i'umănească, prim ul m anuscris
m uzical bisericesc cunoscut cu textul în lim ba rom ână. Lucrarea, închi
n ată lui C onstantin B râncoveanu, se încadra în larga acţiune de «rom â
nizare» a slujbelor bisericeşti, desfăşurată sub îndrum area com petentă
a m itropolitului A ntim , lucru ce rezultă şi din prefaţa în care Filotei
elogia pe dom n şi pe A ntim Ivireanul pen tru strădaniile depuse în
vederea rom ânizării slujbelor. In prefaţă, arată că a tălm ăcit «pre a
noastră de ţară şi de obşte limbă», la îndem nul m itropolitului A ntim
Ivireanul. Psaltichia lui avea 518 pagini, cu 967 cântări şi note m uzi
cale, iar 226 pagini num ai cu tex t. Era o lucrare complexă şi p rete n 
ţioasă p e n tru tim pul său ; la m ajoritatea cântărilor a p ăstrat linia m elo
dică cu care ciroula versiunea grecească, altele au fost uşor adaptate la
prozodia şi topica lim bii rom âne ori au fost prescurtate. Foarte im por
ta n t este şi faptul că a n o tat o veche creaţie bisericească autohtonă,
Canonul Floriilor şi alta cu conţinut laic, Rugăciunea lui Filothei p en 
tru Constantin Brâncoveanu.
După cercetări mai noi este considerat identic cu acel Filothei «Sfetagoreţul», care a trad u s din greceşte în rom âneşte lucrarea învăţături

126. Gabriel Ştrempel, Catalogul m anuscriselor ro m ân eşti, II, Butureşti, 1983,
p. 282 şi
voi. III, Bucureşti, 1087, p.Î56— 157.
Se cunoaşte şi un alt manuscris m
târziu (Ms. 3721). lbidem , III, p. 220.
127. V ezi despre el mai ales
‘l ucrările lui Alexandru Lapedatu, Damaschin
episcopul şi dascălul, traducătorul cărţilor noastre de ritual, în C onvorbiri Lite
rare, XL, 1906, p. 563— 581 (şi extras) şi Barbu Teodorescu, Episcopul Damaschin
şi contribuţia sa la crearea limbii
române, în
MO, an XII, 1960,' nr. 9— 12,
p. 627— 645.
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creştineşti (tipărită la Saagov în 1701), precum şi cartea populară Floa
rea darurilor, răm asă în m anuscris, după lucrarea italiană m edievală
Fiore di Virtii şi cu «Filothei ierom onahul», care a tradus prim ul Catavasier în lim ba rom ână (Târgovişte, 1714) 12S.
Un ierom onah Ştefan din m ănăstirea Cozia, fost eclesiarh la M itro
polie, apoi egum en la B istriţa, a copiat «Cazaniile duminicilor)) în 1688
(Ms. 2672 în Bibi. Academiei), apoi un alt m anuscris cu Cazanii,
înainte de 1712 (Ms. 4648) şi o P saltire slavo-rom ână, în 1697
(Ms. 2644) 129.
Un m onah cu num ele Nicolae, din m ănăstirea Brâncoveni, a copiat
Viaţa p atriarh u lu i Nifon, în 1691 şi un M olitvelnic slavo-rom ân în 1692
(Ms. 2462 şi 2465), ambele din dispoziţia arhim an d ritu lu i Paisie, fost
egum en al m ânăstirii B istriţa, iar acum «năstavnic» la «m ănăstirea m ă
riei sale cea noua ce să chiam ă Hurezii» irî0.
Un ierom onah cu num ele Dionisie da la Mitx'opolia d in B ucureşti
copia, în noiem brie-decem brie 1696, o lucrare teologică-polem ică «dupre
izvoadele dascălilor» (Ms. 5489) 131.
La noua ctitorie dom nească de la Hurezi de asem enea se cunosc
călugări copişti. De pildă, în 1699 u n Iosif ierom onahul, «proigum en ot
Hurez», copia cartea «M ântuirea păcătoşilor» a lui Agapie Landos, «ce
daste de m ulţi şi m ari dascăli tălm ăcită den lim ba elinească pre lim ba
rum ânească», «den porunca şi den toată osârdiia sfinţiei sale p ărintelui
Ioan arhim andritul, care au fost egum en întâiu l la această sfânta m ă
năstire» (Ms. 2174). Tot pe atunci copia o tălm ăcire a cărţii «Scara»
Sfântului Ioan Sinaitul sau S cărarul (Ms. 2650) rv-\
Tot la H urezi, u n ierodiacon Dositei copia in 1700, «din porunca şi
cu to ată cheltuiala sfinţii sale părin telu i chir Ioan arhim andritul, egu
m enul aceştii sfinte m ănăstiri», cunoscutul rom an popular «Traiul şi
viaţa a preacuvioşilor p ărinţilor noştri a lui V arlam şi a lui Iosaf scrisă
de preacuviosul p ărintele nostru Ioan Damaschin», după traducerea lui
128. Sebastian Barbu Bucur, M o n u m e n te muzicale, Filothei sin A g ă i Jipâl —
prima Psaltichie românească cunoscută până acum, în BOR, an LXXXVlI, 1'969,
nr. 169, nr. 9— 10, p. 1066— 1075 (şi în Studii de m u zic o lo g ie , VI, Bucureşti, 1970,
p. 99— 134? O ctavîan Lazăr Cosma, H ronicul muzicii ro m â n eşti, I, Bucureşti, 1973,
p.
255— 263; Sebastian Barbu Bucur, M o n u m e n te m uzicale în Biserica O rtodoxă
R o m â n ă . Filothei sin A g ă i Jipăi — Prima Psaltichie rom ânească, în GB, an XL, 1980,
nr. 10— 12, p. 772— 796, nr. 3— 5, 1981, p. 475-^510 şi BOR, an XCIX, 1981, nr. 3—4,
p.
370—4 0 6 ; A celaşi, Filothei sin A g ă i Jipăi. Psaltichie rumănească. I. Catavasier,
Bucureşti, Ed. M uzicală, 1081, XV - f p. 514. (cu reeditarea unora din studiile m en
ţionate mai sus).
129. Gabriel Ştrempel, Copişti de m anuscrise rom â neşti până la 1800, voi. I,
Bucureşti, 1959, p. 245—246; A celaşi, Catalogul manuscriselor româneşti, voi. II,
Bucureşti, 1983, p. 343— 344 şi 351.
130. G. Ştrempel, Copişti, p. 168— 169 şi Catalogul manuscriselor, II, p. 279— 280.
131. G. Ştrempel, Copişti, p. 52.
132. G. Strempel, Copişti, p. 135— 136 şi Catalogul manuscriselor, II, p. 200— 201
şi 345—346.
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U drişte N ăsturel (Ms. 2458). Câţiva ani mai târziu, in 1704, tot el a
copiat un mic volum cu Vieţi de sfinţi şi diferite rugăciuni (Ms. 2518) 133.
Un c e n tru im p o rtan t de copiere de m anuscrise a devenit acum
m ănăstirea Câm pulung. De pildă, în 1698 un ierom onah cu num ele
Daniil copia o carte cu În v ăţătu ri despre pocăinţă (Ms. 2645) i:Vl. Tot aici,
Panii grămăticul copia un Ceaslov în 1691, din dispoziţia egum enului
Ioan, care va deveni apoi prim ul egum en al noii ctitorii voievodale de
la Hurezi (Ms. 2381) 135.
Preotul Nicola de la M itropolie (care sem na iniţial «grămăticul»), un
priceput caligraf, copiase un Pom elnic al M itropoliei Ţării R om âneşti in
1697, iar în 1710 un Pom elnic al m ănăstirii din Câm pulung (Ms. 2101
şi 3722). Tot lui îi ap arţin un m anuscris din «Albina» (Ms. 1357), tradusă
de episcopul M itrofan al Buzăului, după cum arată câteva însem nări,
precum şi Tâlcuirea E vangheliilor a lui Teofilact al O hridei (Ms. 201)in6.
Din dispoziţia egum enului G henadie de la Argeş, un m onah Ioan a
copiat, în 1699, u n volum care cuprindea C uvântările Sfântului Efrem
Ş iru l (Ms. 934) 137. C uvântările aceluiaşi P ă rin te bisericesc le copia în
1700 şi Stroe Copilul, din îndem nul şi cu cheltuiala ierom onahului
Ştefan, egum enul m ănăstirii B istriţa (Ms. 2608) J38.
Mai pot fi am intiţi un preot Teoţil, care copia un P arim iar la Rucăr,
în 1700 (Ms. 3 0 5 2 ) Mitre-a logofătul, copistul unui Pateric, tot în 1700
(Ms. 480) m şi Vlad g răm ă tic u l De la cel din urm ă au răm as m ai m ulte
m anuscrise : Scara Sf. Ioan Scărarul, în două exem plare (Ms. 2511 şi
2512), cartea M ântuirea păcătoşilor (Ms. 2517), to ate solicitate de episco
pul Ilarion al R âm nicului şi un M iscelaneu (Ms. 3190), cuprinzând fe
lu rite lucrări p atristice şi istorice m .
De la u n «A lexandru dascălul rus» (sau preceptor polonus, cum
sem na în a lt loc), probabil un ru te a n stabilit la noi, au răm as două
exem plare din P saltirea slavo-rom ână (cu mici com entarii), tradusă de
el însuşi din slavoneşte, un exem plar fiind cerut de Ilarion al R âm ni
cului (Ms. 2604), altu l de egum enul Ş tefan de la B istriţa (Ms. 2644),
precum şi u n «Pateric, în care su n t vieţile sfinţilor de la Pecersca»,
tradus în 1699, probabil tot la solicitarea episcopului Ilarion, care e ra
m enţionat în tr-o însem nare finală (Ms. 2452, cu 730 de foi)
133. G. Ştrempel, Copişti, p. 55— 56 şi C atalogul m an uscriselor, ÎI, p. 277—278.
134. G. Ştrempel, C opişti, p.47 şi Catalogul manuscriselor, II, p. 344.
135. G. Ştrempel, Copişti, p. 172— 173 şi Catalogul manuscriselor, II, p. 262.
136. G. Ştrempel, Copişti, p. 162— 165 şi C atalogul m anuscriselor, I, Bucureşti,
1378, p. 59 f voi. II, p. 169 şi 303 şi voi. III, p. 220— 221. Cf. şi Dan Sim onescu,
V ia ţa literară şi culturală a mănăstirii C âm p ulu ng în trecut, Câmpulung, 1926,
p. 52— 56.
137. G. Ştrempel, Copişti, p. 119 şi Catalogul m anuscriselor, I, p. 195— 196.
138. G. Ştrempel, Copişti, p. 232—233 şi Catalogul manuscriselor, II, p. 334— 335.
139. G. Ştrempel, Copişti, p. 255 şi Catalogul m anuscriselor, II, p. 443.
140. G. Ştrempel, Copişti, p.
155 şi C atalogul manuscriselor, I, p. 122.
141. G. Ştrempel, Copişti, p. 269— 272 şi Catalogul manuscriselor, II, p. 298— 299,
301— 302 şi voi. III, p. 44.
142. G. Ştrempel, C atalogul m an uscriselo r, II, p. 333, 344 şi 275.
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Aşadar, avem un n u m ăr însem nat de m anuscrise de un cuprins
foarte v a r i a t : scrieri patristice, cărţi de slujbă, Paterice, lucrări cu un
cuprins m oralizator ş.a.
Din expunerea noastră se pot desprinde câteva constatări.
1. P rin tot cc a realizat în dom eniul culturii, a ju ta t de că rtu ra ri de
prestigiu, fie rom âni, fie străini, C onstantin B râncoveanu a creat o
epocă nouă, de renaştere cu ltu rală şi artistică, prin care s-au deschis
perspective noi şi lum inoase culturii rom âneşti de mai târziu.
2. în cultura laică se înregistrează o schim bare însem nată, in
sensul că s-a trecu t de la spiritul m edieval la cel m odern. C ultura
brâncovenească în lătu ră form ele tradiţionale bizantino-slave şi se in te
grează In s p ir itu l n o u , e u ro p e a n , inaugurăndu-se astfel «um anism ul
românesc». Acesta se m anifestă prin afirm area originii noastre rom ane,
a unităţii de neam , de lim bă şi de credinţă a rom ânilor de p re tu tin 
deni, prin elaborarea unor lucrări istorice, prin im punerea limbii rom âne
ca lim bă de cultură.
3. în cultura bisericească se constată acum biruinţa definitivă a limbii
rom âne în slujbele bisericeşti, prin în lătu rarea celei slavone. S-au tip ă 
rit acum cărţi rom âneşti de o m are diversitate : cărţi de slujbă, lucrări
de în v ăţătu ră creştină sau de apărare a Ortodoxiei, traduceri din lite 
ra tu ra patristică sau din teologii greci m oderni, care au cunoscut o largă
difuzare în toate «ţările» rom âneşti.
4. Ţ ara Rom ânească a devenit acum — p rin Academia de la
Sf. Sava, p rin cărţile tip ărite la noi, prin cărtu rarii greci care au trăit
la noi — un centru însem nat al elenism ului, care a m ilitat în perm a
nenţă p e n tru em anciparea naţională a poporului grec oprim at. C ărţile
greceşti tipărite în Ţara Rom ânească au contribuit, pe de o parte, la
înzestrarea bisericilor greceşti de p retutindeni cu cărţile de slujbă nece
sare, iar pe de altă parte, au contribuit la apărarea Ortodoxiei în faţa
unor acţiuni prozelitiste eterodoxe din tot spaţiul geografic ortodox.
5. în acelaşi tim p au fost ajutaţi, prin tipar, credincioşii arabi orto
docşi din P a tria rh ia A ntiohiei, ca şi credincioşii georgieni, com patrioţii
lui A ntim Ivireanul.
F ă ră îndoială că această m are strălucire culturală la care a ajuns
Ţara Rom ânească ar fi obţinut rezultate şi mai rem arcabile, dacă turcii
n -a r fi rezervat un sfârşit atât de tragic tocm ai prim elor trei personali
tăţi ale vieţii politice şi culturale rom âneşti care au dom inat epoca res
pectivă : dom nitorul însuşi, adevărat «ctitor de cultură», îm preună cu
cei p a tru fii ai săi — tin eri cu m ari posibilităţi intelectuale, cum o dove
desc lucrările lor — decapitaţi în 1714, C onstantin Cantacuzino stolnicul
şi m itropolitul A ntim Ivireanu, ucişi doi ani mai târziu, în 1716. în
pofida acestor tragedii care au îm piedicat p e n tru u n tim p progresul
cultural al ţării, dom nia lui C onstantin Vodă Brâncoveanu răm âne,
totuşi, cea mai strălucită perioadă din istoria culturii m edievale rom â
neşti.

DIMENSIUNILE DUHOVNICEŞTI-SPIRITUALE
ALE MONAHISMULUI ORTODOX
Pr. drci. AUGUSTIN RUSU

Viaţa m onahală este un mod aparte de a căuta desăvârşirea creştină
orin m ărturisirea deplină a opţiunii de a urm a lui H ristos in sfinţenia
Bisericii. Aceia care optează pen tru a vieţui îm preună cu H ristos în sfin
ţenia com unităţii ecleziale şi-au asum at im presionanta responsabilitate
de a se face pu rtăto ri de Hristos, hristofori, în libertatea oferită de această
stare. Cu certitudine că pen tru m onahi, mai m ult decât p en tru ceilalţi
creştini, desăvârşirea până la a deveni pe deplin p u rtă to ri de Hristos
înseam nă năzuinţă şi h ran ă sufletească de fiecare clipă, m işcarea liberă
continuă în tre cer şi păm ânt, setea neîncetată după Dum nezeu, dorul
aprins după «pâinea cerească».
Deşi sunt num eroşi m arii nevoitori m onahi care au sesizat că nu
există diferenţe între îndatoririle laicilor şi m onahilor, se poate afirm a,
totuşi, că, prin locul pe care m onahism ul îl ocupă în spiritualitatea creş
tină, acesta poate fi considerat ca «realizarea cea m ai nobilă a vieţii
creştine» '.
Vorbind despre m onahism ca despre «una din soluţiile capabile să
transfigureze viaţa spirituală» 2y trebuie precizat că «în lu p ta neconte
nită îm potriva răului, a rău tăţilo r şi a iadului, efortul singular al părin 
ţilor deşertului şi m ai apoi al m onahism ului, a ju cat un rol decisiv pentru
destinul creştinităţii» 3.
De aceea, aducerea în actualitate a im plicaţiilor duhovniceşti spiri
tuale ale m onahism ului ortodox constituie u n a din căile de înnoire a
forţelor m orale ale credincioşilor, un factor de continuă înviorare a
vieţii spirituale.
1. Idealul apropierii de Dumnezeu prin monahism
M onahism ul creştin este o m işcare, p rin excelenţă, spirituală şi
duhovnicească, m enită a oferi celui ce şi-a asum at această sta re poarta
îngustă de in tra re în îm părăţia Cerească în vederea com uniunii plenare
cu Dum nezeu. G reu de definit sau de analizat după anum ite tip are pro
puse, dată fiind com plexitatea şi v arietatea de aspecte ale trăirii creştine
pe care le include şi caracterizat ca un paradox, a fi m onah înseam nă
a fi, în acelaşi tim p, m ister şi excepţie, ideal şi realitate, a trăi ca toţi
ceilalţi creştini şi, în acelaşi tim p, a trăi altfel în com unitatea eclesială.
A ceştia sunt m onahii, bărbaţi şi fem ei, care s-au desprins de lum e şi
se roagă neîncetat, dăruindu-se integral lui Dum nezeu.
L Theodore N ikolaou, Un pont entre L'Egîise d'O rlent de d ' O c c i d e n l : Ie monachisme, în «Irenikon», lome LVII, 3-em e trimestre, 1984, p. 307.
2. Irineu Bistriţeanul, Episcop-Vicar, Metanoia (M onahism ul — inima Bisericii
ji s em n u l îm părăţiei), în «Renaşterea» editată de Arhiep. Clujului, nr. 4— 7/1993, p. 1.
3. Paul Evdokimov, V â rstele v ie ţii spirituale, trad. de Pr. Prof. Ion Buga,
Bucureşti, 1993, p. 94.

362

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N Ă

M onahul, ca om al lui Dum nezeu, doreşte cu ardoare întoarcerea
la viaţa creştină din prim ele zile ale Bisericii, d ar şi la starea cea dintâi
a om ului, de locuitor al Raiului, în apropierea lui Dum nezeu. «Raiul
înseam nă a trăi în p rezenţa Celui pe care îl aşteptăm , C uvântul lui
D um nezeu m anifestat în slava Sa de F iu Unic. D orinţa după Rai este
dorinţa vieţii adevărate pe care ne-o comunică Fiul, în tâiu l
N ăscut
în tre cei vii, d ătătorul de viaţă» 4. M onahul se hrăneşte continuu cu
idealul reîntoarcerii în Rai, ca loc de îm părtăşire cu viaţa veşnică, cu
nădejdea de a regăsi şi a face v iu în el starea d in tru început, de îm 
p reună vieţuire a lui Iisus cu ucenicii Săi.
Idealul acestui m od de viaţă este relatat în F aptele Apostolilor
(2, 44—45 ; 4, 32— 34) când la Ierusalim , p en tru un tim p, prim ii creş
tini au tră it într-o adevărată com unitate, fără a poseda ceva p en tru ei,
au tră it şi au pus bazele com uniunii spirituale. De aceea m onahii sunt
însetaţi de dorul de a face să renască această com unitate ideală printr-u n stil de viaţă com unitară perfectă în Hristos, însufleţită p rin p u te 
rea şi lucrarea S fântului Duh.
Această m isiune, vizând renaşterea com unităţii apostolice, constă
în a răspunde acelei lum i a dragostei p rin tr-o viaţă com unitară in te 
grală, în care m ăsura iubirii noastre să însem ne îm părţirea vieţii noastre
cu ceilalţi care a u devenit fraţii noştri p rin Botez şi care m ărturisesc
aceeaşi credinţă.
M onahism ul stru c tu ra t la sta tu ra idealului com unităţii apostolice
de la Ierusalim reprezintă aspiraţia şi dorinţa m onahului şi a com uni
tăţii m onastice de a se apropia de Dum nezeu, m odelul desăvârşit de iu 
bire şi viaţă com unitară, şi de a se dovedi dem n de unirea cu El. Există,
deci, în viaţa m onahală u n elan şi un dor nestins c ătre o viaţă foarte
intensă în unire cu Dum nezeu, c ătre o viaţă plenară în H ristos pe care
cu greu o pot realiza cei ce trăiesc în lum e şi care este rezu ltatu l un u i
mod de viaţă ascetică.
Asceza creştină m ărturiseşte, p rin coordonatele ei spirituale anco
rate în m odul hristic, neobosita alergare a m onahului în căutarea ade
văratei sale identităţi, m otivaţia sa pen tru a depăşi toate obstacolele
care îm piedică urcuşul său către Dum nezeu. Această alergare neobo
sită se constituie în tr-o perseverentă căutare a păcii şi liniştii a tâ t de1
necesare p en tru dialogul m onahului cu Dum nezeu.
în general, asceza desem nează ansam blul eforturilor, al exerciţiilor
prin care creştinul înţelege să progreseze în viaţa m orală şi religioasă
şi care deschide drum ul spre desăvârşire, spre viaţa veşnică. «Ascetica
indică partea activă a vieţii spirituale, p artea de cooperare pe care D um 
nezeu ne-o cere nouă, iar unirea tainică cu D um nezeu indică aspectul
suportării pasive a h arului în noi, iniţiativele lui Dum nezeu, pe care noi
trebuie să le urm ăm şi care nu -I a p arţin decât Lui» 5. Intuind aceasta defi
niţie a ascezei şi com plexitatea ei, S fântul Apostol Pavel pune accentul
pe lupta spirituală pe care fiecare trebuie să o angajeze în propria-i
4. Jean-Claud Sagne, Le deşir du Paradis, în «Dictionnaire de Spiritualite A scetique et M istyque» (DSAM), tome 12 Paris, 1983, col. 197.
5. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Biserica şi lumea, în «îndrumări misionare»,
Bucureşti, 1986, p. 481.
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viaţă şi cu a tâ t m ai m ult m onahul, a cărui luptă în această lum e este
necontenită : «Nu ştiţi voi că aceia care aleargă la stadion, toţi aleargă,
dar num ai unul ia prem iul ? A lergaţi aşa ca să-l luaţi. Şi oricine se luptă
se înfrânează de la toate. Şi aceia, ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi,
nestricăcioasă. Eu, deci, aşa alerg, nu ca la întâm plare. Aşa m ă lupt
cu pum nul, nu ca lovind în aer. Ci îmi chinuiesc tru p u l meu şi îl supun
robiei, ca nu cum va altora propovăduind, eu însum i să mă fac netrebnic»
(I Cor. 9, 24— 27).
P e n tru a învinge în această luptă continuă este însă nevoie de o
regulă, de îndrum are şi, m ai ales, de efort susţinut, care trebuie să
im prim e un anum e sens luptei, să călăuzească şi să sprijine m işcarea
proprie a om ului către Hristos.
P e n tru m onah, efortul, lu p ta înseam nă devotam ent, renunţare, ac
ceptarea în lib ertate a suferinţei şi jertfirii proprii. «M onahism ul este
şcoala lepădării de sine şi a devotam entului în slujba lui Dum nezeu,
dus până la je r tfă » 6. In acelaşi tim p, p en tru a se elibera de păcat,
pen tru a progresa pe calea m ântuirii, m onahul are nevoie, asem enea
oricărui creştin, de prezenţa şi infuzia de p utere şi har a S fântului Duh.
«Prin această putere de sus devine tare cel ce se devotează cu de
săvârşire lui Dum nezeu, nu num ai cu ceea ce are, ci şi cu ceea ce
este» 7. Acolo unde se intersectează viaţa activă a m onahului, prin efort
şi luptă proprie necontenită, cu viaţa receptivă, prin darurile şi lu 
crarea Sfântului Duh, acolo începe starea de desăvârşire. «La starea
de desăvârşire şi de unire tainică cu Dum nezeu, pe care o im plică viaţa
veşnică, nu se poate ajunge decât p rin îndelungate eforturi sau nevoinţe,
ia r u nirea tainică cu D um nezeu este m ai strânsă decât cea d in tre drum
şi ţintă, căci, deşi trăirea acelei u n iri se înfăptuieşte la capătul final
al tu tu ro r străd u in ţelo r ascetice, aurora ei în suflet începe de m ai în a
inte, în cursul acelor nevoinţe» 8.
Asceza creştină este singura m odalitate p rin care cel ce a ren u n ţa t
la lum e poate găsi starea de spirit şi discernăm ântul necesar p en tru
apropierea de Dum nezeu. P racticarea ascezei creştine ca mod de viaţă
constant înseam nă punerea- reală în valoare a înclinaţiilor celor m ai
curate ale om ului, devine energie dinam ică ce transform ă tot ceea ce
este incom plet şi perfectibil în om, mişcându-1 către unirea
cu
Dumnezeu.
2. întem eietorul şi idealurile vieţii monahale
Cel care a făcut începutul vieţii m onahale este însuşi M ântuitorul
Iisus Hristos, Care a dat o valoare aparte acestei înalte vieţi spirituale,
duhovniceşti, deschizând drum ul spre desăvârşire.
Orice aserţiune privind întem eierea vieţii m onahale creştine de
către vreo persoană anum e, alta decât M ântuitorul Iisus Hristos, n u
face decât să circum scrie acest mod de viaţă, lucrurilor tem porale, lim i
6. N icolae Bălan, M itropolitul Ardealului, M on ah ism u l O rto d o x — S en sul şi
misiunea lui in v iito r , Sibiu, 1936, p. 12.
7. Ib id em , p. 16.
8. Pr. Prof. dr. Dumitru Radu, op. cit., p. 481.
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telor păm ânteşti ale existenţei um ane. în acest caz, caracterul hristocentric al m onahism ului, ca expresie a desăvârşirii în interiorul com u
nităţii eclesiale s-ar dim inua, iar acesta s-ar reduce la o sim plă expresie
a unei com unităţi antropocentrice, bazată pe slabele puteri ale om ului,
ru p tă de harul de viaţă d ătător al Sfântului Duh.
Că Iisus a fost prim ul şi cel m ai desăvârşit m onah este o realitate
evidentă atestată de Sfânta Evanghelie : a tră it o viaţă solitară pen tru
binele oamenilor, fiind în relaţie perm anentă cu P ărintele Său Ceresc ;
a exersat în m odul cel m ai desăvârşit ascultarea faţă de T atăl Său
«până la m oarte» ; a tră it în sărăcie «neavând unde să-şi plece capul» ;
şi-a asum at până la capăt castitatea necăzând sub robia patim ilor ; a
întem eiat prim a com unitate m onahală, reunind în ju ru l Său pe cei
12 Apostoli, fiecare cu personalitatea şi caracterul său. De asem enea,
a exersat în m odul cel mai sublim postul, rugăciunea, sm erenia, dă
ru irea de Sine, caritatea şi iubirea frăţească pe care le-a oferit oam eni
lor ca m ijloace ale desăvârşirii.
în felul acesta, m onahul care, prin propria sa voie liberă, şi-a con
sacrat întreaga sa viaţă lui Dum nezeu, devine participant intim la viaţa
lui Hristos, ţintind la unirea cu El. M onahul ştie că H ristos îl însoţeşte
m ereu, îl susţine şi îl ridică. De aceea este extrem de im portant pen tru
m onah să cunoască încă de la începutul drum ului ales că rădăcinile
noii vieţi, pe care a acceptat-o de bună voie, urcă până la Hristos.
P ărinţii bisericii au consem nat că este o m are cinste şi o m are
slavă pen tru m onahi de a avea ca model, ca frate şi însoţitor, în tim pul
acestui itinerar, în tim pul acestui urcuş duhovnicesc pe M ântuitorul
şi Dom nul Iisus Hristos.
Viaţa m onahală, prin toate form ele ei de exprim are, aşa cum su
gerează Sf. Apostol, are ca ţel întâlnirea şi unirea cu Hristos, partici
parea vie şi intensă la suferinţele sale şi la slava Sa cea cerească : «Vă
îndem n, deci, fraţilor, p e n tru în d urările lui Dum nezeu, să înfăţişaţi
tru p u rile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dum nezeu,
ca închinarea voastră cea duhovnicească» (Rom. 12, 1).
M onahism ul a apărut în istorie, ca o nouă dim ensiune a vieţii în
Hristos, atunci când în lum ea creştină au apărut tendinţe de dim inuare
şi u itare a valorilor m orale creştine specifice.
în acest context, creştini de excepţie au încercat redresarea vieţii
creştine, readucerea ei în lim itele exigenţei evanghelice şi ale perioadei
apostolice, fără a ieşi sub nici o form ă din spaţiul com unităţii eclesiale.
Aceşti creştini excepţionali, inspiraţi de Duhul Sfânt, au ales cu bună
ştiinţă şi prin propria lor voinţă viaţa retrasă de lum e în locul vieţii
m ondene şi au dat o serie de norm e pentru acest nou mod de viaţă,
determ inante p e n tru canalizarea sim ţirii şi voinţei spre redescoperirea
valorilor autentice ale Evangheliei, propice p e n tru efortul de regăsire
a lui Dum nezeu şi de vieţuire în u n ire cu El. «D intru începuturile sale,
m onahism ul s-a înfăţişat ca o m işcare de renaştere religioasă, ca un
covârşitor sim ţăm ânt p e n tru frum useţea b u nurilor şi p e n tru m ărim ea
obligaţiilor spirituale, ca o cunoaştere m orală m ai adâncă» 9.
9. N icolae Bălan, M itropolitul, op. cit,, p. 16.
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M onahism ul reprezintă o lum e concretă, plină de viaţă şi dinam ism
p e n tru cei ce calcă pe urm ele lui Iisus, asem enea ucenicilor Săi, prin
trăirea cu in ten sitate a cuvintelor Lui : «Şi cel ce nu-şi poartă crucea
sa şi nu vine după M ine nu poate să fie ucenicul Meu» (Luca 14,
27 şi 33).
Trebuie însă subliniat că m onahism ul creştin, indiferent ce direcţii
şi form e a lu at în tim p şi în diferite spaţii geografice, nu este privilegiul
A pusului sau R ăsăritului. El a ap ărut sim ultan, în diferite părţi ale
lum ii creştine, ca o m oştenire comună, ca o forţă vitală interioară a
Bisericii lui Hristos, edificată pe propovăduirea Sfinţilor Apostoli şi
pe m ărtu ria prim ilor m artiri creştini. Ca urm are, trad iţia m onahală
apare ca un bun comun al Bisericii universale şi ea interesează în ace
eaşi m ăsură, prin valorile spirituale şi duhovniceşti pe care le prom o
vează, atât fiecare creştin în parte, cât şi întreaga com unitate creştină
în lucrarea m ântuirii.
In lum ea creştină a secolelor III şi IV au vieţuit num eroşi creştini
care au dorit să urm eze lui Hristos. Condiţiile şi regiunile în care
aceştia au pus tem elie urm ării lui Hristos, p rintr-o viaţă consacrată,
au fost diferite. Pe de o parte, m onahism ul putea explica fenom enul
fugii de lume, al depărtării din faţa prim ejdiilor, într-o epocă în care
Im periul Roman, p en tru diferite m otive, îşi oprim a şi persecuta proprii
cetăţeni, dar mai ales pe creştini. Pe de altă parte, m onahism ul se
putea explica şi ca un fenom en de contestare faţă de un mod de viaţa
care se d epărta tot mai m ult de valorile evanghelice lăsate de Iisus şi
propovăduite lum ii de Sfinţii Apostoli.
P en tru prim ii m onahi, fuga de lum e era unica soluţie în faţa unei
lum i căzută în deşertăciune, în ipocrizie, în nedreptate, în poluare
m orală. «Refuzând pactizarea cu acest mod de viaţă, cu această stare
de uşurătate, au fost num eroşi credincioşii care s-au în d ep ărtat de
cetate p en tru a se pune la adăpost de m olipsirea de tentaţiile lum ii ;
ei au populat provincia, form ând tre p tat com unităţile în care a su p ra
vieţuit fervoarea tim purilor apostolice» 10. în aceste condiţii, m onahii
au ales fuga din lume, ieşirea d in tre oameni pentru a alege neprietenia
pustiului.
A tracţia pustiului a fost resim ţită de către m onahi în tr-u n mod cu
totul deosebit, nu a tâ t p e n tru că ei se sim ţeau străini şi trecători în
această lume, neavând sălaş perm anent pe acest păm ânt, cât, mai ales,
pentru că ei sim ţeau o m ai m are dorinţă de pregătire p rin tr-o rig u 
roasă asceză a pustiului, spre «a lua îm părăţia lui Dum nezeu cu asalt»
(Matei 11, 12). întreaga dim ensiune pe care a luat-o ulterior pustiul,
ca m ediu propice de existenţă şi dezvoltare a vieţii m onahale, se p re 
zenta şi ca o alternativă pe care o oferea acesta, cu toată neprietenia
lui, faţă de o lum e plină de tentaţii vicioase şi contrare dorinţei de
desăvârşire.
A pariţia m onahism ului în secolele III şi IV, în afara cetăţii, prin
popularea pustiului, coincide cu epoca în care creştinism ul începe să
se dezvolte şi să se extindă la diferite neam uri p rin propovăduirea
10.
M ichel Olphe Galiljard. Ccissien, perlection m onastique, în «DSAM», voi. 2,
p&rt. I Paris 1953, col. 232.
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«Bunei Vestiri». Era epoca prim ilor m onahi ai Bisericii şi a prim elor
norm e ieşite din experienţa pustnicilor, care orânduiau m inim al acest
nou tip de viaţă creştină.
3. Monahismul — organizare instituţională
şi duhovnicească a sfaturilor evanghelice
M ântuitorul Iisus H ristos a a ră ta t celor ce-1 ascultau că, p e n tru
m ân tu ire şi in tra re a în starea de firească legătură cu Dum nezeu, aşa
cum fusese odinioară, înainte de căderea în păcat, omul este dator să
îm plinească în totalitate poruncile dum nezeieşti.
Celor ce ar dori însă să um ble pe calea desăvârşirii, p rin propria
voinţă şi care stă la buna dispoziţie a fiecăruia, li se oferă şansa îm 
plinirii sfaturilor evanghelice. însuşi M ântuitorul a deosebit sfaturile
de porunci atunci când, discutând cu fariseii despre desfacerea căsă
toriei şi pricina acesteia, spune : «Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci
aceia cărora le este dat» (Matei 19, 11).
E xtinzând discursul Sfântului Pavel în legătură cu căsătoria, necăsătoria (castitatea) şi văduvia la ansam blul sfaturilor evanghelice şi
a neobligativităţii acestora p en tru tot creştinul, în urcuşul duhovnicesc,
pe calea m ântuirii, constatăm că, în concordanţă cu predica M ântui
torului, însuşi A postolul vorbea despre castitate ca despre un sfat şi
n u o poruncă ; «Cât despre feciorie, nu am poruncă. Vă dau însă sfatul
meu...» (I Cor. 7, 23).
Că sfaturile evanghelice au fost în atenţia celor ce doreau să se
desăvârşească încă din perioada postapostolică o dovedesc chiar scrie
rile acelui tim p. Astfel, în scrierea H erm a Păstorul se spune : «Păzeşte
poruncile D om nului şi vei fi bine plăcut înaintea Lui şi vei fi înscris
în num ărul celor ce păzesc poruncile Lui. Dacă, în afară de porunca lui
Dum nezeu, vei face vreun lucru bun, îţi vei câştiga slavă şi m ai m are
şi vei fi înaintea lui Dum nezeu m ai slăvit decât voiai să fii» ll.
S p iritualitatea m onastică se distinge prin cele trei făgăduinţe sau
voturi, ca experienţe unice. Acestea au căpătat form e concrete în m o
m entul în care m onahism ul a început să se constituie ca o societate
distinctă în interiorul Bisericii. «După constituirea prim elor com unităţi
m onahale, ca societăţi închise, prim irea unui nou m em bru în sânurile
lor trebuia să se facă cu garanţia că acela care vine la m ănăstire, vine
exclusiv m otivat de dorinţa arzătoare după desăvârşirea vieţii sufleteşti.
V oturile m onahale încep să însem ne, din acest m om ent, un fel de
m ărturisire din p artea candidatului, la viaţa creştină desăvârşită şi, în
acelaşi tim p, un în d rep tar care i se pune în faţă, p en tru a înţelege
cadrul general în care se va desfăşura strădania şi nevoinţa lui de1 m ai
târziu, care îi va încorpora în ceata celor la fel cu îngerii» 12.
R enunţarea la avere şi lepădarea de lume, u rm area în tru totul
a lui Iisus, înseam nă pen tru cel care vrea să m eargă pe calea
de
l'î. Herma, Păstorul, Pilde, V, 56 (3), 2— 3, trad, Pr. Dumitru Fecioru, col. «P.
S.B.», voi. I, Bucureşti, 1979 p. 273.
12.
Protos. Emilian Birdaş, Originea istorică a voturilor monahale, în «Gla
sul Bisericii», nr. 9— 10/1954, p. 523.
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săvârşirii, asum area plenară a suferinţelor şi a Crucii lui Hristos.
A ceasta presupune o alegere în totală lib ertate a urm ării lui Hristos
prin acceptarea ele bună voie a celor trei voturi m onahale : sărăcia,
castitatea şi ascultarea. «Cele trei voturi m onahale se înscriu în m area
chartă a libertăţii um ane. Sărăcia de bună voie eliberează de stăpânirea
m ateriei ; castitatea eliberează de stăpânirea cărnii ; ascultarea elibe
rează de stăpânirea idolatră a eului...» ,3.
a. Sărăcia. M onahul care a îm brăcat chipul îngeresc p racticân d
sărăcia se detaşează în mod vizibil de preocupările m ateriale ale lum ii
acesteia. U rm area lui H ristos im plică p en tru m onah despovărarea de
toate grijile m ateriale, sta re care deschide calea spre îm părăţia lui
Dumnezeu. In acest sens, M ântuitorul atrăgea atenţia asupra dificultă
ţilor pe care le crează grija faţă de bunuri pentru cel ce doreşte să-I
urm eze, asupra obstacolului pe care-1 crează posedarea bogăţiilor, ca
lucruri trecătoare, în calea m ân tu irii : «Nu vă adunaţi comori pe p ă
m ânt..., ci aclunaţi-vă comori în cer... căci unde este comoara ta, acolo
va fi şi inim a ta» (Matei 6, 19—21).
Sărăcia, ca poartă spre îm părăţia lui Dum nezeu, este am intită şi
definită de M ântuitorul Iisus Hristos, Care spune : «Dacă voieşti să fii
desăvârşit, du-te vinde-ţi averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară
în cer ; după aceea, vino şi urm ează-M i» (Matei 19, 21).
M onahul acceptă sărăcia de bună voie sau neagonisirea voluntară,
pe de o parte, din dragoste pen tru ceilalţi, d in tr-u n sentim ent de cari
tate dus până la devotam ent, iar, pe de altă parte, p e n tru a se elibera
de o viaţă în care posedarea de averi şi alte bunuri devine povară, un
obstacol în calea unei m ai strânse relaţii personale cu Dum nezeu, o
«evidentă sfidare a Evangheliei îm părăţiei»
R enunţarea de bună
voie la d reptul de a poseda ceva m aterial, asigură transfigurarea corpu
lui m onahului sub puterea S fântului Duh, garantează pu ritatea şi curăţia
inim ii, converteşte întreaga vieţuire şi lucrare a m onahului în tr-u n
prinos de recunoştinţă adus lui D um nezeu T atăl şi exprim at în mod
adm irabil în rugăciunea euharistică «Ale Tale d in tru ale Tale, Ţie Iţi
aducem de toate şi pen tru toate».
b. Fecioria. M onahii sunt chem aţi să respecte votul castităţii nu
p en tru a pune în discuţie sau a dim inua im portanţa căsătoriei ca in sti
tu ţie binecuvântată de D um nezeu p rin Taina N unţii, ci pen tru a m ă r
turisi capacitatea de transfigurare a omului, prin curăţia trupului, pentru
slujirea în D uhul : «Aceştia sunt cei care n u s-au în tin at cu femei,
căci sunt feciorelnici. Aceştia sunt care m erg după Miel oriunde se va
duce» (Apoc. 14, 4).
Făgăduinţa vieţuirii în castitate, în curăţie trupească, are rolul de
a-1 face pe m onah să-şi îngroape propriile patim i în ogorul slujirii lui
Dum nezeu, în care trebuie să se topească tot ceea ce este nestăpânire
şi pornire trupească dar şi sufletească : «cel desăvârşit trebuie să con13. Paul Evdokimov, op. cit., p. 118.
14. Pr. Prof. Ioan Brie. Credinţa pe care o m ărturisim , Ed, Inst. Biblic şi de
M isiune, Bucureşti, 1987, p. 287.
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sacre totul : şi cele ce aparţin sufletului şi cele ce aparţin trupului, lui
Dumnezeu» i:\
înfrum useţându-şi viaţa prin păstrarea tru p u lu i în curăţie şi iară
prihană, m onahii încearcă să-şi asum e chipul trupesc n ep rih ăn it al
M ântuitorului Iisus Hristos, spre a m oşteni îm părăţia lui D um nezeu i(\
C astitatea m onahilor este deodată poartă către Îm părăţia cerească, dar
şi o şcoală a abstinenţei : «învăţaţi pe toţi curăţia în care şi voi trăiţi» ,7.
Acceptarea liberă a votului castităţii înseam nă acceptarea liberă a
prezenţei lui Hristos, a exigenţei şi perfecţiunii evanghelice rap o rtate
la suflet şi la trup. «Castitatea este înălţare şi acesta este itin erariu l
M ântuitorului, din infern spre îm p ărăţia T atălui. Ea este, de asem enea,
ascensiunea interiorizată spre apropierea arzătoare de Dum nezeu» ls.
Starea de castitate, de curăţenie trupească şi sufletească a m onahului
înseam nă prem ergerea aici, în această lume, a m odului de vieţuire ce
rească în com uniune veşnică cu Dum nezeu, când omul curat, neprihănit
va fi părtaş la slava lui Dum nezeu.
c.
Ascultarea. în mod profetic, drepţii V echiului T estam ent au
p refifgurat prin viaţa lor şi prin m ărtu ria lor ideea de ascultare faţă
de Dum nezeu : «Avraam, care a fost num it prieten, a fost găsit cre
dincios, pen tru că a ascultat cuvintele lui Dumnezeu. Acesta, prin as
cultare, a ieşit din păm ântul lui şi din rudenia lui şi din casa părintelui
său, p en tru ca, părăsind păm ânt puţin, rude sărace şi casă mică, să
m oştenească făgăduinţele lui Dum nezeu» ,0.
M ântuitorul Iisus Hristos, preluând ideea de ascultare, o înnoieşte
şi o perfecţionează chiar cu p reţul vieţii Sale, în tr-u n spirit de alianţă
cu P ărintele Său Ceresc : «Şi Cel ce M-a trim is este cu Mine ; nu M-a
lăsat singur, fiindcă Eu fac p u ru re a cele plăcute Lui» (Ioan 8, 29).
A scultarea reală, autentică, după m odelul lui Hristos, înseam nă,
p en tru fiecare creştin, dar mai ales pentru m onah, vieţuirea în in tim i
tatea şi prietenia lui Dum nezeu şi aceasta conduce omul la libertate,
la experienţa unei vieţi libere în D uhul : «Domnul este Duh şi unde
este D uhul Dom nului, acolo este libertatea» (II Cor. 3, 17).
P en tru m onah, ascultarea capătă o dim ensiune spirituală atunci
când naşte sm erenia, izvorul tu tu ro r virtuţilor, ca leac îm potriva egois
m ului prin trăirea autentică a înv ăţătu rii M ântuitorului : «M-am pogorât
din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trim is» (Ioan 6, 38).
în com unitatea m onahală, a asculta înseam nă penru fiecare dintre
m em brii ei a se edifica unii pe alţii, p e n tru a înainta duhovniceşte
îm preună pe calea desăvârşirii şi pentru consolidarea unei vieţi cu
15. M etodiu de Olimp, B anchetul sau despre castitate , Discursul V :T haIusia,
I, trad., Pr. Prof. Constantin Corniţescu, în col. «P.S.B.», voi. 10, Ed. Inst. Bibilic şi
de M isiune, Bucureşti, 1984, p. 72.
16. Sf. Clement Romanul, Epistola a Il-a către Corinteni, VIII, 6 , în col. P.S.B.
voi. 1 , trad. Pr. Dumitru Fecioru, Editura Instit. Biblic, Bucureşti, 1978, p. 98.
17. Sf. Policarp al Smirnei, Epistola către Filipeni, X, 3 în «P.S.B.» voi. L,
p. 2 K2.
18. Paul Evdokimov, op. cit., p. 130.
19. Sf. Clement Romanul, Epistola I către C orinteni, X, 1— 2 în «P.S.B.»
voi. 1 . p. 51.

DO C U M E N T A R E

369

adevărat com unitară. A scultarea se traduce în viaţa fiecărui m onah ca
şi in viaţa fiecărui credincios, p rin tr-o atitudine ferm ă de fugă de sine,
p rin tr-o «eliberare de egoismul individualist» în favoarea aproapelui,
prin respectul şi înţelegerea sem enului şi p rin trăire în duhul sm ereniei
lui Hristos.
*

*

«In esenţă, m onahism ul este organizarea bisericească a practicii
sfaturilor evanghelice, pentru călăuzirea spre desăvârşire a celor râv 
ni tori» 20.
V oturile m onahale sunt o expresie instituţionalizată a sfaturilor
evanghelice, care im plică o totală libertate în acceptarea şi exercitarea
lor. A sum area lor în viaţa m onahală cere priveghere necontenită, luptă
neîncetată, desprindere totală de lume. P rin m odul în care aceste voturi
s-au integrat tre p tat în sp iritu alitatea m onastică prin m otivaţiile şi
idealurile lor spirituale, acestea asigură eliberarea m onahului de lot
ceea ce este trecător şi îl orientează către scopul fundam ental al exis
tenţei sale, desăvârşirea în Hristos* «Voturile m onahale, ca şi toate
exerciţiile ascetice — în concepţia m onahism ului ortodox — nu-şi au
scop în sine, ci sunt num ai m ijloace de a păstra sufletul liber pen tru
lum ea spirituală şi p en tru netrecătoarele comori ale e i» 21.
4. Dim ensiunile spirituale ale monahismului
Pornind de la cuvintele Sf. Apostol Pavel «să vă dezbrăcaţi faţă
de vieţuirea voastră de m ai înainte, de omul cel vechi care se strică
prin poftele am ăgitoare», viaţa spirituală a creştinului, în general, şi
cu a m onahului, în special, se orientează către «îm brăcarea cu omul
nou» (Coloseni 3, 10), către desăvârşirea firii om ului acesta după chipul
lui Dumnezeu*
«A tingerea de Hristos» (Matei 9, 20) redim ensionează hristologic
viaţa spirituală a m onahului, care in tră în acest fel pe «calea evan
ghelică spre îm părăţie». M onahul devine astfel discipol al lui H ristos
prin p u rtarea Crucii, prin ren u n ţarea la lume, la lum ea căzută a păca
tu lui (Ioan 17, 14— 16).
în urcuşul duhovnicesc spre desăvârşirea în Hristos, spre a ajunge
la sta tu ra de «om al lui Dumnezeu», lite ra tu ra pustiei surprinde câteva
coordonate spirituale care caracterizează de altfel vocaţia proprie a
m onahism ului în cadrul Bisericii.
a.
întâlnirea cu Dumnezeu în singurătate, în linişte. La în ceputul
secolului al XV-lea, Calist şi Ignatie X anthopol consem nau, pe baza
m ărturiei P ărinţilor Bisericii, «că înainte de orice bună lucrare, toţi,
d ar m ai ales cei ce voiesc să pornească pe drum ul liniştirii, să se dă
ruiască lui Dum nezeu, să se rupă de lum e şi să se liniştească cu dreaptă
20. Pr. Prof. ctr. Dumitru Radu, în vă ţă tu r a despre Biserică, în v o i cit., p. 405.
21. N icolae Bălan, M itropolitul, op. cit,, p. 17.
B. O. R. — 24
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judecată, să se roage D om nului şi să ceară fără şovăială m ila lui D um 
nezeu» 22.
Această stare de linişte şi singurătate, specifică m onahului, defi
neşte vocaţia acestuia, în perspectiva desăvârşirii, de a rupe In mod
categoric legăturile sale cu tu m ultul şi zbucium ul lum ii şi de a plonja
într-o lum e adeseori ostilă, spre a descoperi adevăratele' valori reli
gioase care jalonează drum ul spre întâlnirea cu Hristos, în această lum e
a singurătăţii şi liniştirii şi având drept călăuză făgăduinţa M ântui
torului «Cel ce răm âne în tru M ine şi Eu în tru el, aduce roadă m ultă,
căci fără Mine nu puteţi face nimic» (Ioan 15, 5), m onahul descoperă
prin propria experienţă şi tră ire duhovnicească a C uvântului D um ne
zeiesc obstacolele care se ridică în calea m ântuirii, dar şi soluţii de
depăşire a acestora în duh şi adevăr.
D eparte de lume, m onahul sim te mai puternic singurătatea sa şi,
în acelaşi tim p, dependenţa sa de Creator, dar această stare «constituie
unul din cei m ai puternici factori care ajută la m odelarea unui carac
ter» 23 dedicat în totalitate desăvârşirii, întâlnirii cu Hristos.
Singurătatea m onahilor sugerează necesitatea liniştirii şi a re 
culegerii în perspectiva în tâlnirii cu Dum nezeu : «P entru aceasta, Eu
o voi atrage şi o voi duce în pustiu şi voi vorbi inim ii ei» (Osea 2, 16),
după cum însuşi M ântuitorul a procedat atunci când şi-a sim ţit sfârşitul
aproape (Matei 26, 39 ; M arcu 14, 35 ; Luca 22, 41). în felul acesta,
«întreaga viaţă a m onahului tinde spre unirea sufletească pe cât de
intim ă, pe a tâ t de continuă cu D um nezeu, având ca ţel încă din tim pul
petrecerii în această lum e unirea veşnică cu D um nezeu şi îm p ărăţia Sa
cerească» 24.
b.
Sensul comunitar al vieţii monahale. T răind cu in te n sita te cu 
vintele Psalm istului : «Iată acum ce este b un şi ce este frum os, decât
num ai a locui fraţii îm preună» (Ps. 132, 1), precum şi experienţa unică
de îm preună vieţuire în H ristos a com unităţii de la Ierusalim : «iar
inim a şi sufletul m ulţim ii celor ce au crezut erau una şi nici unul nu
zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obşte»
(Faptele Apostolilor 4, 32), vieţuitorii pustiei au descoperit că realizarea
plenară a în tâlnirii cu Dum nezeu trebuie să fie expresia vieţii com u
n ita re a Bisericii : «urcuşul duhovnicesc, chiar dacă duce pe cineva până
la im ediata apropiere de Dum nezeu, în cer, este u n urcuş în lău n tru l
Bisericii, pe trep tele spirituale din Biserica de pe păm ânt şi pe cele
din Biserica d in cer» 25.
Sensul com unitar al vieţii m onahale îm brăţişează două m ari di
m ensiuni :
—
o dim ensiune interioară care se caracterizează p rin căutarea şi
edificarea unităţii interioare, a vieţii com unitare în fiecare obşte m o22. Calist şi Ignatie Xanthopol, M e to d a sau cele 100 de c a p ete , M eto d a 13,
în «Filocalia», trad. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, voi. 2, Ed. Instit. Bibi. şi de M isiune,
Bucureşti, 1979, p. 31,
23. Dr. N icolae Corneanu, M itropolitul Banatului, Farmecul pustiului, în «Pa
tristica Mirabilia — pagini din literatura primelor veacuri creştine,
Timişoara,
1987 p. 187.
24. M ichel Olphe Galiljard, art. cit., col., 226.
25. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă, p. 48.
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nahală. in m od concret, aceasta se exprim ă prin rugăciunea intensă,
stăruitoare către Dum nezeu. «Opriţi-vă, deci, de la toate şi stăruiţi în
D om nul Dum nezeul vostru, până se va în d u ra de voi» (Ps. 122, 3)
în viaţă sm erită, plină de dragoste unul faţă de celălalt, după m odelul
M ântuitorului Iisus Hristos : «Faceţi-vâ unii altora buni, îndurători,
dăruindu-vă unii altora, precum şi D um nezeu în Hristos S-a d ăru it
nouă» (Efeseni 4, 32), prin m ărturisirea şi vestirea neîncetată a C uvân
tu lu i E v a n g h e lie i: «Fraţii m ei iubiţi, faceţi-vă îm plinitori ai cuvântului
şi num ai auzitori» (Iacob I, 22) şi prin practicarea m ilosteniei. Toate
acestea se realizează prin slujirea aproapelui, fiind de fapt o actuali
zare a Diaconiei Apostolice în scopul edificării trupului
tainic al lui
Hristos, Biserica ;
*— o dim ensiune exterioară, prin care m onahii aduc înaintea lum ii
m ărtu ria vieţii lor com unitare şi a unităţii lor interioare. P rin aceasta,
m onahii m ărturisesc înaintea lum ii m odul de viaţă al «omului lui D um 
nezeu», a celui dedicat integral lui Hristos.
C om unitatea m onahală se ideniftică prin dorinţa de a atinge p e r
fecţiunea, în duhul sm ereniei, în tr-o unire, în tr-u n cuget şi în acelaşi
loc, de a realiza asem ănarea cu Dum nezeu, spre a o oferi celorlalţi ca
model de u rm are a lui Hristos. V ieţuitorul din com unitatea m onahală
«exercită o influenţă asupra dezvoltării lum ii, prin atracţia şi p uterea
ce o exercită asupra sem enilor, ca aceştia să devină — prin aceeaşi îm 
plinire a poruncilor, prin aceeaşi lucrare virtuoasă — ca El» -(i.
De aceea, com unitatea m onahală oferă şi m ijloacele necesare p en tru
realizarea desăvârşirii. Ea este o m ică societate, în interiorul Bisericii,
în care toţi m em brii ei pot practica după porunca şi exem plul M ân
tuitorului, rugăciunea, sm erenia, reculegerea, răbdarea, ascultarea, cu
răţia şi iubirea faţă de ceilalţi. A ceastă societate, com unitatea m onahală,
are .ca scop, utilizând toate aceste m ijloace, să trăiască pe tem elia bine
facerilor lui Dum nezeu în d reptate către om, fiecare m em bru al ei vie
ţuind «în chip vrednic de El, în unire unii cu alţii, săvârşind cele bune
şi plăcute înaintea Lui» 27.
în com unitatea m onahală «se* pune p reţ tot aşa de m are pe slu
jirea oam enilor, ca şi pe înfrânare. P rin am bele se u rm ăreşte desfiin
ţarea egoism ului şi sfinţenia (...) p rin slujirea neîncetată a altora sau
prin iubirea lor» (...) 28.
D eschiderea spre exterior a m onahism ului este expresia dragostei
frăţeşti care caracterizează viaţa interioară a com unităţii m onahale în 
tem eiate pe iubirea lui D um nezeu faţă de om. C om unitatea m onahală
se dezvoltă şi activează în perspectiva m isiunii Bisericii de a descoperi
tu tu ro r credincioşilor valorile religioase şi m orale autentice necesare
m ântuirii.
P aradoxul vocaţiei m isionare a m onahului constă în vieţuirea şi
lucrarea acestuia în tre fuga de lum e, dedicarea în singurătate lui D um 
nezeu şi ieşirea în lum e a acestuia prin m ă rtu ria vieţii şi experienţei
26. Ibidem, op. cit., p. 28.
27. Sf. Clement Romanul, Epistola I către Corinteni, XXI I, în «P.S.B.» voi. I,
p. 57.
28. Pr, Prof. Dumitru Stăniloae, Istoria Lausiacă (Lavsaicon), introducere, Ed.
Inst. Bibi. şi de Misiune, Bucureşti 1993, p. 8 .

372

BISERICA O R T O D O X Ă

ROMÂNA

spirituale acum ulate p e n tru a oferi acesteia duhul dragostei şi al fru 
m useţii descoperit în întâlnirea şi îm preună vieţuirea cu Hristos.
c.
Interiorizarea — koinonia interioară. Excluzând orice n u an ţe
de egoism, de-a lungul urcuşului duhovnicesc, 111 viaţa m onahului se
ţese o legătură intim ă, ontologică, reflectată prin tr-o viaţă de com u
niune care-1 um ple de Dum nezeu. D esăvârşirea sau unirea cu D um 
nezeu este nu num ai o ţintă, ci şi un progres nesfârşit» 29. în felul acesta
in tre cei doi poli personali — D um nezeu şi m onah sau credincios —
se creează şi se dezvoltă progresiv o relaţie existenţială-dinam ică, in te rpersonală, ca expresie a dragostei lui D um nezeu pen tru om şi a efor
tului om ului de a se înălţa către Dum nezeu,
M onahul caută «reculegerea care se opune oricărei îm prăştieri a
gândurilor. El caută interiorizarea şi spune nu căuta nim ic în afară,
ci in tră în inim a ta şi acolo afli pe Dum nezeu, pe îngeri, îm părăţia» 30.
Viaţa interioară a m onahului devine astfel spaţiul propice în care
se realizează dialogul în tre Dum nezeu şi om, m onahul fiind parten eru l
privilegiat în acest dialog, pe calea desăvârşirii. D um nezeu îl înfiază
pe m onah p rin prezenţa perm anentă a lui H ristos — calea desăvârşirii
şi cu puterea Sfântului Duh. «Suişul creştinilor spre D um nezeu are,
adică, nu num ai de norm ă, ci şi de cale pe Iisus Hristos, conform cu
declaraţia Acestuia : «Eu sunt calea...» (Ioan 14, 6)... Iar legătura cu
H ristos se realizează şi se în tăreşte prin D uhul cel S fânt al Lui» 31.
In cadrul acestui dialog de com uniune, D um nezeu m obilizează n e 
contenit, invită la dialog, iar m onahul care aspiră la desăvârşire, la
a deveni o «icoană a lui Iisus» răspunde liber, făcând din inim a sa
locul prezenţei lui Dum nezeu. A ceastă relaţie de dialog personal res
titu ie m onahului şi nu num ai lui, garanţia îndum nezeirii prin de
săvârşire, certitu d in ea că «Iisus H ristos este singurul «Mijlocitor» pe
care l-a dat Dum nezeu oamenilor, ca scară spre S i n e . . . » « C ă c i
p rin tr-în su l avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl» (Efeseni 2, 18).
5. Viaţa monahală — cale spre desăvârşire
Ieşirea unor creştini din lum e şi in trarea lor în m onahism, care
este o altă lume, «parte in teg ran tă din T rupul tainic al lui Hristos...
m enită să cultive la m axim um toate v irtuţile om ului celui nou, zidit
după chipul lui H risto s» 33 ■înseam nă, de fapt, in trarea pe calea de
săvârşirii a cărei urm are «necesită, pe lângă darul lui Dum nezeu, şi
o încordare de sine» 3\ o luptă necontenită şi o priveghere necontenită.
în această luptă necontenită pe drum ul întâlnirii cu Hristos, lu p tă
dusă în duhul adevăratei sm erenii, viaţa duhovnicească a m onahului
este jalonată cu num eroase idealuri spirituale care-i călăuzesc existenţa
şi efortul de fiecare zi.
29. Idem, Spiritualitatea O rtodoxă, p. 6 .
30. Paul Evdokimov, op. cit., p. 134.
31. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, op. cit, p. 38.
32. Ibidem.
33. Diac. Prof. N. I. N icolaescu, Sin odul al IV -lea
vieţii m on astic e , in «Ortodoxia» nr. 2—3/1951, p. 487.
34. Ib id e m , p. 460.
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a. Vieţuirea după modelul comunităţii creştine de la Ierusalim.
«Biserica este tru p u l sobornicesc, com unitar sau social al lui H ristos
în care El se prelungeşte şi lucrează, sau care este alcătuit din toţi
acei care s-au încorporat în H ristos prin lucrarea Sfântului Duh în
Taine, după ce au auzit şi prim it C uvântul lui Dumnezeu» a>. Biserica
este acea com unitate universală de fraţi, înfiaţi prin Taina Sfântului
Botez, în care D uhul Sfânt ajută la regăsirea şi descoperirea lor ca fraţi
şi fii ai aceluiaşi P ărinte Ceresc. De aceea, Biserica întem eiată la Cincizecime, se prelungeşte în veci prin lucrarea Sfântului Duh într-o viaţă
m ereu înnoită şi inspirată de m odul de vieţuire al com unităţii apostolice
iniţiale de la Ierusalim (Faptele Apostolilor 2, 42—47).
«R eprezentând o form ă de viaţă creştină întem eiată pe o vocaţie
duhovnicească deosebită, m onahism ul cu în treg u l lui cin, participând
la viaţa şi lucrarea Bisericii în lu m e » :îr>, a avut, în perm anenţă, ca
m odel ideal de vieţuire com unitară tipul com unităţii apostolice de la
Ierusalim , asa cum este rela ta t în Faptele Apostolilor (2, 42—47 ; 4,
32—34).
V ieţuirea com unităţii m onahale după m odelul com unităţii aposto
lice defineşte cele două aspecte esenţiale care le leagă peste tim p, pen
tru a da m ărtu rie despre prelungirea reală şi continuă a lui Hristos,
prin lucrarea S fântului Duh în Biserică :
—
Prezenţa lui Hristos se realizează p rin ascultarea şi tră ire a con
tin u ă a C uvântului lui D um nezeu în sm erenie şi rugăciune şi prin
prim irea lui H ristos real prin Sfânta E uharistie : «prin Euharistie,
H ristos este deplin în com unitatea eclezială şi în fiecare m em bru al
acestei com unităţi, iar com unitatea şi
fiecare m em bru alei cresc în
H ristos care s-a situat în centrul ei şi în adâncul de taină al fiecăruia
în p a rte » 37. C onştiinţa prezenţei reale a lui Hristos în com unitatea
m onahală este cea care-i consolidează unitatea, ca p a rte integrantă a
trupului tainic al lui H ristos — Biserica.
—■ U nitatea în jurul lui Hristos se exprim ă în com unitatea mo
nahală prin tr-o koinonie totală sub aspect duhovnicesc şi m aterial.
Toţi m em brii com unităţii m onahale se îm părtăşesc din acelaşi potir,
unindu-se cu Hristos şi p rin El cu întreaga Biserică. în acelaşi tim p,
după m odelul prim ilor creştini, care şi-au abandonat bunurile spre a-L
urm a liberi de orice povară pe Hristos, dar care, în acelaşi tim p, folo
seau în com un cele trebuincioase vieţuirii decente şi simple, tot aşa în
com unitatea m onahală, libertatea de a-L urm a pe H ristos p rin unire
în ju ru l Lui se exprim ă şi prin ren u n ţarea m onahului de a mai considera
ca bun personal ceea ce-i aparţinuse sau ceea ce l-a r putea îm povăra
în drum ul spre Hristos. Numai p rin tr-o unire şi solidaritate în ju ru l
lui Hristos, com unităţile pot participa eficient la viaţa şi lucrarea Bise
ricii în lume, pot da m ărtu rie despre adevăratul m odel de koinonia
în Hristos.
35. Pr. Prof. Dumitru Radu, op. cit., p. 386.
36. lb id e m , p. 405.
37. Idem, Caracterul eclcziologic aî Sfintelor Taine şi problema in terco m un iunii, teză de doctorat în teologie Bucureşti, 1978, p. 263.
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b. Martiriul şi desăvârşirea în viaţa monahală. A tunci când M ân
tu ito ru l Iisus H ristos şi-a ales ucenicii pen tru a-L urm a, nu le-a p u tu t
oferi un alt dar m ai preţios ca viaţa şi fericirea veşnică în perspectiva
Crucii patim ilor şi m orţii Sale : «Dacă voieşte cineva să vină după
M ine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-M i urm eze
Mie» (Luca 9, 23) şi nu oricum, ci (tocmai atunci «când va vor ocărî şi
vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău îm potriva voastră, m inţind
din pricina Mea» (Matei 5, 11).
T răind cu inten sitate aceste cuvinte ale M ântuitorului, Sfinţii
Apostoli şi m ai apoi m artirii şi m ucenicii au râv n it la «prietenia cu
Hristos», acceptând m oartea p e n tru El, p e n tru naşterea la o nouă viaţă.
A cceptarea de către m artiri a paharului pe care l-a băut H ristos, a
deschis acestora porţile îm părăţiei, întem eindu-se pe m esajul M ântui
torului : «cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde
sufletul său p e n tru M ine şi p e n tru Evanghelie, acela îl va scăpa»
(Marcu 8, 35).
A pariţia m onahism ului înseam nă apariţia ideii de desăvârşire cu
in ten ţia de a egala eroism ul creştin din perioada persecuţiilor. în fapt,
m onahism ul înseam nă strădanii eroice, lu p ta de fiecare zi a existenţei
p e n tru aflarea desăvârşirii.
M onahul, p rin viaţa pe care şi-a asum at-o şi pe care a oferit-o
in tegral lui Hristos, devine, asem enea m artirilor, un pătimitor,. se ră s 
tigneşte îm preună cu H ristos pe Cruce, m oare îm preună cu El în ve
derea învierii. De astă dată, însă, m artiriul m onahilor înseam nă urm area
lui Hristos în suferinţă şi sm erenie, lepădarea de lu m e ,, uciderea p a ti
m ilor sufleteşti şi trupeşti. «Părinţii pustiei reconstituie clim atul luptei
din prim ele veacuri şi regăsesc form ele agresive ale persecuţiilor. A re
nele, unde fiarele sfâşiau pe m artiri, fac loc im ensei scene a pustiei
de unde ţâşnesc fiare m ult mai de tem ut şi unde se profilează um brele
p uterilo r demonice» 3S.
încercarea de a trăi to t mai intens suferinţele M ântuitorului Hristos
şi de urm are a pildei Sfinţilor Apostoli şi m artiri, deschide m onahului
perspectiva reînnoirii vieţii, ca a doua naştere prin Botez, deoarece
«o viaţă sfântă se capătă p rin răbdarea a toată defăim area, durerea şi
um ilinţa după exem plul D om nului Hristos» :î0.
c. Retragerea în pustie şi lupta împotriva diavolului. Părinţii
Bisericii, cea m ai m are parte a lor vieţuitori în pustie, ca erem iţi, sau
în m ănăstiri, au înv ăţat că dacă m onahul părăseşte zbucium ul lum ii
şi se adânceşte în pustie sau m ănăstire, nu înseam nă câtuşi de puţin
aflarea liniştii pentru aceştia, ci în fru n tarea făţişă a eternului duşm an
al om ului — diavolul, pe teren u l său, în pustie, dacă ţinem seam a că
in vechim e pustia era considerată, în general, sălaşul diavolului
(Matei 4, 4 ; 13, 43).
M onahii îşi făceau din pustie «o pustie în ei înşişi, m ai plină de
spaim e decât un loc lipsit de viaţă, şi nu era vorba de o sim plă r e tra 
gere. Este vorba de acea singurătate voită de spiritul um an, pe care
38. Paul Evdokimov, op. cit., p. 9J.
39. îerom. N icodim Sachelarie, A sc e za creştină în primele vea curi
lii-? m onahale ale cu vio su lu i Pahomie, Craiova, 1042, p. 35.
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vine să o viziteze dem onul amiezii arzătoare şi, m ai ales, cel al dez
nădejdii nocturne» /i0.
Lupta m onahilor cu demonii şi, m ai ales, desfăşurarea ei în pustie
sau în locuri retrase, unde încrâncenarea era m ai aprigă, a im pus aces
tora o stare de veghe continuă, p en tru că nu era atât o lu p tă fizică,
cât, mai ales, una sufletească, după cum spune Sfântul Apostol Pavel :
«Căci lupta noastră nu este îm potriva sângelui şi a trupului, ci îm po
triva căpeteniilor şi a stăpâniilor şi a stăpânitorilor întunericului acestui
veac, îm potriva duhurilor rău tă ţii răspândite în văzduh» (Efeseni 6, 12).
A profundând aceste îndem nuri, S fântul Evagrie Ponticul reco
m anda : «aşadar contra locurilor n etu lb u rate şi singuratice să nu te
înfricoşezi de ecoul lor. Chiar năluciri de draci de vei. vedea acolo, să
nu te înspăim ânţi, nici să fugi, lepădând alergarea ce îţi e spre folosul
tău. Să stai pe loc fără frică şi vei vedea m ăririle lui D um nezeu :
ajutorul, p u rta rea de g rijă şi toată cunoştinţa spre m ântuire» 41.
în pustie, in tr-u n clim at puţin generos, m onahii au p ă stra t intact
idealul vieţii creştine de a trăi cu m are in ten sitate prezenţa reală a lui
Hristos. De aceea, pustiul a căpătat în sp iritualitatea filocalică, apro
fundând cu atenţie S fânta S criptură, num eroase dim ensiuni, reflectând,
în acelaşi tim p, idealurile spirituale ale vieţii m onahale :
— P ustiul este locul în care poporul iudeu a ascultat chem ările lui
Dum nezeu, unde a prim it hrană de la D um nezeu şi unde a p rim it Legi.
T ranspus acest ideal la viaţa m onahilor, pustiul a devenit locul în caie
s-au form at şi descoperit m arile chem ări şi vocaţii ascetice, locul unde
cei ce au pornit pe drum ul desăvârşirii s-au h răn it necontenit cu Cu
vântul lui Dum nezeu şi locul unde au fost gândite şi scrise m arile pagini
filocalice ale sp iritualităţii ortodoxe.
—■ Pustiul este locul în care m arii profeţi au p rim it descoperirea
(Ieşire 3, 1— 18) şi locul în care m arii m onahi au prim it darul dum ne
zeiesc de a pune tem elie vieţii m onahale, precum odinioară Sfântul Cu
vios Pahom ie cel Mare.
— P ustiul este locul în care Sf. Ioan Botezătorul a predicat m ăr
turisirea păcatelor şi pocăinţa (Matei 3, 1 şi u.), iar mai târziu, locul în
care m ulţi păcătoşi au venit să se pocâiască şi să se curăţească sufle
teşte şi trupeşte, aşa cum a făcut Sf. Cuv. M aria Egipteanca.
— P ustiul este locul în care Iisus s-a retras după Botezul Său şi
in care, ca om, s-a lu p ta t cu diavolul (Matei 4, 1şiu.), după cum
mai
târziu m arii pustnici nu au încetat de a se lupta cu diavolul.
P entru monahi, odinioară locuitori ai pustiului şi acum retraşi din
lum e în m ănăstiri, H ristos este «pâinea cea cerească» ce hrăneşte (Ioan
6, 48— 51) şi «apa vie» care potoleşte pe cei însetaţi (Ioan 7, 37) şi care
niciodată nu se sfârşeşte.
Nu de puţine ori «asceţii au socotit locurile pustii ca o zonă in
term ediară în tre lum ea profană şi îm părăţie. Exilul devenind pelerinajul
40. Paul Evdokim ov, op. cit., p. 95.
41. Sf. Evagrie Ponticul, Schiţă m onahicească, op. 6 , în
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, ed. a Il-a 'Bucureşti, 1992, p. 57.
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om ului călător în căutarea originilor lui cereşti» 'l2. De aceea, viaţa în
pustie era considerată de cei ce ieşeau din m ănăstire şi se afundau în
pustiu ca un dat necesar pentru a in tra în slava lui Dumnezeu. Or, in
trarea în slava lui Dum nezeu înseam nă viaţa veşnică prin biru irea m orţii
şi învierea cu Hristos. L upta îm potriva m orţii este posibilă, p en tru mo
nah, prin sm erenie şi pocăinţă care se poate realiza eficient în pustiu,
faţă în faţă cu diavolul, care «nu a suferit lum inarea şi cinstea pe care
C reatorul i-a dăruit-o» /l3.
d.
Fuga de lume — un pelerinaj spiritual. In concepţia v ie ţu ito ri
lor pustiului, acest ideal nu era considerat num ai o sim plă experienţă
ascetică, ci, pornind de la anum ite exem ple biblice, era utilizat ca m ij
locul cel mai propice, calea cea m ai eficientă oferită om ului de a se în
tâlni şi a vieţui în intim itate desăvârşită cu Dum nezeu.
Idealul fugii de lum e în pustiu, aşa cum era el prefigurat în Vechiul
T estam ent, este însă redim ensionat şi trece acum prin H ristos D um ne
zeu, prin participarea la viaţa lui. înnoirea vieţii în Hristos, ca un al
doilea Botez, devine ţelul fugii de lume. «Luarea cu asalt» a îm părăţiei
Cereşti, nădejdea vieţuirii veşnice în slava şi lum ina lui Hristos, sub
um brirea caldă a D uhului Sfânt, constituie finalitatea fugii de lum e şi
a pelerinajului spiritual al fiecărui m onah : «P entru că to t ce este in
lume, adică pofta tru p u lu i şi pofta ochilor şi tru fia vieţii, nu su n t de
la Tatăl, ci sunt din lume. Şi lum ea trece şi pofta ei, dar cel ce face
voia lui D um nezeu răm âne în veac» (I Ioan 2, 16— 17).
Acesta era idealul celor care se separau de lume, care ren u n ţau
definitiv la plăcerile lum ii şi care, în final, mai m ult decât ceilalţi, ac
ceptau retragerea în pustiu p en tru a începe un pelerinaj spiritual unde,
îm preună cu Hristos, sub pu terea S fântului Duh, pelerinaj la capătul
căruia aveau să ,se întâlnească cu Dum nezeu T atăl — Părintele Ceresc.
«R uptura cu lum ea m erge dincolo de o sim plă fugă de apropiere a oa
m enilor. P erfecţiunea lor este insolită, se plasează dincolo de lum e şi
aceasta nu doar p e n tru a afla un refugiu, ci pentru a construi o lum e
nouă, pen tru a în tru p a C etatea cerească» 4'1.
In general se consideră că trei personaje biblice au inspirat şi ali
m entat idealul duhovnicesc al fugii de lum e şi al pelerinajului spiritual
aşa cum l-au vieţu it m onahii în pustiu :
—
A vraam , pe care l-a îndem nat Dum nezeu cu porunca : «Ieşi din
păm ântul tău, din neam ul tău, din casa tatălui tău» (Facere 12, 1), în
dem n aprofundat mai târziu de S fântul Apostol Pavel astfel : «Toţi
aceştia au m u rit în tru credinţă, fără să prim ească făgăduinţele, ci văzându-le de departe şi iubindu-le cu dor şi m ărturisind că pe păm ânt ei
sunt străini şi călători» (Evrei 11, 14). Cu Avraam , ca şi odinioară cu
Noe, începe seria oam enilor care, în deplină sm erenie, se pleacă sub
jugul ascultării şi al renunţării, după sfatul tainic al chem ării de sus.
De aceea, A vraam este înzestrat cu darul descoperirilor dum nezeieşti
42. Paul Evdokimov, op. cit., p. 95.
43. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica,
IlI-a, Bucureşti, 1-993, p. 99.
44. Paul Evdochimov, op. cit., p, 95.
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care îl distinge dintre ai săi şi îl îndrum ă în calea pustiului la întâlnirea
cu Dumnezeu.
— M oise, cu m âinile întinse în tim pul rugăciunii sale pe m unte
(Ieşire 17, 8— 16), care prefigura chipul lui H ristos pe Sfânta Cruce. P re 
luând această im agine a lui Moise rugător, m onahul vieţuitor al pu stiu 
lui are perm anent în faţă m odelul de rugăciune. Mai m ult, însuşi chipul
vieţii blândului Moise, născut în prim ejdie, crescut în durere şi trăito r
în num eroase suferinţe, dar ocrotit perm anent de D um nezeu în drum ul
său prin pustiu spre M untele Sinai, incită pe monah spre a se ascunde
în pustiu, şi pen tru o nouă creştere, prin asceză, îm preună cu Hristos.
—* Iliey căruia i se arată Dum nezeu în pustiu, pe m untele Horeb.
A cesta se afundă în totală ascultare în pustiu, rupându-se de lum e pen
tru o nouă naştere spre îm p ărăţia Cerească. Cu siguranţă că fiecare mo
nah, în pelerinajul său spiritual, aspiră la în tâln irea cu Dumnezeu. Dar,
p entru ca această întâlnire să aibă loc, este necesar ca, folosind m odelul
biblic al lui Ilie, m onahul să accepte «liniştea» şi singurătatea pustiului
cu certitudinea că «pentru aceasta, Eu voi atrage şi voi duce în pustiu
şi voi vorbi inimii» (Osea 2, 16).
e.
întruchiparea vieţii îngereşti. N um eroşi P ărinţi şi v ieţu ito ri din
m ănăstiri, după ani şi ani de experienţă duhovnicească, au concluzionat
că viaţa m onahală este com parabilă cu viaţa îngerească, justificând
această înaltă p reţuire dată vieţii m onahale prin urm ătoarele argum ente :
— îngerii sunt cei care văd neîncetat faţa lui Dum nezeu, «căci aşa
zic vouă : Că îngerii lor în ceruri, p ururea văd faţa T atălui Meu, care
este în ceruri» (Matei 18, 10). M onahii care, prin sm erenia lor devin
«aceşti mai mici» (Mt. 25, 40) despre care vorbeşte Iisus, sunt asem ănaţi
cu îngerii cărora le este perm is a locui în preajm a lui Dumnezeu. De
aceea, idealul m onahului este nădejdea de a dobândi, prin vieţuirea sa,
vrednicia de a locui în îm p ărăţia cerească, de a-L vedea pe Dum nezeu,
aşa cum îngerii «văd pe Dum nezeu atât cât le este cu putinţă, iar
aceasta este hrana lor»
M onahii pot ajunge la viaţa îngerească şi cerească printr-o com
pletă detaşare de lum ea înconjurătoare şi prin dorinţa nestinsă după Lo
caşul Ceresc, unde poate contem pla frum useţea şi slava lui Dum nezeu.
—* îngerii sunt liturghisitori şi ca u rm are chem area m onahului de
vine ca însăşi prelungirea alegerii de către Dum nezeu a prietenilor Săi
în com uniunea cuharistică. M onahii, prietenii lui Dum nezeu, sunt ase
m enea îngerilor care cântă înaintea tro n u lu i lui Dum nezeu, (Isaia 6,
1—3). Este, deci, specific m onahilor, ca, asem enea îngerilor, să laude
şi să se roage neîncetat lui Dum nezeu : «Seara şi dim ineaţa şi la amiază
mă voi ruga şi voi striga şi El va auzi glasul meu» (Psalm 54, 18).
— îngerii sunt fiinţe spirituale, raţionale şi libere de orice gând
m aterial şi obligaţii trupeşti. In terp retân d cuvintele Psalm istului Da vid
«Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc» (Psalm
103, 5), Sfântul Ioan Dam aschin spune că «ei (îngerii) sunt uşori, a r
zători, calzi, străbătători, grabnici spre dorul de D um nezeu şi slujirea
Lui, îndreptaţi spre cele de sus şi liberi de orice gând m aterial» şi
45. Sf. Ioan Damaschin, op. cil., p. 48.
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ajunge la concluzia că «pentru că îngerul are o fiinţă raţională şi sp iri
tuală este liber» mai presus de noi... şi liberi de orice pasiune tr u 
pească» 46.
D obândirea chipului îngeresc de către m onahi înseam nă tocm ai
exercitarea luptei cu orice pasiune trupească şi m aterială, detaşarea de
ele, în scopul câştigării deplinei lib ertăţi în Hristos. Chipul îngeresc este
deplin dobândit de m onah atunci când acesta va fi deplin încredinţat
că aceasta îi oferă posibilitatea reală, ca asem enea îngerilor, «să laude
pe D um nezeu şi să slujească voinţei Lui dum nezeieşti» 47.
f.
Urmarea lui Hristos. C eea ce dă n o tă a p arte m onahism ului o rto 
dox este tocmai neîncetata dorinţă de urm are a lui Hristos. F aptul că «a
făcut Dum nezeu pe om după chipul Său» (Facere 1, 23), precizează di
m ensiunea spirituală a vieţii m onahale, defineşte aspiraţia şi asum area
de către fiecare m onah, prin propria sm erenie şi suferinţă, a Crucii
M ântuitorului, care deschide calea urm ării lui Hristos. «Era necesar ca
această dorinţă (a urm ării lui H ristos n.n.) să devină pasiunea desă
vârşirii : «vinde tot ce ai», mai m ult, «vinde tot ce eşti». A ceasta este
perfecţiunea atitudinii (monahului), în care totul devine gest unic —
p u rtarea Crucii : «să se lepede de sine şi să-şi ia Crucea» 4S.
Sub sem nul Crucii, chipul lui Dum nezeu în om este realitate onto
logică pe care se întem eiază dem nitatea om ului şi care dă sens dorinţei
m onahului de a urm a lui Hristos, prin înviere, în îm părăţia Sa cea Ce
rească. Explicând această realitate ontologică şi relaţia dintre crearea
om ului după chipul lui Dum nezeu, pomul vieţii şi S fânta Cruce, S fâ n 
tul Ioan Dam aschin preciza : «Pom ul vieţii care a fost sădit de D um ne
zeu in rai (Facere 2, 9) a preînchipuit această cinstită Cruce. Dar, p en tru
că prin pom a venit m oartea (Facere 3, 1—24), trebuia ca prin lem n
să se dăruiască viaţă şi învierea» 'i9.
M onahul caută prin toate nevoinţele sale «să fie asem enea chipului
Fiului» (Romani 8, 29), Care este «chipul lui Dum nezeu celui nevăzut,
mai întâi născut decât toată făptura» (Coloseni 1, 15), fiind conştient că
în drum ul spre desăvârşire «Iisus participă la toate suferinţele noastre
uşurându-le, duce îm preună cu noi lupta cu ispitele şi cu păcatele noas
tre, se străduieşte îm preună cu noi după virtu te, scoate adevărata noas
tră fire de sub petele păcatului» 50. în această coparticipare a lui Iisus cu
omul spre a-1 ridica la sta tu ra de «chip al său», de chip al «bărbatului
desăvârşit» se concentrează realitatea ontologică a dem nităţii um ane.
P rin asum area şi trăirea în in ten sitate a îndem nului evanghelic
«Dacă voieşti să fii desăvârşit... vino şi urm ează-M i» (Matei 19, 21),
m onahul tinde p rin propria hotărâre şi p rin m odul de viaţă acceptat să
se identifice cu H ristos R ăstignit şi înviat, cu nădejdea de a putea vedea
şi trăi slava şi frum useţea lui Dum nezeu.
46.
47.
43.
49.
JO.

Ib id em , p. 46— 48.
Ibidem, p. 48.
Paul Evdokimov, op. cit., p, 1 0 1 .
Sf. Ioan Damaschin, op. cit., p. 101.
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea O rtodoxă, p. 42.
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6 . Chipuri de vieţuire monahală
«Părăsind lum ea şi aşezându-se cu Dum nezeu, m onahul prim eşte
energia necesară ca să biruie eul şi num eroasele obstacole spre a spori
in iubire şi sacrificiu. Aşa îşi poate îndeplini zilnic in stinctul reîn to ar
cerii om ului spre D um nezeu «ca să îm plinesc făgăduinţele m ele de zi
de zi» (Pa sa Im 60, 8) 51. A stfel se şi explică unul din m obilurile vieţii
m onahale, care îi determ ină pe cei ce acceptă acest mod de viaţă spre
a se consacra slujirii integrale şi profunde a lui D um nezeu prin desprin
derea de am bientul profan şi dizolvant al lum ii şi oferirea în chip
jertfelnic a propriei vieţi lui Iisus.
D iferitele origini ale m onahism ului, înrădăcinate în anum ite culturi
şi tradiţii, au d eterm inat în tim p şi stru ctu rarea u nor m oduri de viaţă
monahală. Specifice R ăsăritului Ortodox su n t însă erem itism ul şi cenobitism ul. Şi într-o form ă şi în cealaltă, «sinergism ui biblic îşi găseşte cea
mai firească expresie (...) omul urcă, Dum nezeu coboară şi, întâlnindu-se,
fac drum ul îm preună» 52.
a.
Eremitismul. Fuga de lum e a fost din to td eau n a în sp iritu a lita 
tea ortodoxă o reacţie faţă de revărsarea lum ii în viaţa creştină. Iniţial,
aceasta dorinţă a fugii de lum e s-a concretizat p rin dezertarea din lum e
în pustiu, dar nu ca un sem n al fugii de responsabilitate, ci ca o dorinţă
de izolare de tentaţiile lum ii.
Prim ii solitari s-au a fu n d at în deşert, punând început urcuşului
duhovnicesc şi p e n tru a răspunde im boldului ontologic de a restabili
firească legătură de unire cu Dum nezeu. Erem iţii şi-au asum at vieţuirea
în pustie în deplină libertate, ştiind că acest mod de viaţă înseam nă
«mai m ulte îndatoriri, dar n u mai m ulte posibilităţi şi drepturi» 53, decât
cele oferite celorlalţi creştini.
«Pustietatea locului şi vieţuirea de u n u l singur n u rep rezin tă în
sine o garanţie a neprihănirii» ;Vi. P e n tru erem it, prim ul şi cel mai de
tem ut adversar este el însuşi şi poftele sale. El este conştient că sufletul
său este tea tru l unor lupte pe cât de crâncene, pe a tâ t de im presionante,
din care nu poate fi decât un învins sau un învingător. De aceea, într-o
astfel de luptă perm anentă, erem itul îşi pune toată nădejdea în ajutorul
şi prezenţa lui Dum nezeu, în rugăciune, post şi în m enţinerea trupului
într-o continuă stare de veghe, de neadorm ire spre în tărirea sufletului
spre cele duhovniceşti şi deschiderea lui spre înălţim ile dum nezeieşti.
P reocuparea constantă a erem itului este viaţa ascetică, p e n tru că
p rin ea «urm ăreşte fortificarea firii şi eliberarea ei de vierm ele păca
tului, care o roade şi o urâţeşte» 55. P e n tru erem it, unirea cu D um nezeu
implică o libertate totală, incom patibilă cu orice preocupări profane,
presupune m oarte p e n tru lum e şi naşterea p e n tru com uniune plenară
cu Hristos.
51. Irineu Bistriţeanu, Episbcop V icar art. cit., p. 3.
52. Dr. A ntonie, M itropolitul Ardealului, Tradiţie şi libertate in spiritualitatea
o rto d o x ă , Sibiu, 1983, p. 13.
53. Ib id em , p. 15.
54. Pr. Prof. Ioan Bria, op. cit., p. 237.
55. Pr. Prof. Dumitru Radu, Biserica şi lu m e a , în voi. cit., p. 482.
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b.
C enobitism ul. V iaţa solitară în pustiu şi n e p re g ă tirea suficientă
p e n tru aceasta, lipsa duhovnicească a dus tre p ta t la degredarea m odului
de viaţă erem itică, la d epărtarea de idealurile iniţiale ale începătorilor
acestei vieţi. Exista şi riscul m arelui pericol al erem itului absolut,
com plet separat de ansam blul eclesial, care nu putea oferi decât o evla
vie individualistă exagerată în locul evlaviei cum inţi şi echilibrate speci
fice com unităţii creştine. Mai m ult, exista riscul abandonării practicii
sacram entale intim legate de com unitatea eclesială, erem iţii ajungând
adesea să-şi fie propriul doctor.
Aceste lucruri au şi determ inat pe începătorii vieţii de obşte să-i
grupeze pe erem iţi şi să-i integreze in ansam blul com unităţii eclesiale.
Astfel, au a p ăru t prim ele cenobii, ca m ediu de disciplinare şi canalizare
a ascezei creştine în folosul individual, dar şi com unitar.
Ceea ce constituie specificul vieţii cenobitice este existenţa aşezăm ântului, a m ănăstirii, care dă cadrul propice de dezvoltare a unei
com unităţi, a regulei neînţepenită, transm isă din generaţie în generaţie,
de la în v ăţăto r la ucenic, care constituie norm a vieţii com unitare şi a
stareţului, care este părin tele spiritual, duhovnicul şi înd ru m ăto ru l
com unităţii.
întreaga viaţă a cenobiei nu se depărtează de idealul unirii cu D um 
nezeu, din contră, 11 pun in centrul eixstenţei ei, dar lasă loc de desfă
şurarea iniţiativelor fiecărui m em bru al com unităţii pe acest drum . Mai
m ult, p rin viaţa cenobitică se confirm ă dim ensiunea spiritualităţii orto
doxe că «m isiunea om ului trebuie să se îndrepte, în acelaşi tim p, şi
asupra sem enilor» 56. V iaţa cenobitică exprim ă, în mod plenar, dim en
siunea com unitară a vieţii în Hristos prin practicarea dezinteresată a
sm ereniei, a sărăciei, a ascultării, a iubirii, a carităţii şi a altor v irtuţi
creştine. C ălugărul vieţuitor în cenobie «ca u rm ător al lui Hristos, deşi
e ascultător de Hristos, deşi e fericit ca Hristos, deşi e sărac ca Hristos,
dacă nu arde de focul dragostei p en tru H ristos şi p en tru fraţii săi,
oamenii, nu se poate ridica la vrednicia m ântuirii» 57.
V ieţuirea în cenobie reprezintă pen tru lum ea creştină din exterior
m odelul de viaţă com unitară hristocentrică solid organizată, cu un
centru de au to ritate duhovnicească care dă sensul şi garanţia a u ten ti
cităţii. Acest mod de viaţă duhovnicească activă, inteligentă şi produc
tivă nu este în contradicţie cu viaţa erem itică, ci este o poartă de acces
spre viaţa contem plativă a acelor vârfu ri care ajung p rin rugăciune la
isihie, la îndum nezeire.
In com unitatea cenobitică, ren u n ţarea în libertate la pasiunile pro
prii, nicidecum la idealul unirii cu Dum nezeu, ca expresie a ascultării,
şi îm plinirea constantă şi cu zel a poruncilor dum nezeieşti şi sfaturilor
evanghelice se constată în binele com un care uneşte iubirea de D um 
nezeu cu iubirea de aproapele.
Aducerea în faţa cititorului de azi a im plicaţiilor duhovniceşti spi
ritu ale ale m onahism ului ortodox este o încercare de relevare a im en
sului tezaur de valori religioase şi m orale pe care acesta le-a dat lum ii
creştine de-a lungul tim pului, cu in ten ţia de a sublinia satisfacţiile
56. Ibidem, p. 483.
57. Irineu Bistriţeanul, Episcop-Vicar c rt, cit., nr. 8— 11/1993, p. 3.
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duhovniceşti pe care le procură aprofundarea m onahism ului ca o com po
nentă definitorie a creştinism ului.
Ca elem ent perm anent al organism ului viu al Bisericii, m onahism ul
se constituie ca un factor perm anent de continuă înviorare a vieţii spi
rituale, care are darul de «a ţine m ereu trează răspunderea faţă de ţelu 
rile spirituale şi o dârză rezistenţă faţă de orice prim ejdie le-ar am e
ninţa»
Toţi m em brii Bisericii au datoria de a tinde spre perfecţiunea
m orală, m ărturisind aceeaşi credinţă. Cu toate acestea, cei ce au acceptat
chem area specială a M ântuitorului «vino, urm ează Mie» şi-au asum at,
în mod liber, responsabilitatea covârşitoare a vieţii m onahale, luând
asupra lor sarcini p u rtate cu o deosebită lepădare de sine în scopul
desăvârşirii creştine. De aceea, «com unitatea m onahală are o vocaţie
specială în com unitatea de credinţă» 59.
Câteva aspecte, ce vor fi prezentate în loc de concluzii, vor încheia
această sinteză asupra im plicaţiilor duhovniceşti-spirituale ale m onahis
m ului ;
— necesitatea şi actualitatea m onahism ului este tot a tâ t de s trin 
gentă şi astăzi ca în întreaga existenţă a Bisericii, pe de o parte, dato 
rită faptului că m onahism ul oferă lum ii creştine im aginea creştinism ului
integral, devotat până la jertfa lui Hristos, iar, pe de altă parte, pen tru
că «Bisericile care au conservat m onahism ul în form ele cele m ai tra d i
ţionale su n t exact cele care se plâng cel mai puţin de criză» G0.
— m ijloc eficient îm potriva secularizării, Epoca m odernă a accen
tuat dureroasa în d ep ărtare a lumii de îm părăţia lui Dum nezeu. Viaţa
societăţii este din ce în ce mai laicizată şi laicizantă, depărtându-se de
căldura binefăcătoare a credinţei religioase. în acest context, în care se
pierde contactul vertical cu îm p ărăţia lui Dum nezeu, «Biserica, care-şi
bazează întreaga ei m ărturisire de credinţă şi propovăduire pe prim atul
spiritului» G1, are m enirea de a lucra p e n tru consolidarea prezenţei în
lum e a m onahism ului, a celor care trăiesc în exclusivitate p e n tru ţeluri
spirituale.
— entuziasm ul ofensivei duhovniceşti. Biserica trăieşte în tr-o
perioadă care obligă la restaurări, după o lungă perioadă de ateism, şi la
restitu iri către poporul pe care-1 slujeşte. M onahii, în prim ul rând, sunt
aceia care «cu sufletele lor aprinse p rin lum ina cea de sus, purificate
p rin rugăciune şi je r tfă » 62, pot asigura, p rin entuziasm ul lor duhovni
cesc, începutul prom ovării ofensivei p e n tru înnoirea vieţi spirituale,
p e n tru consolidarea valorilor m orale creştine, p e n tru stăvilirea form elor
individualiste, p en tru o reală viaţă com unitară în sânul Bisericii noastre.
O spitalitatea duhovnicească a m onahilor şi a m ănăstirilor oferă lim pe
zirea sufletelor în zbucium ata m are a vieţii, chem ându-le la izvoarele
vieţii creştine autentice prin iubire, la izvoarele dum nezeirii, «căci D um 
nezeu este iubire» (I Ioan 4, 8).
58.
59.
60.
61.
62.

Nicolae Bălan, M itropolitul, op. cit., p. 20.
Irineu Bistriţeanul, Hpiscop-Vicar art. cit., nr. 4—7/1993, p. 3.
Dr. Antonie, M itropolitul A rdealului, op. cit., p. 318—319.
M itropolitul Nicolae Bălan, op. cit., p. 23.
lbidem, p. 25.

GHELASIE BASARABEANUL. CONTRIBUŢII
Preot Conf. ALEXIE BUZERA

P rin tr-o însem nare din anul 1930, făcută cu p rilejul aciziţionării
unor m anuscrise psaltice, preotul Nicolae M. Popescu, profesor de istorie
la Facultatea de teologie din Bucureşti, a subliniat interesul faţă de
G helasie B asarabeanul şi rolul lui în Istoria m uzicii rom âneşti : «Mss.
de psaltichie din biblioteca preotului Rizea Dobrescu din P iteşti —
cum părate de DL G.T. K irileanu — trebuie să stea toate la un loc şi să
aibă num erotaţie ap arte căci sunt in teresante p e n tru studierea psaltichiei din Sem inarul de la Argeş in tre 1840— 1865 şi pentru rostul iero
m onahului Ghelasie Basarabeanul în istoria psaltichiei n o a stre» i (subl. n.)
în tr-ad ev ăr, aşa cum vom arăta, Ghelasie se înscrie p rin tre m arile
personalităţi m uzicale din prim a jum ătate a secolului al X lX -lea care
au contribuit la «românirea» sau autohtonizarea cântării bisericeşti, a
trium fului cântării în lim ba rom ână ; la dezvoltarea culturii m uzicale
de factură bizantină din ţările rom âne şi la afirm area Şcolii de muzică
psaltică de la C urtea de Argeş, fiind cel mai de seamă reprezentant al
ei. Cu toate acestea, până în prezent, relatările despre m uzician sunt
sum are şi contradictorii, iar opera lui m uzicală necunoscută.
Ghelasie ierom onahul — mai târziu Protosinghel şi A rhim andrit
— era din B a sa ra b ia 2, de unde şi apelativul «basarabeanul», dar nu
ştim când şi unde s-a născut, cine au fost păriţii lui, unde şi cu cine
a studiat m uzica şi în ce îm p reju rări a venit în Ţara Rom ânească. Expli
caţia acestor necunoscute — în m are m ăsură — este dată de acelaşi
istoric, preotul Nicolae M. Popescu, în tr-u n refe ra t la o teză de licenţă
din anul 1936 : «Studierea istoriei acestui sem inar de Argeş nu-i uşoară
şi a pricinuit g reutăţi autorului şi iată de ce : arhivele sem inarului, din
pricina incendiilor, a deselor m utări, a desfinţării şi m ai ales a neprice
perii noastre în p ăstrarea arhivelor, a pierit m ai cu totul. R esturi se
găsesc anevoie, răsfoind vrem e îndelungată la episcopia de Argeş, la A r
hivele Statului şi la Academ ia Română. . . ne lipsesc anuare din sem in a r i i .. . , ne lipsesc am intiri scrise de absolvenţii şcolii» 3.
Prim a relatare despre statornicirea m uzicianului în Ţ ara Rom â
nească aparţine lui Ghelasie însuşi : «Când am m ers cu aşezarea în Argeş
au fost leatul 1817 octom brie 7» r\ Scopul venirii lui aici reiese dintr-o
altă însem nare : «Această carte musichiceasc(ă) ce cuprinde în tr-în sa
orânduiala Sfintei L iturghii s-au scris pentru a m ea trebuinţă de m ine
sm eritul între ierom onahi Ghelasie cântăreţ, (subl. n.) aflându-m ă cu
şederea în S fânta episcopie Argeş, după trecerea de 2 ani de la venirea
1. B.C.U. «M. Eminescu» din Iaşi, ms. rom., 11/31, filă volantă nepag.
2. Idem, ms, rom., 111/78, f. 259r ; B.A.R., ms. rom., 2019, f. 4V.
3. Gheorghe C. M arinescu, S e m i n a r u l d i n C u r t e a d e A r g e ş , Bucureşti,
p. 3—4.
4. B.A.R., ms. rom., 1187, f. 14r.
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cântăreţilor din Ţarigrad în B ucureşti, aşijderea şi de la venirea m ea
la Argeş până în vrem ea când am scris, leat 1820» 5.
La 27 m artie 1823 s-a m u ta t la m ănăstirea M ărg in en i6, unde se
afla şi la 2 noiem brie 1825 când s-a cutrem urat păm ântul în vrem ea
Utrenii»
în aprilie’ 1823, la num ai o lună după venirea în m ănăstire
sfârşise de copiat m anuscrisul m iscelaneu cu noţiuni de A ritm etică sau
ştiinţa socotelii, Practică m onahală şi E lem ente de Paschalie, al cărui
conţinut este asem ănător cu ms. rom. 1081 de la B.A.R., de uz didactic,
întocm it de G rigore R âm niceanu. Copierea ms. îndată după venirea la
m ănăstirea M ărgineni este pusă în legătură cu pregătirea lui G helasie la
Şcoala de la Sfântul Sava ?, unde probabil a fost trim is de Grigore R âm 
niceanu după instalarea în scaunul de episcop de la Argeş din februarie
1823 f).
Din noiem brie 1825 — ultim a lui atestare la m ănăstirea M ărgineni
— pană în anul 1836, când era profesor la Sem inarul de la Argeş, rela
tările despre Ghelasie su n t foarte puţine. Totuşi, luarea lor în conside
rare, ne conduce spre form ularea a două ipoteze :
a. Dacă avem în vedere că în septem brie 1825 s-au deschis şcoli de
psaltichie nu num ai în capitalele judeţelor, ci şi pe lângă episcopii 10, că
la C urtea de Argeş exista o astfel de şcoală încă de la sfârşitul seco
lului XVIII, frecventată şi de tin eri din T ra n silv a n ia 11, că p rin tre p ri
m ele şcoli de acest fel de pe lângă episcopii, din secolul al X lX -lea,
este am intită cea de la Argeş, de care este legat num ele lui G helasie 12,
am putea presupune că m uzicianul a funcţionat la această şcoală ;
b. în anul 1825, la Şcoala de psaltichie din Buzău a fost încadrat
un Ghelasie 13, m en ţin u t în bugetul acesteia şi în anul 1830, dar înscris
greşit cu num ele Tănase
U n C onstantin Don din Buzău a stu d iat psaltichia cu «părintele Ghelasie, psaltul de la m onăstirea Banului», când
învăţa şi la Şcoala norm ală, sub profesoratul părintelui D io n isie 15 ; e
vorba de Dionisie Romano care în tre 12 m artie 1832—28 februarie 1843
a funcţionat la B uzău «profesor naţional» 16. D intr-o altă însem nare
aflăm că C. Don, după plecarea lui Ghelasie de la Buzău — cu care învă
5. N. Iorga, Două b i b li o t e c i d e m ănă stiri, G h igh iu şi A r g e ş . Editura «Minerva»
Bucureşti, 1904, p. 55.
6. B.A.R., ms. rom., 1-137, f. 14r .
7. B.P.R., ms. gr., 219, f. 96'^.
8. N estor A rhiereul, T re i m a n u sc r ise p s a ltic e v e c h i, în : M. O., XXIV, (1972),
nr. 11— 12, p. 962,
9. Preot prof. A lexie A. Buzera, Două m a n u sc r ise i n e d it e î n t o c m i te d e G h ela sie
A r h i m a n d r i t u l în : M. O., XLII, (1990), nr. 1—3, pp. 313, 316.
10. N eculae M. Popescu, V i a ţa şi a c t i v i t a t e a d a sc ă lu lu i de cântări, M acar ie
I e r o m o n a h u l Bucureşti, 1908, p. ?0.
11. N. Iorga, C o n tr ib u ţii la Istoria lite ratu rii ro m â ne. A nalele Academiei,
Seria II, Tom II, p. 210. Vezi şi M. Gr. Posluşnicu, Is to ria m u s i c e i la rom âni, Bucu
reşti, 1928, p. -72.
12. N eculae M. Popescu, Op. cit., p. 70; «Cultura», I, (1911), nr. 6, p. 133;
M. Gr. Posluşnicu, Op. cit. p. 72.
13. V. A. Urechia, Isto ria ş c o a le lo r, voi. I, Bucureşti, 1892, p. 136.
14. Idem, voi. IV, p. 242.
15. B.A.R., ms. rom., 4465, f. 1. Vezi şi Gabriel Stremspel, C a t a lo g u l m â n u sc rise lo r ro m â n e şti, voi. IV. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 22.
16. Arh. St. Buc., M inisterul Instrucţiunii, dos. 3391/1831, f. 22.
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ţase m eşteşugul psaltichiei vechi şi noi 17 — a continuat pregătirea cu
dascălul M anuil Slăvescu, zis M atache, psaltul episcopiei, care în 1836
era profesor la sem inarul din Buzău. Până la confirm area sau infirm area
acestor aserţiuni, prezenţa lui G helasie la Şcoala de psaltichie de la
Buzău o considerăm m ai m ult decât o sim plă ipoteză.
In anul 1836 — care coincide cu plecarea lui de la Buzău — G helasie a fost încadrat la Sem inarul de la Argeş, atunci înfiinţat
la
care a funcţionat până în 1851, data m orţii l u i 19 ; din anul 1848 a fost
şi directorul sem inarului -u.
S-a afirm at fără trim iterea la vreo sursă docum entară că Ghelasie
face p arte d intre ucenicii form aţi de M acarie Ierom onahul, orânduiţi să
predea m uzica în şcolile de p sa ltic h ie 21, aserţiune preluată şi de alţi
cercetători -2. Dar, precizarea lui că era cântăreţ, la Argeş «după trecerea
de 2 ani de la venirea cântăreţilor den Ţarigrad... în Bucureşri» -;i
(subl. n.) şi întocm irea unei psaltichii greceşti în notaţie chrisantică în
anul 1819
pledează p e n tru instruirea lui Ghelasie în «sistima» nouă
în şcoala lui P e tru Em anuil Efesiu, îm preună cu M acarie, şi A nton Pann
unde s-au «desăvârşit destui rom âni şi străini» 2:>.
A ctivitatea creatoare a lui G helasie este legată de funcţia de pro
topsalt şi m ai ales cea de profesor în sem inarul de la C urtea de Argeş.
După înfiinţarea sem inarului, când tip ă ritu rile lui M acarie Iero
m onahul erau insuficiente pen tru uzul didactic, Ghelasie a tradus, a
adaptat şi a compus cântările bisericeşti necesare pregătirii viitorilor
preoţi. Din însem nările unor foşti elevi, «noaptea se preum bla pe sala
sem inarului cântând încet şi dim ineaţa venea cu cântarea în clasă» 26.
Dar, aceasta nu era singura lui raţiune de a compune. Asem enea lui
Macarie, A nton P ann şi a altor psalţi din această perioadă, el a tradus,
a adaptat şi a compus cântările bisericeşti, contribuind la desăvârşirea
operei predecesorilor din secolul XVIII, în fru n te cu Filothei sân Agăi
Jipei. C ântările respective erau copiate de elevi pen tru uzul didactic
şi liturgic, travaliu realizat tim p de peste un deceniu (1839—1851). în
17. B.A.R., ms. rom., 1322, f. 236.
18. Arh. St. Buc., M inisterul Instrucţiunii, dos., 6726/1837, f. 316—317. Apud
I. Ionaşcu, Material d o cu m en ta r privitor la istoria S em inarului din B u zău , 1937, p. 50.
19. Idem, dos., 1*9/1868, f. 29. Apud Gheorghe C. M arinescu, Op. cit. p. 7 ;
pe coperta interioară a ms. rom. 111/79 de la B.C.U. Iaşi este însem narea : «Acest
D o x a s ta r i este făcutu de Părintele Ghelasie eropsaltul şi arhim andritul
care au şi
răposat la anul 1855 N oiem brie 8».
20. G heorghe C. M arinescu, Op. cit . p. 1(29.
21. George C. Drăgănescu, Istoric u l S e m in a ru lu i din C u rtea d e A r g e ş , Piteşti,
1900, p. 7.
22. A. T. Dumitrescu, C. M. Ionescu, Isto ria se m in a r e lo r p r e o ţ e ş t i , Bucureşti
1906, p. 57 ; N eculae M. Popescu, Op. cit. p. 70; I. Popescu-Pasărea, M acarie I e r o 
m onah ul, «Cultura», I, (1911), nr. 6, p. 133; M. Cr, Posluşnicu, Op. cit. p. 72?
N estor A rhiereul, Op. cit. p. 962; Diac. Dr.
Nicu M oldoveanu,
M u zic a b i s e r ic e a s c ă
Ia ro m â n i in s e c o lu l XI X, în : G. B. XLI, (1982), nr. H — 12, p. 9041
Preot prof.
Alexie A. Buzera, Op. cit. p. 315.
23. N. Iorga, Două biblioteci..,, p. 55.
24. Ibidem.
25. Anton Pann, Bazul te o r e t i c şi p ra c tic al m u zic ii b i s e r i c e ş t i sau G r a m a tic a
m e l o d i c ă , Bucureşti, 1845, p. XXXIII.
26. Ms. rom., «Zamfirescu»/!852, f. 3v din Biblioteca preot I. Dejan, Piteşti.

DOCUMENTARE

385

acest fel, Ghelasie a statornicit in Sem inarul de la Argeş, tradiţia în 
tocm irii m anuscriselor de m uzică bizantină în notaţie chrisantică. P rin
interm ediul acestor m anuscrise, opera lui m uzicală a cunoscut o ap re
ciabilă circulaţie.
Mai târziu D im itrie Protopopescu, — M atache, cum îi spuneau
sem inariştii 27 — elevul şi urm aşul lui Ghelasie la catedră, a valorificat
m uzica dascălului s ă u 28, folosind acelaşi procedeu al copierii cântă
rilor
De asem enea, unii d intre protopsalţii Episcopiei A rgeşului au
inclus în m anuscrisele de care aveau nevoie la serviciile liturgice, în
exclusivitate, m uzica lui G h e la sie 30 ; opera lui a circulat prin m ulte
m anuscrise, unele aflându-se peste frontariile ţării 31.
Spre deosebire de contem poranii săi — M acarie Ierom onahul, A nton
Pann şi N eetarie Tripoleos — G helasie B asarabeanul n-a reuşit să-şi
tipărcască opera m u zic ală 32 ; după m oartea lui, o infim ă parte s-a ti
părit p rin strădaniile lui Ioan Zmeu, iar m ai târziu ale lui Ion PopescuPasărea, A nton V. Uncu, Alexie A. Buzera ş*a.
A. OP^RA MUZICALĂ TIPĂRITĂ

vStihirile Vecerniei la A dorm irea Maicii Dom nului 33 ;

B inecuvântările învierii glas I I I 3/1 ;
S tihuri alese de la Polileu :îr> ;
M ărim urile la 6 decembrie*:îC ;
După Polieleu, când Sfântul nu are M ărim uri 37 ;
In Postul Mare, Dum inică dim ineaţa, după E v an g h elie38;
Catavasiile Bunei V estiri glas IV 39 ;
27. Ms. rom., «RTumăşăscu»/1857, f. l5r, din bibliotcca prof. Dr. Inijloveanu,
Craiova.
28. B.S.S., ms. rom., 11/139, f. 169r : «începutul cu Dumnezeu cel Sfânt al
kinonicelor cc se cântă în duminici, alcătuite pe opt glasuri de Kir Daniil... iar
în limba patriei intraduse de Ierom onahul Ghelasie B asarabeanul 111 anul 1839
noem brie 22 In Seminarul Sfintei Episcopii Argeş şi le-am prescris cu cel mai
jos iscăîit Ia anul 1844, iunie 19, Dimitrie Protopopescu» (subl. n.).
29. B.C.U., Iaşi, ms. rom., 11/32/1862, copist Dimitrie P rotopopescu-M atache;
N:eslor Arhiereul, Op. c i t . p. 96 4.
30. Arh. St. Rm. Vâlcea, mss. rom., 73, 80, copist Ierom onah Vlasie Popescu.
31. A ndrija Jakovljevic, Inventarul m anuscriselor muzicale rom âneşti aliate în
mănăstirea Sfâ ntu l Pavel de la M u n te le A th o s, î n : SCIA, Seria TMC, tom
29/1982, p. 35.
32. B.C.U., Iaşi, ms. rom., III 78/1840. Vezi coperta interioară.
33. «Cultura», XVIII, {19280, nr. 6—7, p. 9— 10? I. Popescu-Pasăred, N o u l
Idiomelar, Bucureşti, 1933, p. 215.
3 1. Anton V. Uncu, A ntologii ion, Bucureşti, 1947, p. 52.
35. Ioan Zmeu, Utrenier şi Liturghier, Buzău, 1892, p. 31. Relatarea este
inexactă pentru că aparţin lui M acarie Ieromonahul. Vezi Tomul al doilea al
Antologici, Bucureşti, 1827, p. 202.
36. Sandu B. (Alexie Buzera), Din opera muzicală a lui Ghelasie A rhim andritul,
în M. O., XXXII, (1980), nr. 3—6, p. 508.
37. Ioan Zmeu, Op. cit, p. 49.
38. Ibidem, p. 68.
39. Sandu B.( G helasie A rhim andritul şi opera sa muzicală, în : M. O., XXXI,
(1979), nr. 7—9, p. 619,
B. O. R. — 25

386

BISERI CA O R T O D O X Ă

ROMANA

A lte doxologii... glas V 40 ;
Doxologia E ptafoni-V aris 41;
H eruvic la Sfânta şi M area J o i 42 ;
K inonicele dum inicale 43 ;
K inonicele praznicale 44 ;
«Cântecul lui Adam» 45 ;
E pitaful episcopului Iosif al A rg e şu lu i46. La ultim ile două cântece
din «cântări veselitoare» nu este trecu t num ele com pozitorului, ipotetic
fiind atrib u ite lui M acarie Iero m o n ah u l47, dar m ai m ulte argum ente
pledează p e n tru Ghelasie :
a. în perioada creării versurilor E pitafului, Ghelasie se afla la
C urtea de Argeş în plin proces de creaţie 48 ;
b. în mss. şi tip ă ritu rile lui M acarie Ierom onahul am identificat
doar două «cântări veselitoare» cu m uzica creată de el : C ântarea dim i
neţii, versuri Ioan Eliade Rădulescu şi D eschide-te gură, cântă..., versuri
B arbu Paris M um uleanu ;
c. Cele două cântece se află în m anuscrise care conţin în exclusi
vitate creaţia m uzicală a lui G helasie ;
d. în ms. rom. 7857 de la Schitul S trihareţ, f. 176r, la poem ulepitaf, copiat în anul 1855, scrie : «stihurile... alcătuite la m etohul său
de Prea S fin ţitid şi al nostru stăpân Ilarion al doilea, episcopul A rgeşid u i... le-am scris şi eu Mihai Vasilescu» (subl. n.). De fapt, această
însem nare făcută de M ihai Vasilescu aparţine creatorului muzicii, p er
soană apropiată episcopului şi contem poran lui. P rin tre persoanele apro
piate episcopului Ilarion era Pavel, — cân tăreţul cu voce frum oasă că
ruia, într-o îm prejurare, i-a cerut să cânte «Doxologia nouă» 49, adică
M ugur, m ugurel — dar spre deosebire de acesta, G helasie era şi com
pozitor. Crearea m uzicii la P oem ul-epitaf era pen tru G helasie şi o
datorie de suflet faţă de cel care îl prim ise, sau poate îl chemase, în 1817
la Argeş ; aşa se şi explică însem narea lui de pe ms. O rânduiala Sf.
L iturghii din anul 1820 : «... aflându-m ă cu şederea în Sfânta episcopie...
păstorind cuvântătoarea turm ă... Iosif carele într-acest an s-au m utat
Ia vecinicile locaşuri, în octom brie 27, M iercuri, la 2 ceasuri din zi» •)0.
40. Ioan Zmeu, Op, cit. p. 140; I. Popescu-Pasărea, C a t a v a s ie r , Bucureşti, 1927,
p. 89; Anton V. Uncu, Op. c i t . p. 7 8 ; N. Lungu şi colaboratorii, U tre n ie ru l u n i
fo rm izat, Bucureşti, 1953, p. 532; Doxologia glas V pentru cor mixt, p relucrare
Iulian Cârstoiu, în : B.O.R., XCII, (1974), nr. Iii— 12, p. XLI.
41. Ioan Zmeu, Op. cit. p. 146.
42. Ibidem, p. 298.
43. Ibdem, p. 259.
44. Ibidem, p. 267.
45. N estor Vornicescu-Severijieanul, «C â n te c u l lui Adam», Editura Institutului
Biblic şi de M isiune O rtodoxă, Bucureşti, 1974, p. 11.
46. Idem, D e s c ă t u ş a r e a , Editura M itropoliei O ltenia, Craiova, 1981, p. 110.
47. N estor Vornicescu, D escătuşarea..., p. 110; Idem, «C ân te cu l lui Aclam >.
p. 4. Muzica la «Cântecul lui Adam» este atribuită — ipotetic — şi lui Ghelasie.
48. N. Iorga, Două biblioteci..., pp. 55, 56, 62.
49. C. D. Aricescu, Isto ria R e v o l u ţ i e i R o m â n e d e Ia 1821, Craiova, 1874, p. 54 ;
N estor Vornicescu, D e s c ă t u ş a r e a p. 110.
50. N. Iorga, Două b i b l i o t e c i * . p. 55.
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B. OPERA MUZICALA MANUSCRIPT A

Am identificat 43 de m anuscrise cu opera m uzicală a lui Ghelasie,
unele caligrafiate de el, iar altele — cele m ai m ulte — de către diverşi
copişti, foşti elevi ai sem inarului. Cele caligrafiate de m uzician au fost
realizate în perioade distincte :
a. în tre anii 1819— 1823, când era protopsalt la Argeş, a întocm it
5 mss. «s-an scris pentru a m ea trebuinţă (subl. n.) de m ine sm eritul
în tre ierom onahi G h elasie» 51, din care se m ai păstrează u n u l 52; este
etapa când Ghelasie şi-a exercitat calităţile de copist ;
b. în anii 1839— 1840, când era profesor de m uzică la sem inar, a
realizat opera m uzicală propriu-zisă : ANTOLOGIE, în p a tru exem 
plare 53 şi STIHIRARUL sau D O X A STA R U L54, ambele «pentru tre
buinţa Sem inaruhii de la A rgeş» 55 (subl. n.) precum şi «CANOANELE
MUSICHIEI prescurtate din «Teoriticon», de sfinţia sa părintele G he
lasie Basarabeanii, profesor de m uzică la Sem inarul Sfintei Episcopii
Argeş, 1840». U rm ând tradiţia din naintea lui M acarie Ierom onahul,
«Canoanele m usichiei» n u constituie o lucrare de sine stătătoare, ci se
află încorporată la începutul Antologiei, deci, a fost realizată în 1839 ;
copia lui H ristea Dobrescu 50 din 1840, considerăm că a fost făcută după
originalul lui Ghelasie, pierdut sau neidentificat până în prezent. Este
perioada când m uzicianul şi-a exercitat nu num ai calităţile de copist,
ci m ai ales pe cele de tălm ăcitor şi creator de m uzică bizantină, deci,
de compozitor.
Cele p atru mss. autografe' gen Antologie, din cauza deteriorării, li
s-au adăugat file a tâ t la început cât şi la sfârşit, iar persoanele in
posesia cărora au fost le-au com pletat cu cântări din opera lui Ghelasie,
fără a mai păstra ordinea iniţială, deci, schim bându-le stru c tu ra 57. P en tru
reconstituirea cântărilor din Antologie am apelat şi la alte m anuscrise
ale elevilor Sem inarului de la Argeş, ale căror copii s-au făcu t după
acestea când încă nu se deterioraseră sau după alte mss. princeps ale
m uzicianului care — logic — au existat.
I.
ANTOLOGIA cuprinde cântări de la Vecernie, U trenie şi Sfânta
L iturghie de sâm bătă seara şi dum inică dim ineaţa, din perioada
O ctoihului, Triodului şi P enticostarului. Fiind prim a lucrare de an
vergură, alături de cântările traduse, adaptate şi compuse de el, G he
lasie a introdus şi unele cântări din cărţile tip ărite de M acarie Iero
51. Idem, pp. 56, 6 2 : ms. gr. 31/1819, 13/1820, 32/1821, 14/1822, 33/1823.
52. B.P.R., ms. gr., 2-19/1-822. V ezi şi Dîac. Dr. N icu M oldoveanu, Op. ci/.,
p. 905 ; Preot prof. A lex ie A. Buzera, Două m a n u s c r i s e p. 315—316.
53. B.A.R., ms. rom., 541/1839; B.C.U., Iaşi, ms. rom., III 79/1839 ; B.S.S.. ms.
rom., II 139/1-842, II 146/1842.
54. B.C.U., Iaşi, ms. rom., III 78/1840.
55. Idem, ms. rom., III 79, f. 113r; B.A.R., ms. rom., 541, f.53* î B.S.S., ms. rom.,
II 139, f. l r ; B. E. Rm. V âlcea, ms. rom., 7516, f. l r.
56. B.C.U., Iaşi, ms. rom., II 31, f. l r ; B. S, Striharet, ms. rom., 7857, f. 3r
şi 7858, f. 1 r j B.S.S. ms. rom., II 273, f. 1
57. Idem, ms. rom., III 78 are 205 file : 34** — 109 scrise de G helasie, iar
ff. 1— 35 şi 110—205 scrise de Rizea Dobrescu ; Idem, III 79 are 241 file : 1— 102
scrise de G helasie, iar celelalte de mai mulţi copişti ; B.S.S., ms. rom., II 139 cu
172 file : î — 94 scrise de G helasie, restul de Stan san Popa M arin; B.A.R., ms. rom.,
541 are 152 file. Este incom plet dar nu mai sunt alte intervenţii de copist.
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m onahul — A nastasim atarul, Irm ologhionul şi Tom ul al doilea al A n
tologiei — selectate şi evaluate după criteriile estetice ale anilor ’40,
m ai evoluate faţă de perioada când le-a tip ărit M acarie, pe care le-a
citat cu obiectivitate 58.
A şadar, alături de unele cântări ale lui M acarie, la 1839 — d a ta
alcătuirii Antologiei —■ Ghelasie realizase un repertoriu cu cântări «tonisite», «introduse», «prescurtate» şi «tălm ăcite» din greceşte, cum însuşi
afirm ă, precum şi creaţii proprii, m ulte în prem ieră absolută în pro
cesul autohtonizării cântării bizantine din Ţ ara Rom ânească, precum :
podobiile celor opt glasuri şi catavasiile praznicelor, — «grabnice» —
adică în m işcarea syntom on, cum le va tipări şi A nton P ann în anul
1846, adică 7 ani m ai târziu decât Ghelasie, deosebite de cele <dntraduse» de M acarie, în m işcarea argon, adică pe m are sau stihiraric.
Dacă avem în vedere că G helasie a realizat opera m uzicală în
anii 1839— 1840, dată până la care se tipăriseră doar cele două lucrări
ale lui P e tru Em anuil Efesiu şi cele ale lui M acarie Ierom onahul, putem
spune că întreaga operă m uzicală a lui Ghelasie, tălm ăcită şi creată,
a fost realizată — cum e ra firesc — în funcţie de m oştenirea m uzicală
a lui M acarie, evaluată din trei puncte de vedere :
C ântări valoroase, preluate şi de el ;
C ântări care nu m ai corespundeau gustului estetic al anilor ’40 ;
C ântări netălm ăcite de M acarie dar foarte necesare, precum cele
din D oxastarul tip ă rit de P e tru Efesiu în anul 1820 la Bucureşti. Aşa
au a p ăru t podobiile şi catavasiile «grabnice», Fericit bărbatul, glas
V I I I :>9, Doamne strigat-'am sau «glasurile practice» G0, îm preună cu
«Dumnezeu este D o m n u l» 01 şi troparele învierii pe cele opt g la s u ri62
etc., ori creaţiile proprii : doxologiile —■ mai ales glas V, capodoperă
a literatu rii p sa ltic e 03, folosită la slujba U treniei până a s t ă z i —
«Răspunsurile mari» şi «Crezul», glas I 55, «lubite-voi Doamne», glas
VIP* axioanele d u m in icale67, p ra z n ic a re 08 şi m ulte altele. De asem enea,
toate cântările din a doua lucrare a lui în m anuscris — tălm ăcite şi
originale — din anul 1840 :
C. STIHIRARUL SAU DOXASTARUL tt)
CARE, ASEMENEA CELUI GRECESC, CUPRINDE TREI TOMURI :

1. C ântările Octoihului, filele 1-—152 ;
2. C ântările Triodului sau ale Postului M are, filele 152—215 ;
58. Cântările lui M acarie sivnt în soţite de însem narea : «Din Anastasim atar,
din Irmoîoghion» etc.
59. Arh. St. Rm. V âlcea, ms. rom., 73, f. 7^ ţ BA.R,, ms. rom., 513, f. 52r î
Idem, ms. rom., 1804, f. 19v.
60. BA.R., ms. rom,, 513, f. 15r ? B.C.U., Iaşi, ms. rom., II 31, f. 70v.
61. Idem, 513, f. 19v.
62. lbidem.
63. lbidem, f. 83^; 541, f. 7K î 4311, f. 53<\
64. V ezi nota 40.
65. BA.R., ms. rom,, 513, f. 160r ; 541, f. 34r.
6 6 . Idem, 541, f. 3 3 v . 1280, f. 106^
f. H32v.
67. Ms. rom., «N ijloveanu»/î857, Craiova, p. 72.
6 8 . Idem, p. 136.
69. B.C.U., Iaşi, ms. rom., III 78/1840.
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3.
C ântările Penticostarului sau ale celor 50 de zile după înviere,
filele 218—241.
Ghelasie a caligrafiat filele 1— 102, restul fiind scrise de alţi copişti,
elevi ai Sem inarului de la Argeş, între care şi Rizea Dobrescu, viitor
preot la biserica Sfântul llie din Piteşti
de la care a fost achiziţionat
m anuscrisul In anul 1930.
Pe ultim a filă (241v) se află însem narea : «Din tru p D oxastar
neavând loc la început s-au scris aici» — şi urm ează textul Colofonului, redactat de Ghelasie, ca o prefaţă : «începutul cu D um nezeu cel
S fân t în trei feţe închinat în lucrarea acestui S tih irariu în tru care sunt
stihirile Praznicelor îm părăteşti, adică slavele de seara la Vecernie, la
Stihoavnă, la Hvalite, la unele şi cele de la Litie. Asem enea la sfinţii
cu polieleu, cum şi ale unora din sfinţii ce au num ai slavoslovie. Iar
ia sfârşit s-au pus şi «Dogmaticele» învierii pentru trebuinţa Sem ina
ru lu i Sfintei Episcopii Argeş, aşăzate într-acest chip în anul 1840 de
Sfinţia sa P ărintele Ghelasie Ierom onahul din Basarabia şi al nostru
învăţătoriu, precum se obicinuieşte a să cânta în Sfânta noastră Sobor
nicească Biserică a R ăsăritului însă pre scurt şi mai m u lt pentru buna
întocm ire a cuvintelor cu puţină oaresce deosebire de m elosul An astasim atandui tipărit şi aşăzat de pururea pom enitul Macarie dascălul
(subl. n.). P e n tru că unii din copiii de preoţi ce se adună spre învăţă
tu ră într-acest sem inar nu-i ajută firea glasului a lucra m ai m ulte
sfărâm ări de glasuri». Este exprim at aici crezul său estetic privind
activitatea de autohtonizare, de «românire» a cântării bizantine, cât şi
opinia lui faţă de opera m uzicală a lui M acarie Ierom onahul.
E xperienţa întocm irii Antologiei şi «Canoanelor musichiei» din
anul 1839, a oferit lui Ghelasie prilejul să constate că pe M acarie nu
l-a preocupat — sau poate nu a m ai avut tim pul necesar — rep erto riu l
de cântări din lucrarea Scurt Doxastar a lui P etru Lam badarie, tip ă rit
de P etru Efesiu în anul 1820 la B ucuretti, în lim ba greacă, iar în se
m inar se sim ţea lipsa acestor cântări. De aceea, el a tălm ăcit şi a
întocm it Doxastarul în anul 1840.
Păstrând stru ctu ra lucrării am intite, în trei volume, G helasie a
introdus şi alte cântări care n u se aflau în Doxastarul grecesc — origi
nale — precum cele de la 20 noiem brie, «Cuviosul G rigore DecapolituT,
ale cărui m oaşte se află în Ţara aceasta la m onastirea Bistriţa» 71 din
Ju d eţu l Vâlcea şi «Pom enirea celui din tru sfinţi P ărintele nostru Nifon
P atriarh u l
Ţ arigradului, fiindcă seaflă aici la Episcopia A rgeşului
sfântul cap al acestui S fânt Părinte» 72.
M anuscrisul D oxastarului tălm ăcit de Ghelasie la 1840 îm preună
cu unul din cele p atru m anuscrise, gen Antologie, a fost sem nalat la
Iaşi în anul 1958, dar fără descrierea lui fiz ic ă 73. Fila cu coperta in te
70. La acest manuscris face trimitere Gheorghe C. M arinescu în Istoricul S e
minarului de la Argeş, tipărit în 1936, p. 7, cu privire la G helasie Basarabeanul,
când afirmă: «In 1840... compunea imne bisericeşti pentru trebuinţa sem inarului».
71. B.C.U., Iaşi, ms. rom., III 78, f. 27r.
72. Idem, f. 192*.
73. Ioan Serafinceanu, Colecţiile de
nou tăţi bibliografice de la Biblioteca
U niversităţii din Iaşi, în : M.M.S., XXXIV, (1958), nr. 3— 4, p. 341.

390

BISERICA O R T O D O X Ă

ROMÂNA

rioară a m anuscrisului dem onstrează că G helasie finisase lucrarea pen
tru a o tipări. Lipsa cântărilor din Doxastar, resim ţită în Sem inarul de
la Argeş — şi nu num ai de aici — ineditul lor, îl vor fi d eterm inat să
ia această hotărâre. Dar, în anul 1841 a fost editat Noul Doxastar, voi. I,
«rom ânit» de A nton P an n după al lui Dionisie Fotino care, probabil,
îm preună cu alte cauze, a spulberat m uzicianului speranţa tip ăririi lui.
Cu toate acestea, m anuscrisul — D oxastar 111/78 din B.C.U. Iaşi con
stitu ie dovada indubitabilă a autohtonizării cântărilor bizantine de către
G helasie, a sesizării şi rezolvării unor problem e de estetica m uzicală,
avansate de acesta m ult înaintea lui A nton P an n şi a altor contem 
porani : podobiile glasurilor şi catavasiile 7'\ m ă rim u rile 75, Doxologia
glas V etc.
D upă etap a de însuşire a «Canoanelor m usichiei», adică a teoriei
m uzicii bizantine în notaţie chrisantică 76, elevii Sem inarului de la Argeş
copiau cântările din Antologia şi D oxastarul întocm ite de Ghelasie.
Procedând astfel, fiecare elev avea m anuscrisul lui propriu cu re p e r
toriul de c ân tări în lim ba rom ână, pe care îl studia, eşalonat, în cei
4 ani de şcolarizare, conform program ei.
C ercetând fondul de m anuscrise cu opera lui G helasie am iden
tificat 43 m anuscrise 77 : 30 antologii şi 13 d o x a s ta re 78, iar «Canoanele
m usichiei prescurtate din Theoriticon» se află în p atru m anuscrise, gen
A ntologie 79.
în tru c â t cu mai bine de un deceniu — când am relatat despre
opera m uzicală a lui G helasie — num ărul m anuscriselor sale identifi
cate era m ai mic, se im pun unele augm entări cu privire la «Pripelele»
lu i Filo tei de la Cozia, adică «M ărimurile», cum li se spune în m od
c u re n t :
1. A serţiunea că G helasie a n o tat m elodia acestora înaintea lui
N ectarie Tripoleos (1846), A nton P an n (1848), D im itrie Suceveanu (1856)
şi Serafim V intileanu, «corectorul» Antologiei de la Buzău (1856) se
m enţine însă cu corectivul că înaintea lui a notat-o M acarie Iero
m onahul 80 ;
2. In copiile m anuscriselor lui Ghelasie există două versiuni ale
m elodiei : una identică cu a lui M acarie d i n ’ ms. rom. 15856 de la
M uzeul de Istorie din Râm nicu-V âlcea, d in Antologia de la Buzău şi
din ms. rom. 4819 de la B.A.R., — notată ca şi acestea în glas V III81 —
şi a lta care se deosebeşte de acestea şi de cele no tate de N ectarie,
A nton P ann şi D im itrie Suceveanu, deci, versiunea originală, notată de
74. Sandu B., Ghelasie A r h i m a n d r i t u l p. 618.
75. Idem, Din opera muzicală..., p. 508.
76. V ezi A nexa 1 .
77. întrucât patru din cele cinci m anuscrise de la Biblioteca mănăstirii Curtea
de A rgeş — despre care vorbeşte N. Iorga — s-au pierdut nu am putut să le
precizăm denumirea, cum am procedat cu celelalte.
78. V ezi A nexa 2.
79. B.C.U., Iaşi, ms. rom., II 31 j B.S.S., II 278 ţ P. S. Strihareţ, ms. rom.,
7857, 7858.
80. A lexie A. Buzera, M acarie Iero m on ah ul şi cPripelele» Iui Pilotei de la
Cozia. Studiu dactilografiat.
81. Ms. rom., «N ijloveanu», Craiova, p. 422 şi următ.
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m u zic ia n 82. Această versiune se recunoaşte cu uşurinţă, deoarece este
notată în glas V «tetrafonos», echivalentul ehului I m edieval, cu ace
leaşi form ule melodice şi cadenţe, dar notate diferit : la, sol, re din
octava I, la Ghelasie, şi echivalentul lor : re, do, sol din octava mică
la N ectarie Tripoleos, A nton P a n n şi D im itrie Suceveanu. In v irtu te a
unui anum e principiu teoretic şi al consecvenţei, acelaşi m od de cadenţare foloseşte Ghelasie şi la «Pripelele» după polieleu 83 ;
3.
P e n tru m elodia «Pripelelor» lui Filotei notată de m uzicienii
am intiţi, distingem tre i versiuni care, după ehul, form ulele m elodice
şi sistem ul de cadenţare, m archează trei etape sau stadii diferite de
gândire teoretică privind folosirea ehurilor în noua sistem ă :
— prim ul stadiu, mai p uţin cristalizat, im ediat după aplicarea re 
form ei chrisantice în Ţ ara Rom ânească, adică în perioada când şi-a des
făşu rat activitatea M acarie Iero m o n ah u l8/1 ;
— al doilea stadiu, m ai evoluat, din tim pul lui G helasie care a
beneficiat de experienţa lui M acarie ;
— al treilea stadiu, cristalizat, clar, din tim pul lui Nectarie, A nton
P an n şi D im itrie Suceveanu care au beneficiat de o altă m oştenire şi
o experienţă m ai bogată. De fapt, la baza celor trei stadii se află prac
tica m uzicii bizantine în notaţie chrisantică, acum ulată în etape dife
rite : deceniul trei al secolului X IX p e n tru M acarie, deceniul patru
p e n tru Ghelasie şi deceniile cinci-şase p en tru N ectarie, A nton P an n şi
D im itrie Suceveanu. De altfel, aceste etape reprezintă drum ul parcurs,
de teoria m uzicii bizantine în notaţie chrisantică din Ţările Române,
de la începutul m arcat de T heoriticonul lui M acarie (1823), la «Canoa
nele m usichiei p rescu rtate din Theoriticon» de Ghelasie (1839— 1840)
şi la Bazul teoretic şi practic al Iui A nton Pann, tip ă rit în anul 1845.
Concluzionând putem afirm a :
1. Cronologic, Ghelasie B asarabeanul este al doilea m uzician care
a contribuit la «românirea» sau autohtonizarea muzicii de factură bi
zantină din secolul XIX, realizată în tim pul activităţii la C urtea de
Argeş ca protopsalt, copist, compozitor şi profesor ;
2. Opera lui m uzicală se reduce la tre i lucrări, toate răm ase în
m a n u sc ris: Antologie (1839), «Canoanele musichiei prescurtate din
Theoriticon» (1839) şi Stihirarul sau Doxastarul (1840). D in raţiu n i
practice şi o anum e in tu iţie privind punerea în circulaţie a operei lui
m uzicale, a statornicit în Sem inarul de la Argeş, tradiţia copierii cân
tărilo r de către elevii sem inarişti, a întocm irii m anuscriselor proprii
— începând din al doilea an al venirii lor în sem inar — folosindu-le
în locul lucrărilor tipărite, destul de puţine atunci ; m ulte din m anu
scrisele sale, autografe şi copii, s-au pierdut, aşa cum s-a întâm plat cu
cele atestate de Nicolae Iorga ;
82. Arh. St. Rm. V âlcea, ms. rom., 81, p. 162 şi urmat.
83. B.AR., ms. rom., 541, f. 63v ; B.S.S., ms. rom., II 12, f. 149v .
84. în ms. rom., 4819 de la B.A.R., G eorge U cenescu a copiat şi folosit «Pripelelo» lui Filotei de la Cozia în versiunea muzicală notată de M acarie Iero
monahul, nu pe cea a dascălului său, Anton Pann, — tipărită la 1848 în Privighier —
aşa cum ne-am fi aşteptat.
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3. C ântările lui M acarie Ierom onahul incluse în Antologia lui
Ghelasie şi «Canoanele m usichiei prescurtate» de m uzicianul de la Argeş
nu este un act de com pilaţie — cum s-ar putea crede — ci o veritabilă
evaluare, corespunzător talentului, capacităţii şi crezului său artistic
din etapa în care şi-a desfăşurat activitatea. P rin aceasta el a făcut
un salt calitativ faţă de M acarie, a tâ t în problem a autohtonizării cân
tării bizantine cât şi a metodologiei de predare a muzicii în sem inar
— prin folosirea m etodei euristice — asem enea lui A nton Pann, con
tem poranul său, al cărui crez artistic l-a anticipat în unele direcţii,
pregătindu-i drum ul afirm ării ;
4. Spre deosebire de cei trei contem porani ai lui — M acarie, A nton
Pann, în Ţara Rom ânească şi N ectarie Tripoleos, în Moldova — Ghelasie
n-a reuşit să-şi tipărească opera m uzicală dar trad iţia m anuscriselor
lui m uzicale, întocm ite «pentru treb u in ţa Sem inarului de la Argeş», a
facilitat circulaţia cântărilor şi valorificarea trudei lui pen tru autohtoni
zarea m uzicii bizantine din Ţările Rom âne ;
5. P rin tot ce a realizat, G helasie face o punte de legătură în tre
M acarie şi A nton Pann, în Ţ ara Rom ânească, şi D im itrie Suceveanu,
în Moldova, înscriindu-se legitim în procesul de autohtonizare a cân
tării bizantine şi a dezvoltării culturii m uzicale rom âneşti din secolul
trecut, alături de M acarie, A nton P an n şi D im itrie S u c e v e a n u l;
6. Dacă în tre Ghelasie şi M acarie se poate vorbi despre unele ra 
p orturi de cunoaştere şi recunoaştere a operei lor m uzicale, despre el
şi A nton P ann n u se poate spune acelaşi lucru : pe Ghelasie nu-1 aflăm
p rin tre «prenum eranţi» la nici una din cărţile tip ărite de A nton P an n
în tre 1841— 1851, iar acesta din urm ă nu am inteşte despre m uzicianul
de la Argeş în al său Bazul teoretic şi practic, care poate fi considerat
cea dintâi lucrare care conţine prim ele noţiuni de istoria muzicii bise
riceşti din Ţările Rom âne ;
7. V aloarea docum entar-artistică a operei lui m uzicale, com pen
sează eforturile cercetării şi pledează pen tru realizarea unei ediţii cri
tice, selective, de m uzică bizantină «tonisită», «intradusă», «pre
scurtată» şi creată de Ghelasie B asarabeanul care ne-a preocupat în
ultim ul tim p.

ANEXA 1
CANOANELE MUSIKIEI
prescurtate din T eoreticon de Sf(inţia) sa Părintele G helasie Basarabeanu(l) pro(fesor)
de mus(ică) în Seminarul Sf(intei) Episcopii Argeş, 1840.
HRISTEA <S I DOBRESCU
Câte sem ne sânt la M usikie ?
Şaizeci şi şapte.
Câte sem ne sânt la M usikie ?
A cestea sânt întâi 6 haractiruri suitoare şi 4 pogorâtoare cu şapte sillabe s
al doilea : patru ipostasuri cu vremi şi şase fără v r e m i; al tr e ile a :

D OC U M E N T AR E

393

sem ne stricătoare de g la s u r i; al patrulea :
cincilea : 5 ftorale hrom aticeşti şi doua ftorale
2 0 de mărturii doveditoare.

5

8

ftorale dialoniceştî ; al
a rm o n iceşti; al şaselea :

Cu care ne slujim mai dintâi la felurimea bunei viersuiri ? (B.C.U

«Mihail Emi-

nescu», Iaşi, ms. rom., ÎI 31, f. 2r).

ANEXA 2
CATALOG SISTEMATIC
al m anuscriselor psaltice din sec. XIX cu opera muzicală a lui G helasie.
Fondul
unde se
I. B.A.R.

Nr.
crt.

Nr. ms. şi D im en
data scrierii siuni

IX. B.P.R.
III. B. Sf.
Sinod

IV. B.C.U.
Iaşi

/18,5
/16,5
/17
/l 6,5
/18
/14,5
/14,5
/19,5
/1 7
/18
/14,5

.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10,
11.

513/1855
511/1839
1191/1874
3018/1864
3140/1862
3255/1863
3960/1862
4311/1858
5432/1843
5519/1860
5867/1845

12.

219/1822

23,5/17

13. 11

139/1842

23 /17

14. ÎI
15. II
16. II

146/1842
174/1855
278/1862

22,5/17
24 /1 8
22,5/18

11
II

31/1840
32/1862

19. III
. III

79/1839
83/1854

22

4/1842

21

1.
2

17.
18.

20

22

22
21
21
23
9
18
26
23
23
20

18,5/13
/14,5

Nr.
file

Copistul

A n tologie
,,
,,
M
„
,,
,,
,,
,,
,,
..

236
168
269
189
208
107
194
234
72
53
26

I. Profeanu
G helasie
I. V lădescu
I. Popescu
A lecu Popescu
R. Proşteanu
I. Lăcureanu
I. Crâmpoe
M. BSrbălotescu
I. C iucescu
Filothei monah

It
,,

158

Ghelasie

169

n

154
62
236

Ghelasie, Stan
sân Popa
G helasie
I. Brădescu
M. G eorgescu

Denu
mirea

,,
.•
,,

/1 7
22 /17

,,
II

204
280

Hristea Dobrescu
D. Protopopescu
(M atache)
G helasie ş.a.
S. Hordobelea

/17

,,

126

D. Protopopescu

,,

98
209
231

neidentificat
V lasie Popescu
I. Topăneanu

V. B.C.J.
Braşov

21

VI. Arh.
St. Rm.
V âlcea

22

VII. B. Ep.
Rm. VI.

25.

7516/1844

22

/ 17

>•
,,

26.

5916/1853

24 /19

11

VIII. B.S.
Strihareţ

.

. III
23.
24.

79/1862
80/1863
81/1864

154
211

20

22 jl 7
2 2 /16,5
22 /1 6,5

98
283

Stan Popescu
Mihai V asilescu
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Fondul
unde se

Nr.
crt.

IX. B. par
ticu
lare

27.
28.
29.

X. A thos

30.

I. B.A.R.

Nr. ms. şi Dim en
data scrierii siuni
1/1852
1/1857
1/1842

23 /18
24 /18
24 /19
?

A/6

.
3.
4.

2495/1874
2619/1844
3015/?
4507/1855

23 /16,5
22,5/16,5
21 /17,5
20,5/17

5.

5119/1860

22,5/17

12/1858

21,5/18

1.
2

II. B. Sf.
Sinod

6

III. B.C.U.
Iaşi

8

. II

7.

II

107/1844

. III

78/1840

22

/17

23 /16,5

D enu
mirea

Nr.
file

Copistul

VI. B. particulare
VII. Mt.

Obs

'•

229
235
185

I. Zamfirescu *•
I. Brumuşascu 2
Stancu T o m escu 3

r.

519

2

t

Doxastar
269
,,
271
,,
92
Doxastar
199
şi A ntolog
261
-

neidentificat
Marin fiu Preot Ene
N.M.
voi. 2C. Pom ilescu
v oi

Doxastar
215
şi A ntolog.
Doxastar
94

St. Protopopescu

,f

241

Ion fiu Preot N ica

Luca
G helasie ş.a.

IV. Arh. St.
Rm. VL
V. B.S.
Striharet

ROMANA

9.73/1863 30/21„290V lasie
7857/1855

24 /19

7858/1854

24 /19

Doxastar
337
şi A ntolog.
213

2/1844

23 /18

203

. 196( V /2 )/1848

10
Mihai V asilescu
Marin V asilescu
11
12

L uca1

13

—

Athos

vni.

B.M.
A rgeş

1 . Biblioteca
2. Biblioteca
3. Biblioteca
1. Biblioteca
2. Ultim ile 4
1904, s-au pierdut

31/1819
13/1820
32/1821
33/1823

—

Liturghie

G helasie
G helasie
G helasie
G helasie

—
—
2

ms.
ms.
ms.
ms.

gr.
gr.
gr.
gr.

on Dejan, Piteşti.
Drof. Dr. Ion N ijloveanu, Craiova.
vi. Bălăianu, Bucureşti.
yrof. Dr. Ion M ijloveanu, Craiova.
mss. din biblioteca măn. A rgeş, com unicate de N. Iorga în anul
şi nu le cunoaştem conţinutul.

ANTROPONIME DE ORIGINE GETO-DACA
1. Burebista
Pr. prof. I. IONESCU

N um ele făuritorului statului geto-dac, «care depăşea cu m ult, spre
toate zările, teritoriul de azi al Rom âniei, ţinând spre vest până la m ar
ginile Boemiei şi până la m ijlocul Pannoniei, spre nord până dincolo de
C arpaţii Păduroşi, spre răsărit până la Olbia şi până la ţărm ul P ontului
Euxin, spre sud până în Iliria şi până 1a M unţii Balcani» \ ne-a fost
p ăstrat de geograful Strabon (circa 60 î.H r.—25 d.Hr.), grec din Am asia
din Pont, în Asia Mică, în p arte contem poran cu Burebista (circa 82
î.H r.— 44 d.Hr.), ortografiat în două feluri : Boirebistas (şi Byrebistas
(BopeŞtaxas), şi de inscripţia lui Acornion de la Dionysopolis (Balcic, în
Bulgaria), din anul 48 î.Hr., tot în două grafii : B yrebistas (BopsPooxaS),
atestat şi în tr-o inscripţie din M esem bria, şi B yrabeistas
(Bopa(fetatas).
Iordanes în sec. VI d.Hr. îl transcrie în latineşte B u rvista . Form a
greacă cea m ai frecvent folosită, mai ales în inscripţii «şi deci cea mai
apropiată de aspectul fonetic autentic este B yrebistas, care, după nor
mele tran sliteraţiei din acea epocă, dă form a latină B u re b ista 2.
Numele, cum afirm ă I. I. Russu, este specific pen tru geto-daci şi
face p arte din grupa acelor antroponim e care nu se întâlnesc, oricât ar
fi căutate, la alte neam uri din m area fam ilie a in d o eu ro p en ilo r3.
în secolul trecut, W. Tom aschek a pus num ele B urebista în legătură
cu *bhuri- h din sanscrită (reichlich, viei, gew altig = îm belşugat, p u 
ternic, m ult) 4. D. Detschew îl p une în paralelă cu num ele personal gre
cesc 'AvSpoicsiSr^ şi-l derivă din bheidh-to, care dă în greceşte IIsiGt]<;,
PoupxsvttoS,
cu înţelesul de «prim ul d intre bărbaţi» 5.
V ladim ir Georgiev leagă num ele regelui dac Burebista de alb.
burre 6, care a in tra t şi în arom ână : bură, «om voinic, viteaz, erou» 7.
Gr. B râncuş m enţionează că : «sem nificaţiile suplim entare pe care le are
rom. bărbat în com paraţie cu lat. barbatus şi cu reflexele acestuia din
franceză, italiană, spaniolă concordă cu ale corespondentului albanez
burre, «bărbat, soţ, voinic, viteaz, om de onoare», care uneori atribuie
calitatea ca un adjectiv» 7a.
1. Radu Vulpe, Getul Burebista, conducător al întregului neam geto-dac, «Stu
dii şi comunicări», Piteşti, 1918, p. 33.
2. Ib id e m , I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1967, p. 159; Hadrian
D aicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, CLuj-Napoca, 1972, p. 34— 54;
Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977, p. 83— 8 5 ; N. lorga,
Istoria românilor, If 2, Bucureşti, 1988, p. 35^-36.
3. I. I. Russu, op. citv p. 159; Ion Horatiu Crişan, op. c i t p. 84.
4. W. Tomaschek, Die alten Thraker, W ien, Bd. 131 (1894), II, 2, Personennamen und Ortsnamen, p. 15— 16.
5. D. D etchew, D/e thrakischen Sprachreste, W ien, 1957, p. 80.
6 . Vladimir Gheorghiev, T ra kite i tehniiat ez/7c, Sofia, 1977, p. 197.
7. Grîgore Brâncuş, Istoria cuvintelor, Bucureşti, 1991, p. 23, cit. V. G heor
ghiev, T rakite i tehniiat e z i k , Sofia, 1977, p. 197.
7a. Ibidem.
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I. I. Russu pune în legătură pe bur-, buris din Burebista, cu «pro
babil i.-e. *bu-, bhu-f «a um fla, din v. ind. b h u r i «bogat, m ult, tare»,
iar coradicalul -bista cu eventualul rad. *ueis-9 «a creşte, a odrăsli», lat.
viesnos, viestis, «a spori, a prospera», lit. i-visti» 8.
Vasile P ârvan consideră partea a doua - bostes, probabil şi în tarabostes, ca şi W. Tomaschek, cu sensul de «cunoscut, recunoscut», exact
term enul latin n o b ilis9. A. W alde — J. Pokorny deduce elem entul
- bostes de la radicalul i.-e. *bhâ-s, «strălucitor, luminos» 10.
în analiza etimologică a radicalului bur- aducem o inform aţie nouă,
nefolosită până acum, din sum eriană, lim bă în ru d ită cu indoeuropeana
prim itivă iiJ în care se întâlneşte cuvântul bur cu sensul de «a absolvi,
a elibera de rău» (absoudre, delivrer d’un malefice) lL>.
Strabon (VII, 3, 11) spune că «ajungând în fru n tea neam ului său,
care era istovit de războaie dese, getul B urebista l-a în ălţat atât de
m ult p rin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încât în
câţiva ani a fău rit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai m y e
p a rte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie tem ut şi de ro
mani» 13.
Din relatarea lui Strabon reiese că Burebista a fost un erou elibera
tor al poporului său, a tâ t din răul sau decăderea m orală, cât şi din cea
politică.
Considerăm că şi acest aspect caracteristic al personalităţii sale va
fi in tra t în sfera noţiunii cuvântului geto-dac bur(e), care, dacă adăugăm
hipocoristicul adjectival bistay ar însem na : strălucitul erou-eliberator =
Bureabista.
2. D ecebal
D espre regele Decebal (86— 106 d.Hr.) avem în prezent tot o incer
ţi tu dine e ti m ologică.
Dio Cassius ne-a lăsat o caracterizare portretistică ajunsă clasică :
«Foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind
să aleagă prilejul pentru a-1 ataca pe duşm an şi a se retrage la timp.
Dibaci în a întinde curse, era un bun lu p tăto r şi se pricepea să folosească
izbânda, d a r şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din această pricină,
m ultă vrem e a fost un duşm an tem ut de rom ani» u .
8 . I. L Russu, op. cit., p. 95.
9. V asile Pârvan, Getica. O preistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 148;
G. G. M ateescu, în AIIN, 4, 19*26— 1927, p. 332, propune sensul de «cel strălucit»,
din traco-dacă, b o ste s, ta rabostes, cu originea în *b h o -s -k , «strălucit», «nobil»
sau
«bine cunoscut» ; C. C. şi D. Giurescu, Istoria Românilor, I, Bucureşti, 1974, p. 63;
Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 83 : «cel strălucitor, cel puternic, cel nobil».
1 0 . A lois W alde — Julius Pokorny, V e r g le ich en d es W drterbuch der in d o g e rmanischen Sprachen, Berlin-Leipzig, 1930, II Band, p. 122; Mircea Eliade, De îa
Zalm oxis Ia Genghis-lian, Humanitas. 1995, p. 64.
II. Lucia W ald, Dan Slusanschi. In troducere in stud iul limbii şi culturii indoeu ro p e n e, Bucureşti, 1987, p. 10— 12.
12. Henri Limet, L 'a nth ro po nym ie su m erien ne dans Ies d o c u m e n ts de la 3 e
d yn a stic d'Ur, Paris, 1968, p. 222; A. Deimel, Sum erisch es L e x ik o n , Roma, 1927.
13. Izvoarele privind istoria R o m â n iei, FHDR, I, Bucureşti, 1964, p. 237.
14. Idem, p. 683.
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Decebal-Dicebalus — ^exepaXo; — este compus din două radicale :
Dece (Dice)-baL Radicalul - bal se întâlneşte frecvent în antroponim e
compuse : Areibalos, Bazobalis, Decebalus, Dinibalis, şi provine din i.-e.
*bel, «puternic» i5.
C uvântul bal se întâlneşte şi în sum eriană şi înseam nă «rege», «su
veran», înţelegându-se cel puternic, şeful s ta tu lu i1G.
I.
L Russu consideră probabil radicalul dece din i.-e. * d e /c \ «a lua,
a întâm pina, a onora», în ru d it cu lat. doceo (= a învăţa pe cineva) şi cu
grecescul ăe/o^ai1;.
în sum eriană avem di-ku, adjectiv, cu înţelesul «judecat, cu ju d e 
cată, înţelept», folosit în num e proprii : E n-di-ku ( = rege cu judecată,
înţelept), L am a-di-ku (== Lam a este înţelept, cu ju d e c a tă )16.
In geto-dacă trecerea lui i la e este obişnuită 10, ca şi în dik(u)dek(e).
Ţinând seam a de caracterizarea pe care i-a făcut-o Dio Cassius lui
Decebal, regele e ro u -m artir al dacilor (a, 106), ca şi de considerentele
lingvistice analizate, considerăm antroponim ul geto-dac Decebal u n supernom en, hipocoristic, cu înţelesul de regele priceput, înţelept, cu ju 
decată, cinstit de poporul său, ca şi de urm aşi.
PIELM
Pe tot cuprinsul daco-rom an se foloseşte în lim ba vorbită cuvântul
pielm , cu înţelesul de «aluat, cocă, plăm ădeală, am estec subţire făcut
din făină de grâu şi din apă, cu care se ung unele aluaturi în ainte de
a fi băgate în cuptor» 1 sau «făină de grâu, de porum b etc. (de cea mai
bună calitate)» în reg istrat în dicţionarele lim bii rom âne cu «etimologie
necunoscută» 3.
C uvântul respectiv este atestat şi în Biblia de la B ucureşti, 1688 :
«Şi coapseră pielm ul ce l-au scos din Eghipet, turte de azime în spuză»
(48, 1/14, 1/27) sau «Au adus... vase de lut şi grâu şi orz şi făină şi
pielm» (229, 2/34). C uvântul îl foloseşte şi A ntim Ivireanul în Didahii,
atunci când critică societatea feudală a tim pului său : «Caut la faţa
Sarei, plină de pielm (= făină albă). Văd şi faţa m uierii de acum, plină
de fleacuri drăceşti».
P entru explicarea originii cuvântului discutat, apelăm la cunoscu
tul dicţionar al lui Ju liu s Pokorny \ în care se m enţionează rădăcina
15. I. I. Russu, op. cil., p. 92.
16. H. Limet, op. cit., p, 221 ; A. Deimel, op. cit.
17. I. I. Russu, op. cit., p. 1 0 1 — 132.
18. II. Limet, op. cit., p. 224; A. Deimel, op. cit.
19. Istoria limbii române, II, Bucureşti, 1969, p. 361.
1. DLR, Dicţionarul Limbii R o m â n e , 1974, tom. V ili, partea a doua, litera P
p. 559.
2. DEX, Dicţionarul e x p lic a tiv aî Limbii R om â ne , Bucureşti, 1987, p, 6 6 8 .
3 . lbidem.
4. Julius Pokornv, Indogermani&ches e tv m o lo g isch es W o r tcrb u ch , 1959, Banei I,
pp. 798, 802, 803.
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indo-europeană : pel-, pele- (giessen, fliessen = a vărsa, a curge), in
form aţii cu n-, în tâ ln it în lat. pollen, - irtis, polen, -polnes (sehr feines
M ehl = făină foarte fină), pollenta f. (G erstengraupen = arpacaş) ;
lat. pelene (Herd = v atră de copt) ; lett. p eln i, plene (Weise As-che auf
K ohlen = cenuşă albă pe cărbuni).
în form aţia pel-m en , pel-tot înseam nă H aut, H uile = piele, înveliş,
învelitoare, coajă, pojghiţă (de făină coaptă) şi îl întâlnim şi în greacă :
pelm a (= talpă). în form aţia pl-no, p lo n y , pion (Ebene = câmpie) îl
întâlnim şi în slavă 5.
în lim ba rom ână, cuvântul p ielm este discutat de G rigore B râncuş
în categoria de «cuvinte autohtone probabile», citându-1 pe N. Jokl şi
E. Cabej p en tru relaţia dintre rom. pielm şi alb. picilm, p j e l m G.
în realitate, cuvântul p ielm în lim ba rom ână este un cuvânt sigur
autohton traco-geto-dac, de origine indoeuropeană : p e l m e n cu diftongarea lui e şi cu eliziunea term inaţiei -en, şi se află num ai în dia
lectul dacorom ân, în stânga D unării. F aptul este explicabil, p en tru că *
în tim p ce arom ânii şi m eglenorom ânii sunt prin excelenţă păstori, ro 
m ânii din stânga D unării au fost prin excelenţă agricultori, cultivatori
ai p lantelor cerealiere, transform ate prin m ăcinat, de m orile puse în
m işcare p rin curgere (pel-) apei, în făină albă fină (pel-m en , pel-en).
Un trib geto-dac din câm pia Olteniei, care s-a ocupat cu creşterea
cerealelor şi m ăcinatul lor s-a n u m it Peleni, iar cetatea lor s-a num it
P elen d a va 7, care s-a aflat pe platoul satului Cârligei din dreapta J iu 
lui, la apus de oraşul Craiova, dărâm ată de rom ani în războiul de cuce
rire a Daciei în 101— 106, şi reclădită în stânga Jiului, p u rtân d num ele
tot de Pelendava, pe v a tra căreia s-a ridicat biserica fostei m ănăstiri
Bucovăţul Vechi (1572), care cuprinde în soclul şi zidurile ei cărăm izi
din fostul castru rom an, m enţionată în Tabula Peutingeriana, din ju ru l
anului 250, iar în ju r s-au identificat urm e de vieţuire daco-rom ană, pe
tot cuprinsul, m unicipiului Craiova, cu continuitate până în zilele
noastre 8.
O riginalul indoeuropean pel-, cu derivatele pel-en, pel-m en, se do
vedeşte a fi prezent atât în grupul lim bilor satem , ca în traco-geto-dacă,
albaneză, balto-slavă, cât şi în g rupul lim bilor centum , ca în latin ă şi
greacă, dovedind o origine indoeuropeană comună. G eto-daca a avut ori
ginalul indoeuropean, pel-, atât în form aţia pel-en (Peleni, Pelendava),
cât şi în form aţia p el-m en , m oştenit în lim ba rom ână în cuvântul pielm
(= făină fină).
5. A lois W alde — Julius Pokorny. V ergleichencles 'W orterbach cler inclogerm anischen Sprachen, II Band, Berlin-Leipzig, 1927, p. 60.
6 . Grigore Brâncuş, V ocabularul
a utohton al lim bii ro m â n e , Bucureşti, 1983,
p. 145.
7. I. Ionescu, T o po nim u l Pelendava, în «Limba Română», XXXVII (1988) nr. 6 ,
p. 517— 520.
8 . Prof. O ctavian Toporu, A şezări antice la M o llen i — Buc.ovăţ şi In îm p r e j u 
rimi, în «Mitropolia Olteniei», anul XXIV (1972), nr. 9— 10, p. 700— 708. Pr. D. Bălaşa, Pagini din trecutul mănăstirii Coşuna — Buco văţu l V ech i, în «Mitropolia O l
teniei», nr. citat, p. 727— 772.
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E. De M ich elis0 considera p a tria prim itivă a Indoeuropenilor în
special zona pontică şi cea dunăreană, în regiunea vechii Dacii şi a
Traciei. W. M erlingen (1955) se referea la zona Rom âniei, Bulgariei şi
a Macedoniei. VI. Gheorghiev (1958) afirm ă că la sfârşitul m ileniului III
î. Hr., idiom urile indoeuropene erau deja separate şi cu m odificări spe
cifice, indoeuropenii aflându-se deja în Europa, ocupând o regiune din
E uropa centrală şi de est, în tre Rin şi Don, la sud de M area Baltică şi
de M area N ordului, ţin u t care cuprindea stepa rusă şi câmpia polonă,
în care cele mai vechi toponim e su n t indoeuropene şi, în care, p otrivit
datelor arheologice, la începutul neoliticului (m ileniului VI î.Hr.) se afla
o com unitate om enească im portantă.
In m ileniile III—II î.Hr., cu ltu ra dunăreană s-ar fi extins într-o
zonă largă care cuprindea regiunea Tisei, Transilvaniei, Poloniei şi
U crainei, apoi spre sud în Balcani, de unde se produce m igraţia luvitoh ittită spre Asia Mică şi cea a trib u rilo r indoeuropene în Grecia. Din
aceeaşi regiune a centrului Europei pornesc m igraţiile care au dus la
indoeuropenizarea culturilor nordice şi la in filtră ri în Peninsula Italică,
încheierea procesului de constituire a trib u rilo r indoeuropene şi de cris
talizare a idiom urilor lor s-ar fi realizat la sfârşitul epocii bronzului şi
a trecerii la epoca f ie r u lu i10. Cu epoca bronzului (in ju ru l anului
2000— 1800 î.Hr.) se poate vorbi de traci străvechi, iar de la sfârşitul
epocii bronzului până la H allstattul m ijlociu (cca sec. XIV —VIII î.Hr.)
se poate vorbi de geto-daci vechi, adică de triburile nord-tracice care
au locuit în spaţiul carpato-dunârean 11.
Radicalul indoeuropean com un pel-, p ă stra t în traco-dacă, în for
m aţiile pel-en şi pel-m en, ne duce la o epocă mai veche, de la începutul
m ileniului II î.Hr., şi, in acelaşi tim p, vorbeşte despre îndeletnicirea de
agricultori a trib u rilo r traco-dace care au populat câm pia D unării, cu
noscuţi sub num ele de Peleni. C uvântul pielm pe care şi ei l-au folosit,
l-au transm is urm aşilor lor, păstrându-se până astăzi în lim ba rom ână.

9. E. de M ichelis, L'origine elegii Indo-Europei, 1903.
10. Luca W ald, Dan Sluşanschi, Introducere în studiul limbii şi culturii jjndoeuropene, Bucureşti, 1987, p. 353— 355.
11. Vladimir Dumitrescu — A lexandru Vulpe, Dacia înainte de Dromichcte,
Bucureşti, 1988, p. 91— 92.
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LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Sumarul şedinţei de lucru din 3— 5 iulie 1996
Pe tem eiul prevederilor sta tu ta re şi regulam entare bisericeşti, la
convocarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în zilele de 3—5
iulie 1996 a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
O rtcdoxe Române.
In dim ineaţa zilei de 3 iulie 1996, la orele 9,30, după săvârşirea Sfin
tei Liturghii, P.S. A rhiereu-V icar Irineu Slătineanul, îm preună cu un
sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba T e-D eum -ului la care au
p articipat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist îm preună cu ceilalţi
m em bri ai S fântului Sinod.
La orele 10,00, în sala sinodală a reşedinţei patriarhale, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist deschide şedinţa de lucru a Sfântului
Sinod, invitând pe P.S. Episcop-Vicar P a tria rh a l Teofan Sinaitul, Secre
tarul S fântului Sinod, să dea citire A pelului nom inal, în urm a căruia
se constată :
S unt prezenţi : Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, I.P.S.
M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. M itropolit A ntonie al
A rdealului, I.P.S. M itropolit Nestor al Olteniei, I.P.S. M itropolit Nicolae
al B anatului, I.P.S. M itropolit P e tru al Basarabiei, I.P.S. M itropolit S era
fim al G erm aniei şi Europei C entrale, I.P.S. Arhiepiscop Lucian al To
nusului, I.P.S. A rhiepiscop Vasile al Târgoviştei, I.P.S. A rhiepiscop
Pim en al Sucevei şi R ădăuţilor, I.P.S. A rhiepiscop B artolom eu al Clu
jului, P.S. Episcop G herasim al Râm nicului, P.S. Episcop Eftim ie al
R om anului, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, P.S. Episcop A ndrei al
Alba Iuliei, P.S. Episcop Calinic al A rgeşului, P.S. Episcop Casian al
D unării de Jos, P.S. Episcop Tim otei al A radului, P.S. Episcop Ioan al
Oradiei, P.S. Episcop Ju stin ia n al M aram ureşului şi Sătm arului, P.S.
Episcop Nifon al Sloboziei şi C ălăraşilor, P.S. Episcop Ioan al Covasnei
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şi H arghitei, P.S. Episcop Vicar P a tria rh a l Teofan Sinaitul, P.S. Episcop
Vicar P a tria rh a l Vi-ncenţiu Ploieşteanul, P.S. Episcop Vicar Teodosie
Snagoveanul, P.S. Episcop Vicar Calinic B otoşăneanul, P.S. Episcop
Vicar Dam aschin Severineanul, P.S. Episcop Vicar Gherasim P utneanul, P.S. Episcop Vicar Irineu B istriţeanul, P.S. A rhiereu Vicar Irineu
Slătineanul, P.S. A rhiereu Vicar Ioachim V asluianul, P.S. A rhiereu
Vicar Ju st in Sigheteanul.
A bsentează m otivat LP.S. Arhiepiscop Victorin al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Rom âne în Am erica şi Canada.
După citirea apelului nom inal, constatându-se prezenţa statutară,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist rosteşte un scurt cuvânt de
deschidere in cuprin&ul căruia evocă rostul acestei şedinţe de lucru cu
ordine de zi bogată, în care fiecare problem ă înscrisă îşi găseşte im por
tanţa în viaţa şi lucrarea Bisericii, d ar şi m enirea acestui for central
bisericesc de a se îngriji, potrivit prevederilor canonice şi statu tare
bisericeşti, să valideze lucrările Colegiilor Electorale Bisericeşti ce vor
alege pe ierarhii care vor conduce destinele a trei eparhii de curând
înfiinţate sau reînfiinţate, spre o m ai bună lucrare pastoral — m isio
nară a Bisericii în m ijlocul poporului dreptcredincios.
Invocând darurile S fântului Duh şi binecuvântarea Bunului D um 
nezeu p en tru îm plinirea cu folos a lucrării acestui for bisericesc, Prea
Fericitul P ărin te P atriarh Teoctist declară deschisă această şedinţă de
lucru a S fâ n tu lu i Sinod.
In continuare, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, supune
plenului componenţa Comisiilor de lucru p en tru sesiunea de lucru a
anului 1997, după cum urm ează :
Comisia pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială
LP.S.

M itropolit

A ntonie

lui — Preşedinte
I.P.S. M itrpolit Petru
Membru
I.P.S.

A rhiepiscop

al

Ardealu-

P.S. Episcop

Ioan al C ovasnei şi Har-

ghitei — Membru
al

Basarabiei —
P‘S* EP*sco P‘Vicar

Pimen al S ucevei şi

~

Gherasim Putneanul

Membru

Rădăuţilor
- Membru
P.S. Arhiereu-V icar Ioachim V asluianul
P.S. Episcop Eftimie al Romanului — __ Membru
Membru
P.S. Episcop A ndrei al A lba Iuliei — p -s - A rhiereu-Vicar Justin Sigheteanul —
Raportor
Membru
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină
I.P.S.

Mitropolit N estor

al O lteniei —

P reşedinte

portor

I.P.S. A rhiepiscop
__ Membru

Lucian

al Tomisului
P-S* Episcop Justinian al Maramureşului

. P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului —
Membru

P.S. Episcop
Membru
B. O. R. — 26

P.S. Episcop Calinic-al A rgeşului — Ra-

Epifanie

al

Buzăului -

şi sătm arului — Membru

P S ’ Bpiscop-Vicar Calinic Botoşăneanul
— Membru
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Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
I.P.S. Mitropolit

Daniel al M oldovei şi

P.S. Episcop Ioan al Oradiei — Membru

Bucovinei
Preşedinte
pg
Episcop-Vicar T eodosie SnagoveaI.P.S. Arhiepiscop V asile al T ârgoviştei nuj __Membru
— Membru
Tn
o Arhiepiscop
* u- ■
t 1
, •.
P-S. Episcop-Vicar
Damaschin SeveriI.P.S.
Bartolomeu
alt r-M
Cluju^
r
, .
.,
,
neanul — Membru
lui — Membru
P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos P.S. Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul —
— Raportor
Membru
Comisia relafiilor externe bisericeşti
I.P.S. M itropolit N icolae al Banatului — P.S. Episcop Nifon al Sloboziei şi CălăPreşedinte
raşiJor — Raportor
I.P.S. M itropolit Serafim al Germaniei

şi P.S.

Europei Centrale — Membru
I.P.S.
P.S.

Arhiepiscop
Episcop

Membru

Victorin — Membru

Timotei

al

Aradului

Episcop-Vicar

Teofan

Sinaitul

—

Membru
P.S. Episcop-Vicar V incenţiu Ploieşteanul
__ Membru
p

<5

Arhiereu-V icar

Irineu

Slătineanul

— Membru

După citirea com ponenţei Comisiilor, La propunerea Prea Fericitului
P ărinte P a tria rh Teoctist, SM ntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă com ponenţa Comisiilor de lucru pentru sesiunea de
lucru a Sfân tu lu i Sinod pe anul 1996.
In continuare Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dispune citi
rea Ordinii de Z i care, anterior fusese com unicată p e n tru consultare şi
eventuale com pletări. La acest punct, unii ierarh i adresează plenului
rugăm intea de a se accepta înscrierea pe Ordinea de Zi a unor noi
problem e.
După ce se aduc com pletările respective conform cu solicitările
făcute, la propunerea Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist S fântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă Ordinea de zi cu înscrierea noilor propuneri făcute de
unii m em bri ai S fâ n tului Sinod.
— Aprobă repartizarea lucrărilor înscrise pe Ordinea de zi la Co
m isiile Sinodale, în vederea exam inării şi întocm irii referatelor.
După înm ânarea lucrărilor PP.SS. Ierarhi referenţi, la propunerea
Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, şedinţa de lucru în plen se
suspendă, urm ând a se continua lucrările în comisiile sinodale.
In aceeaşi zi, la orele 17,00 se reiau lucrările şedinţei S fântului
Sinod sub preşedinţia Prea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoctist.
La invitarea Prea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, P.S. Episcop
Casian al Dunării de Jos, raportorul Comisiei învăţăm ântului pentru
pregătirea personalului bisericesc, prezintă referatele asupra :
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Tem ei nr. 4214/1996 — Proiectul de program al celei de a IV -a
Conferinţe Internaţionale a Şcolilor de Teologie Ortodoxă (B ucureşti,
12— 17 august 1996).
Din referatu l prezentat reiese că p rin hotărârile S fântului Sinod
nr. 98/1995 şi 668/1996 s-a aprobat ca cea de a IV-a Conferinţă In te r
naţională a Şcolilor de Teologie O rtodoxă să se organizeze în perioada
12— 17 august 1996 la F acultatea de Teologie Ortodoxă a U niversităţii
din Bucureşti.
In baza acestor hotărâri sinodale, C om itetul rom ân de organizare a
elaborat program ul detaliat al desfăşurării lucrărilor C onferinţei, lista
de participanţi din ţară şi din străinătate, în cuprinsul căreia au fost
incluşi m em brii Sfântului Sinod care su n t cadre didactice sau fac p arte
din Comisia sinodală de învăţăm ânt.
R eferatul constată că, potrivit datelor existente, su n t încă eparhii
care nu şi-au depus contribuţia financiară stabilită prin hotărârea Sfân
tului Sinod nr. 96/1995, ceea ce creează dificultăţi în organizarea Confe
rinţei.
în cadrul discuţiilor care au a v u t loc, s-a relevat necesitatea ca
ierarhii ortodocşi rom âni invitaţi să prezinte com unicări, reflectând con
tribuţia teologică şi ştiinţifică a Bisericii noastre la lucrările Conferinţei,
ce are ca tem ă «Misiunea Bisericii astăzi şi mâine».
In urm a discuţiilor p u rta te în plen şi la propunerea Comisiei în v ăţă 
m ântului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod, hotă
răşte :

1

— la act de programul celei de a IV-a Conferinţe Internaţionale a
Şcolilor de Teologie Ortodoxă ce se va desfăşura la B ucureşti,
în perioada 12— 17 august 1996.
— Ia act de proiectul listei de in vitaţi şi este de acord ca la lucră
rile C onferinţei să participe ierarhii care su n t cadre didactice
sau fac parte din Comisia sinodală de învăţăm ânt.
— Adresează rugăm intea 7.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi
B ucovinei, 7.P.S. M itropolit Nicolae al Banatului şi P.S. Episcop
Casian al Dunării de Jos de a elabora şi prezenta comunicări în
cadrul lucrărilor Conferinţei.
— Invită Centrele eparhiale restante să-şi aducă contribuţia fin a n 
ciară stabilită prin hotărârea S fâ n tului Sinod nr. 96/1996, prin
virarea la A dm inistraţia Patriarhală a sum ei stabilite, în ved e
rea susţinerii financiare a organizării C onferinţei.
— Adresează Facultăţilor de Teologie Ortodoxă şi ierarhilor in vi
taţi rugăm intea de a colabora cu Facultatea de Teologie din
B ucureşti, prin confirmarea participării şi susţinerea de com u
nicări în plen sau în cele trei secţii, care să constituie contri
buţia Bisericii Ortodoxe Rom âne şi a instituţiilor sale de în vă 
ţăm ânt superior teologic la lucrările C onferinţei.

Tem ei nr. 1595, 3103, 4310/1996 —■ Alegerea noilor conduceri la
Facultăţile de Teologie Ortodoxă ale U niversităţilor din Bucureşti, P iteşti
şi Târgovişte.
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Din referatele asupra problem elor respective şi din docum entele
prezentate de instituţiile de învăţăm ânt respective, rezultă că alegerile
care au av u t loc s-au desfăşurat potrivit prevederilor legale specifice
învăţăm ântului superior de stat şi ale R egulam entului învăţăm ântului
Teologic.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Confirm ă alegerea conducerii Facultăţii de Teologie Ortodoxă
a U niversităţii din Bucureşti în următoarea com ponenţă : De
can : P r. Prof. Univ. Dr. C onstantin C om iţescu} Prodecan : Pr.
P rof. Univ. Dr. Nicolae Necula şi Secretar ş tiin ţific : Pr. Lect.
Dr. Ştefa n B uchiu.
— Confirm ă alegerea p en tru postul de Decan la Facultatea de
Teologie Ortodoxă a U niversităţii din Piteşti a Pr. Conf. Dr.
M ânu D ănuţ.
— Confirm ă alegerea conducerii facultăţii de Teologie Ortodxă a*
U niversităţii «Valahia» din Târgovişte în următoarea compo
nenţă : Decan : I.P.S. Arhiepiscop Dr. Vasile şi Secretar ştiin 
ţific : Pr. Lect. Ion Stoica.
Tem ei nr. 210211996 — Adresa Episcopiei Dunării de Jos nr. 46j
1996 cu solicitarea de a se aproba înfiinţarea, în M unicipiul Galaţi, a
unei Şcoli postliceale cu profilul Teologie-Psihopedagogie specială.
în referatu l p rezentat se arată că, m otivată de num ărul m are de
şcoli speciale ajutătoare, cămine şi case de copii cu o populaţie şcolară
de peste 3.000 elevi, existente în cuprinsul eparhiei şi de necesitatea
pregătirii unor cadre specializate, Episcopia D unării de Jos care oferă
spaţiu de cazare şi şcolarizare în clădirea Sem inarului Teologic din
Galaţi, a obţinut acordul Inspectoratului Şcolar Ju d eţean G alaţi în
această problem ă.
In urm a discuţiilor care au avut loc, a lăm uririlor aduse în plen de
P.S. Episcop Casian al D unării de Jos şi la propunerea Comisiei în v ă
ţăm ântului p en tru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Şcolii postliceale cu profilul Teologie-Psihopedagogie specială în M unicipiul Galaţi, cu durata de 2 ani,
începând cu anul şcolar 1996— 1997, cu cifra de şcolarizare de
50 elevi în anul L
— Se va interveni la M inisterul învăţăm ântului pentru obţinerea
avizelor necesare organizării şi funcţionării acestei şcoli.
Tem ei nr. 3689/1996 — Adi'esa M itropoliei M oldovei şi Bucovinei
nr. 3208/1996 cu solicitarea de a se aproba reînfiinţarea Sem inarului
Teologic Liceal şi a Şcolii de cântăreţi bisericeşti din M unicipiul Huşi.
Din refe ra tu l asupra problem ei, rezultă că, la intervenţia I.P.S.
M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Inspectoratul Şcolar Ju d e 
ţean Vaslui şi-a dat acordul p e n tru reînfiinţarea acestor şcoli, atât pen-
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tru nevoile interne ale Bisericii noastre cât şi pentru satisfacerea soli
citărilor privind şcolarizarea tinerilor de dincolo de P rut, recom andaţi
de M itropolia Basarabiei.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reînfiinţarea Sem inarului Teologic Liceal Ortodox în
cadrul Liceului «Cuza Vodă» din M unicipiul H uşi, cu anul de
învăţăm ânt 1996— 1997, c i l cifra de şcolarizare de 25 locuri în
clasa a IX-a.
— Aprobă reînfiinţarea Şcolii de cântăreţi b'sericeşti pe lângă S e 
m inarul Teologic Liceal din M im. H uşi, începând cu anul de
învăţăm ânt 1996— 1997, cu cifra de 25 locuri în anul I.
— Se va interveni la M inisterul Învăţăm ântului pentru obţinerea
avizelor necesare organizării şi funcţionării acestei şcoli.
Tem ei nr. 2883/1996 — Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 471/1996,
cu solicitarea de a se aproba înfiinţarea unei clase de Sem inar Teologic
Liceal Ortodox în cadrul Liceului «Doamna Stanca» din Mun. Făgăraş.
Din referatul prezentat rezultă că I.P.S. M itropolit Antonie al
A rdealului şi-a dat acordul pen tru înfiinţarea acestei clase în urm a
avizului favorabil al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, reţinându-se că odată cu sporirea num ărului de clase se va putea constitui un
Sem inar Teologic Liceal Ortodox cu personalitate juridică.
In urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învăţă
m ântului pen tru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotă
răşte :
— Aprobă înfiinţarea unei clase de Sem inar Teologic Liceal Orto
dox în cadrul Liceului «Doamna Stanca» din M un. Făgăraş,
începând cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997, cu cifra de şcola
rizare de 25 locuri (băieţi) pentru clasa a IX -a şi care, odată cu
sporirea num ărului de clase la un ciclu com plet de 5 ani, va
deveni Sem inarul Teologic Liceal Ortodox din Făgăraş.
— Se va interveni la M inisterul învăţăm ântului pentru obţinerea
avizelor necesare organizării şi funcţionării acestei şcoli.
Tem ei nr. 3881/1996 — Adresa Arhiepiscopiei C lujului nr. 1443/1996
cu solicitarea de ratificare a înfiinţării claselor de profil teologic-sanitar
în cadrul G rupului Şcolar Sanitar «Victor Babeş» din Cluj-Napoca.
Arhiepiscopia C lujului a inform at Sectorul de înv ăţăm ân t al
P atriarhiei Rom âne că, începând cu anul de învăţăm ânt 1995— 1996, în
acord cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a în fiinţat clase cu profil
teologic-sanitar în cadrul G rupului Şcolar S anitar «Victor Babeş» din
Mun. Cluj-Napoca şi că acest lucru a prim it aprobarea M inisterului
învăţăm ântului.
In urm a lăm uririlor aduse In plen de I.P.S. Arhiepiscop Bartolom eu al C lujului şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului p e n tru p re 
gătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
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— Ratifică înfiinţareat organizarea şi funcţionarea în cadrul G ru
pului Şcolar Sanitar «Victor Babeş» din M un. Cluj-Napoca,
începând cu anul de învăţăm ânt 1995—1996, a claselor cu profil
teologic-sanitar, p rin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei Clu
ju lu i.
Tem ei nr. 4421/1996 — Adresele Episcopiei B uzăului nr. 129, 967,
968/19963 cu solicitarea de a se aproba înfiinţarea Sem inarului Teologic
Liceal Monahal O rtodox pentru maici şi surori, în cadrul M ănăstirii
Rate şti, Jud. B uzău.
Din adresele respective şi d in lăm uririle aduse în plenul şedinţei de
P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, rezulta că înfiinţarea acestei u n ităţi
de în văţăm ânt teologic m onahale de nivel preuniversitar este determ i
nată de necesitatea asigurării unei pregătiri teologice adecvate v ieţuito
rilor din cele 21 de m ănăstiri din cuprinsul eparhiei.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Sem inarului Teologic Liceal Ortodox
la
M ănăstirea R oteşti, ju d . B uzău, începând cu anul de învăţă
m ânt 1996— 1997, cu cifra de şcolarizare de 25locuri în clasa
a IX -a, urm ând ca exam enul de adm itere să se susţină în
sesiunea regulam entară.
— Se va interveni la M inisterul Învăţăm ântului pentru obţinerea
avizelor necesare organizării şi funcţionării acestei şcoli.
Tem ei n r . 2188/1996 — Propunerea Facilităţii de Teologie Ortodoxă
a U niversităţii
din B ucureşti privind introducerea la
exam enul de
preselecţie la specializarea Teologie-Filologie, profilul Filologie clasică a
probei orale de Lim bă şi literatură latină.
C onstatând din docum entaţia transm isă de Facultatea de Teologie
O rtodoxă a U niversităţii din B ucureşti că propunerea de introducere
a unei probe orale de Limba şi litera tu ra latină la exam enul de prese
lecţie la profilul Teologie-Filologie clasică este în acord cu norm ele
sim ilare de la facultăţile şi specializările de profil din sistem ul în v ăţă 
m ântului un iv ersitar de sta t ;
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p e n tru pregătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă introducerea probei orele de Lim ba şi literatura latină
în cadrul exam enului de preselecţie la profilul Teologie-Filologie clasică din cadrul specializării Teologie-Filologie, incepând
cu sesiunea de adm itere din anul de învăţăm ânt 1997— 1998.
— Se va interveni la M inisterul Învăţăm ântului pentru obţinerea
avizelor necesare în vederea punerii în aplicare.
Tem ei nr. 3359/1996— R eferatul Sectorului de Învăţăm ânt cu pro
punerea ca a doua vacanţă şcolară din sistem ul învăţăm ântului preuni
versitar de stat să se fixeze în funcţie de data serbării S fintelor Paşti
în Biserica Ortodoxă.
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In referatu l asupra problem ei se arată că această propunere consti
tuie un mai vechi deziderat al Bisericii noastre şi că repunerea în dis
cuţie este m otivata atât de num eroasele şi insistentele solicitări ale
părinţilor şi elevilor din toată ţara, cât şi de faptul că perioada pascală
este un im portant m om ent în form area spirituală a tineretului. De ase
m enea, se arată că propunerea este în concordanţă cu sistem ul trad iţio 
nal de învăţăm ânt rom ânesc de până în anul 1948.
Luând act de intervenţia LP.S. A rhiepiscop B artolom eu al C lujului
în care evidenţiază im portanţa acţiunii dincolo de orice greutăţi adm i
nistrative sau de anum ite reglem entări :
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca a doua
preuniversitar de
Sfintelor Paşti în
una după.
— Se va interveni la
acestei iniţiative.

vacanţă şcolară din sistem ul învăţăm ântului
stat să se fixeze în funcţie de data serbării
Biserica Ortodoxă — o săptămână îrvainte şi
M inisterul Învăţăm ântului pentru finalizarea

Tem ei nr. 3727/1996 — Propunerea M itropoliei Olteniei privind
m enţinerea pafronajului Bisericii pe diplomele de licenţă emise de
Facultăţile de Teologie Ortodoxă.
In referatul asupra problem ei se m enţionează că această propunere
se sprijină pe prevederile art. 13 din Protocolul privind integrarea insti
tuţiilor de învăţăm ânt teologic în reţeaua universităţilor de Stat, înche
iat la 31 mai 1991 între P atriarh ia Română şi M inisterul învăţăm ântului.
Luându-se în considerare argum entele aduse în plenul şedinţei de
P.S. Episcop-Vicar Dam aschin Severineanul în susţinerea acestei pro
puneri ;
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca pe Diplomele de licenţă emise de Facultăţile de Teo
logie Ortodoxă să se m enţioneze patronajul Bisericii.
— Aprobă ca această hotărâre să fie inclusă in viitorul regula
m e n t al învăţăm ântului superior teologic cn'todox, aşa cum s-a
solicitat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
— Aprobă instituirea unei comisii form ată din profesori universi
tari sub preşedinţia LP.S. Arhiepiscop Bartolm eu al C lujului,
care o va şi convoca la Cluj-Napoca, în vederea elaborării unui
Regulam ent cadru al învăţăm ântului superior teologic ortodox.
— Să se respecte prevederile art. 13 din Protocolul încheiat între
Patriarhia Româna şi M inisterul Învăţăm ântului, potrivit cărora
pe Diplomele de licenţă să se specifice şi titulatura Bisericii,
urm ând ca alături de sem nătura Rectorului să se afle şi sem 
nătura Chiriarhului locului.
— Aceleaşi criterii se vor urm a şi penti'u Diplomele de bacalureat
eliberate de Sem inariile Teologice Liceale Ortodoxe.
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Tem ei nr. 3728/1996 — R eferatul Sectorului de învăţăm ânt în legă
tură cu proiectul de programă analitică la disciplina Muzică bisericească
şi ritual pentru învăţăm ântul superior teologic, propusă de Pr. Conf.
A lexie Buzera de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.
Constatându-se că această program ă analitică, înaintată la P a triarh ia
Rom ână cu adresa M itropoliei Olteniei nr. 1491/1996, a fost elaborată în
concordanţă cu cerinţele şi sistem ul actual al învăţăm ântului superior
teologic ortodox, fiind analizată în cadrul unei comisii de specialişti
reu n ită la F acultatea de Teologie O rtodoxă din Craiova sub preşedinţia
P.S. Episcop-Vicar Dam aschin S everineanul care a făcut în plen o
expunere asupra finalităţilor didactice şi m etodice ale noii program e şi
asupra m odului de lucru al Comisiei ;
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pen tru pregătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă programa analitică p entru Muzică bisericească şi ritual
de la învăţăm ântul superior teologic, propusă de Pr. Conf A lexie
B uzera.
— Aprobă introducerea acestei programe analitice şi aplicarea ei
în sistem ul învăţăm ântului superior teologic ortodox începând
cu anul de învăţăm ânt 1996— 1997.
Tem ei nr. 4349/1996 — R eferatul Sectorului de învăţăm ânt privind
«M etodologia organizării concursului p entru ocuparea posturilor şi cate
drelor vacante de Religie şi a celor de specialitate teologică din învăţă
m ântul preuniversitar», care va avea loc la 22 iulie 1996.
Luând act de adresa M inisterului în v ăţăm ântului nr. 33053 din
11 iunie 1996 privitor la această Metodologie şi faptul că ocuparea
funcţiilor didactice se face în baza prevederilor Legii Învăţăm ântului şi
a precizărilor M inisterului în v ăţăm ântului privind aplicarea Legii res
pective ;
C onstatând că în anul 1996 se organizeaă p en tru prim a dată concurs
de titu larizare la catedrele de Religie din învăţăm ântul preuniversitar
de sta t şi la catedrele de specialitate teologică de la Sem inariile Teolo
gice Liceale Ortodoxe ;
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p en tru pregătirea persona
lului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca pentru concursul de titularizare din 22 iulie 1996
cât şi pentru viitor num ărul posturilor şi catedrelor vacante
de Religie din învăţăm ântul preuniversitar şi a celor de specia
litate teologică de la Sem inariile Teologice Liceale Ortodoxe să
se stabilească de către fiecare eparhie în parte.
— înscrierea candidaţilor la concursul de titularizare pentru aceste
posturi se ve face num ai cu aprobarea şi recomandarea Chiriahilor.
T em ei nr. 4436/1996 — Referatul Sectorului de învăţăm ânt privind
dările de seamă ale Asociaţiei Sudenţilor C reştini Ortodocşi din Romă-
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nia şi ale Ligii T ineretului Ortodox Român privind activitatea desfă
şurată în perioada 1990— 1995 şi în prim ul sem estru al anului 1996.
Luând act din prezentarea celor două dări de seamă de activitatea
deosebită desfăşurată şi de rezultatele obţinute de cele două asociaţii de
tineret creştin ortodox aflate sub patronajul Bisericii noastre ;
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p en tru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte ;
— Ia act cu binecuvântare de activitatea desfăşurată de Asociaţia
Studenţilor Creştini Ortodocşi din România şi de Liga Tinere
tului Ortodox R om ân.
— Recomandă publicarea dărilor de seamă, în rezum at, în p u 
blicaţiile şi periodicele bisericeşti.
în continuare, la invitarea Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist,
P.S. Episcop A ndrei al Alba Iuliei, raportorul Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru m ănăstiri prezintă referatele asupra ;
Tem ei nr. 3482/1996 — R eferatul Sectorului II — A.P., în legătură
cu rezultatul colectei p entru Fondul Central Misionar din Duminica
Ortodoxiei pe anul 1996.
R eferatul prezintă stru ctu ra bugetului Fondului C entral M isionar
pe anul 1996 realizată până în prezent, estim ând că după colectarea
sumei şi de la cele 16 protoierii restante, rezultatul final al colectei din
Dum inica Ortodoxiei pe anul 1996 va fi în sumă totală de 420 000 000 lei,
A nalizându-se propunerile de la cap. «Su bvenţii acordate centrelor
eparhiale pentru completarea salariilor din parohiile cu posibilităţi m a
teriale reduse», s-a apreciat ca necesară indexarea acestora cu 100%
faţă de prevederile anului 1995, la care să se adauge prevederi buge-tare
destinate C hiriarhului M itropoliei Basarabiei, în care scop s-a propus
ca, p en tru suplim entarea articolului bugetar mai sus am intit să se aloce
sum ele necesare de la articolul bugetar «S u bvenţii pentru reparaţii,
construcţii, restaurări de biserici, lucrări de pictură etc.».
R eferatul prezintă şi faptul că, până în prezent, la P atriarhia
Rom ână s-au prim it 110 cereri din partea parohiilor însoţite de reco
m andarea centrelor eparhiale, p rin care se solicită ajutoare de la Fon
dul Central M isionar pentru reparaţii, restau rări sau pictări de biserici
şi care urm ează a fi prom ovate la Consiliul Naţional Bisericesc.
în cadrul discuţiilor p u rtate în plen au fost luate în exam inare
urm ătoarele propuneri ale Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi
pen tru m ănăstiri :
a. m ajorarea sumei prevăzută la articolul «Subvenţii pentru com ple
tarea salariilor la parohiile cu posibilităţi materiale reduse din Ardeal
şi Banat» ;
b. alocarea de fonduri necesare C hiriarhului M itropoliei Basarabiei,
la articolul «Subvenţii pentru completarea salariilor preoţilor de la
parohiile cu posibilităţi materiale reduse» ;
c. dim inuarea sumei prevăzute la articolul
«Subvenţii pentru
construcţii, reparaţii şi restaurări de biserici şi aşezăm inte monahale»,
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p e n tru a se putea suplim enta prevederile la com pletările de salarii
parohiilor cu posibilităţi m ateriale reduse.
In urm a discuţiilor care au av u t loc în plen şi la propunerea Comi
siei p e n tru doctrină, viaţa religioasă şi pentru m ănăstiri, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului Central
Misionar pe anul 1996, la suma totală de lei 420.000.000.
— Aprobă ca sum a de 180.000.000 le i, alocată iniţial pentru
construcţii, restaurări şi am enajări de locaşuri de cult să fie
dim inuată la sum a de 140.000.000 lei, diferenţa de 40.000.000 lei
urm ând a fi alocată la articolul «Completări de salarii pentru
preoţii de la parohiile cu posibilităţi materiale reduse din
Ardeal şi Banat».
— Aprobă alocarea sum ei de 140.000.000 lei pentru completarea
salariilor preoţilor din parohiile cu posibilităţi materiale reduse
aparţinând eparhiilor din Ardeal şi Banat precum şi d reptu
rilor cuvenite Chiriarhului M itropoliei Basarabiei.
— Sum a de 140.000.000 lei de la articolul «Sub ven ţii pentru
constimcţii, reparaţii şi restaurări de biserici şi aşezăm inte
monahale» va fi distribuită celor 110 parohii care au înaintat
deja cereri de ajutoare, aflate în evidenţă la A dm inistraţia
Patriarhală, precum şi parohiilor care, până la sfârşitul lunii
iulie a.c., vor mai înainta cereri avizate de Centrele eparhiale.
— Celelalte prevederi de cheltuieli din bugetul pe anul 1996, răm ân
cele propuse de Sectorul II — Economic al A dm inistraţiei
Patriarhale,
— Centrele eparhiale care au în subordine protoierii care nu au
virat colecta realizată în D um inica Ortodoxiei pe anul 1996, să
le îndrum e pe acestea să vireze de urgenţă, la A dm inistraţia
Patriarhală, sum ele colectate.
— Pe vivtor, colecta ce se va realiza în Duminica O rtodoxiei, se
va centraliza la Centrele eparhiale de la protoierii, urm ând ca
acestea să fie virate im ediat la A dm inistraţia Patriarhală.
— Realizările suplim entare până la 31 decembrie 1996 cât şi eco
nomiile ce se vor realiza în anul 1996 de la celelalte articole de
cheltuieli ale bugetului Fondului Central M isionar pe anul 1996,
vor fi redistribuite pentru acoperirea unor cheltuieli ale Bise
ricii Ortodoxe Române care nu au fost prevăzute în prezentul
proiect de buget sau vor fi reportate în anul 1997 pentru aco
perirea cheltuielilor ce se vor ivi în anul 1997 până la strân
gerea colectei Fondului Central Misionar pe acel an.
— Serviciul Contabilităţii A dm inistraţiei Patriarhale va proceda
im ediat la transferarea către eparhii a sum elor prevăzute pentru
completarea salariilor preoţilor din parohiile cu posibilităţi m a
teriale reduse din eparhiile din Ardeal şi Banat.
Tem ei nr. 782/1996 — R eferatul Sectorului II al A dm inistraţiei
Patriarhale, Comisia de Pictură Bisericească în legătură cu majorarea
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preţurilor p entru lucrările de pictură din nou la biserici şi restaurare
pictură la m onum entele istorice.
Din referatul prezentat rezultă că ultim a m ajorare de preţu ri s-a
făcut p rin hotărârea Sfântului Sinod luată în şedinţa din 13— 14 iulie
1994 şi aceasta privea : lucrările pe categorii de pictori, pe m etru p ă tra t
de pictură, în care s-au inclus a tâ t pregătirea peretelui, a culorii şi toate
celelalte operaţiuni, la acea dată, p reţurile p e n tru fiecare operaţie fiind
m ajorate de 4 ori. U lterior, după hotărârea sinodală luată în şedinţa
din 14 noiem brie 1994, Comisia de Pictură Bisericească a trecut efectiv
la aplicarea hotărârii sinodale din iulie 1994.
In refe ra t se m enţionează, de asem enea că, de la data de 14 iulie
1994 şi până la data prezentului referat, p reţurile la pictura bisericească
au fost indexate de 4 ori, odată cu indexările de salarii dar că, ac tu a l
m ente, aceste p reţu ri nu mai corespund datorită inflaţiei, m ajorărilor de
preţuri, deprecierii monedei naţionale etc., precum şi faptului că, to t
mai des, pictorii solicită negocieri ale p reţurilor la lucrările de pictură
de la parohii, acestea depăşind cu m ult p reţu rile Comisiei de P ictură
Bisericească.
In cadrul Comisiei pentru doctrină, viaţa religioasă şi pentru
m ănăstiri, s-a apreciat că noile p reţu ri propuse su n t în contradicţie cu
situaţia generală economică, cu salariile cuvenite şi cu veniturile de
care dispun parohiile şi ca urm are, s-a recom andat m ajorarea preţurilor
la toate categoriile de pictură dar nu la sum ele propuse de Comisia de
Pictură Bisericească, ci în rap o rt cu indexarea salariilor şi posibilităţile
actuale de v enituri proprii ale parohiilor.
Ca urm are a discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea
Comisiei p e n tru doctrina, viaţă religioasă şi pen tru m ănăstiri, S fântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă majorarea actualelor preţuri aflate la Comisia de Pic
tură Bisericească pe fiecare operaţie cu 75% la fiecare cate
gorie de pictură.
— La bisericile în lucru, contractele ferm e aprobate şi acceptate de
ambele părţi răm ân în vigoare, in d iferen t de cursul leului,
acestea nefiind supuse m ajorării.
— Noile preţuri se vor aplica la noile contracte ce se vor încheia
începând cu data prezentei hotărâri sinodale (4 iulie 1996).
— Dacă pe parcurs vor fi indexări la scară naţională, acestea se
vor aplica şi la lucrările de pictură şi restaurare de pictură la
m onum entele istorice prevăzute în actul norm ativ respectiv.
— Parohia, respectiv Consiliul Parohialf va întocm i contractul
întotdeauna num ai cu pictorul autorizat de Comisia de Pictură
Bisericească, ca persoană fizică, n u cu o firm ă, chiar dacă picto
rul autorizat de Comisia de Pictură Bisericească are acea firm ă
autorizată legal.
— Preoţii şi pictorii bisericeşti contractanţi care nu vor respecta
clauzele contractuale şi hotărârile sinodale în speţă, vor fi
sancţionaţi : preoţii cu sancţiuni pe linie bisericească, iar picto-
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vii cu rezilierea contractelor şi ridicarea autorizaţiilor prin
Comisia de Pictură Bisericească.
— în legătură cu masa şi cazarea pictorilor şi a ucenicilor acestora,
S fântul Sinod actualizează hotărârea Perm anenţei Consiliului
Naţional Bisericesc luată în şedinţa sa din 16 decem brie 1982,
sub preşedinţia, la vrem ea aceea, a Prea Fericitului Patriarh
I u s t i n : «referitor la sum ele propuse pentru masa şi cazarea
pictorilor} Perm anenţa Consiliului Naţional Bisericesc propune
ca preoţii să fie îndrum aţi să acorde masă şi cazare pictorilor în
condiţii satisfăcătoare ».
Tem ei nr. 4287/1996 — Propunerile P.S. Episcop Casian al Dunării
de Jos, în legătură cu serbarea a două m ii de ani de creştinism de către
Biserica Ortodoxă Rom ână, în anul 2.000.
Din referatu l prezentat a reieşit eă m aterialul elaborat de P.S.
Episcop Casian al D unării de Jos este rezultatul încredinţării prim ită
p rin hotărârea Sfântului Sinod nr. 2258/13— 14 februarie 1996 şi
cuprinde : elem ente p e n tru fundam entarea acţiunilor propuse, enunţarea
unor principii de bază în vederea elaborării unui proiect de m anifestări
■jubiliare, precum şi unele propuneri concrete care ar putea fi incluse în
program ul de m anifestări ce se va întocmi.
în cadrul discuţiilor care au avut loc pe m arginea proiectului res
pectiv, la care au participat num eroşi ierarhi, s-au conturat urm ătoarele
puncte de vedere care pot contribui la îm bogăţirea şi definirea mai
concretă a m odului în care Biserica noastră va sărbători Jubileul a două
m ilenii de creştinism :
— necesitatea definirii biblice şi dogmatice a înţelesului Jubileului
şi Tim pului p e n tru m ântuirea şi interp retarea eshatologică a acestor
concepte ;
— necesitatea in terp retării interdisciplinare a creştinism ului rom â
nesc ;
— reflectarea laturii m isionare a m anifestărilor prin com baterea
teologiilor eshatologice fataliste ;
— organizarea unui simpozion naţional, cu o largă participare şi
publicarea unui volum care să reflecteze rodirea credinţei creştine în
spiritualitatea rom ânească ;
— inform are asupra m odului în care alte Biserici gândesc să orga-zeze aceste m anifestări ;
— a n tren area tu tu ro r factorilor bisericeşti, de învăţăm ânt teologic
şi de cultură pen tru organizarea tem einică a propriei pregătiri a Bise
ricii noastre pe plan local şi arm onizarea pan-ortodoxă şi pan-creştină
a acestor pregătiri ;
— consultarea de către eparhii a şcolilor teologice, a preoţilor şi a
m ănăstirilor din cuprinsul lor spre a se vedea cum se pot realiza în
mod practic aceste m anifestări pe plan local dar şi naţional ;
— elaborarea de m ateriale care să evalueze, prin analiză şi bilanţ,
gândurile şi perspectivele modului în care Biserica şi Teologia noastră
intră în m ileniul III de creştinism ;
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— evaluarea problem ei U nităţii Bisericii în A devărata C redinţă
fără a se in tra în com petiţie cu alte Biserici şi Teologii, trccând peste
aspectele etnice, confesionale etc. ;
— depăşirea diferitelor tendinţe centrifuge din interiorul O rto
doxiei şi evaluarea Ortodoxiei R om âneşti com parativ cu alte Biserici
Ortodoxe ;
— abordarea sărbătorii Jubileului p rin tr-u n spirit critic şi duhovni
cesc a problem ei U nităţii C reştine ;
— necesitatea abordării acestei im portante tem e în Conferinţele
preoţeşti care să constituie şi prilej de consultare asupra m odului de
sărbătorire a Jubileului ;
— m arcarea m om entului Jubileului prin elaborarea de către S fântul
Sinod a unei Enciclici (Pastorale) adresată clerului şi credincioşilor şi
prin organizarea unei şedinţe speciale a Sfântului Sinod pe această
tem ă ;
— desem narea unor ierarhi care, îm preună cu P.S. Episcop Casian
al D unării de Jos, să purceadă la elaborarea unei schiţe de program
care să fie reflectat în program ele locale ce se vor întocm i de către
eparhii.
A vând în vedere cadrul larg al discuţiilor p u rtate şi num eroasele
propuneri form ulate în cadrul acestora, m enite să dezvolte şi să com ple
teze proiectul de program propus de P.S. Episcop Casian al D unării de
Jos ;
La propunerea Comisiei pen tru doctrină, viaţă religioasă şi p en tru
m ânăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de proiectul de program propus de P.S. Episcop Casian
al Dunării de Jos care, se înm ânează în prezenta şedinţă sino
dală, tuturor ierarhilor p entru studiere şi completare de către
Centrele eparhiale după care, va fi restitu it Cancelariei Sf. S i
nod în vederea sintetizării de către Com itetul de lucru şi supu
nerii la o proxim ă şedinţă de lucru a S fâ n tu lu i Sinod.
— Api'obă constituirea un u i Com itet de lucru alcătuit din PP.SS.
Episcop Casian al Dunării de Jos, Episcop-Vicar Damaschin
Severineanul, Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul şi A rhiereuVicar Irineu Slătineanul care să întocmească o schiţă de pro
gram spre a fi adoptată de către Sfâ n tu l Sinod şi pe baza căreia
Centrele eparhiale să-şi elaboreze propriile programe locale de
lucru.
— Vor fi studiate cu atenţie propunerile form ulate în cadrul dis
cuţiilor din plen şi cele ce vor veni de la Centrele eparhiale
care, apoi, vor fi incluse în schiţa de program ce se va elabora
de Com itetul de lucru spre a fi aprobată de Sfâ n tu l Sinod.
— Se va avea în vedere ca tem aticile de la Conferinţele preoţeşti
din anii viitori să abordeze problem atica serbării a două m ii de
ani de creştinism.
— La elaborarea programelor pe plan local de către fiecare eparhie,
sau la întocm irea schiţei de program de către C om itetul de lucru
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vor fi consultate cadrele didactice de la şcolile de învăţăm ânt
telogic, preoţi şi reprezentanţi ai vieţii monahale.
Tem ei n r . 3156/1996 — Prezentarea discuţiilor care au a v u t loc la
Palatul Patriarhal, în ziua de 6 iunie 1996 cu delegaţia Bisericii Catolice
Orientale de R it B izantin.
Din referatu l asupra problem ei reiese că la cererea Bisericii Catolice
O rientale de R it B izantin din Rom ânia (Unită cu Roma), Prea Fericitul
P ărin te P a tria rh T e o c tis t; însoţit de I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdea
lului, I.P.S. A rhiepiscop B artolom eu al C lujului şi Pr. C onstantin Pârvu,
a p rim it în ziua de 6 iunie 1996 o delegaţie a acestei Biserici alcătuită
din : I.P.S. M itropolit Lucian M ureşan, I.P.S. George G uţiu şi P.S.
Episcop Virgil Bercea.
Aşa cum rezultă din referat, solicitarea audienţei făcută cu adresa
nr. 758 din 24 aprilie 1995 de către I.P.S. M itropolit Lucian, a av u t ca
scop prezentarea dorinţei Bisericii Catolice O rientale de R it B izantin de
a aniversa 300 de ani de la Unirea cu Roma şi de a aduce în ţară ose
m intele lui Inocenţiu M icu K lein şi în acelaşi tim p de a prezenta, cu
caracter inform ativ, dem ersurile pe care Biserica Catolică O rientală de
R it B izantin le-a făcut la M inisterul A facerilor E xterne, la S ecretariatul
de S tat pen tru Culte, la alte organe de S tat şi la Vatican de unde s-a
p rim it răspuns pozitiv, precizând că nu vor da acestor m anifestări
caracter triu m falist de prozelitism sau politic.
R eferitor la aducerea în ţară a răm ăşiţelor păm ânteşti ale Episcopului
Inocenţiu Micu Klein, p artea catolică orientală de rit bizantin a cerut
sprijinul şi cooperarea Bisericii O rtodoxe Române, urm ând ca reîn h u m area acestora să se facă în C atedrala greco-catolică din Blaj.
Comisia p e n tru doctrină, viaţă religioasă şi p e n tru m ănăstiri, exam i
nând cadrul larg al discuţiilor, în referatu l pe care l-a elaborat, şi-a
însuşit poziţia reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Rom âne exprim ată la
întâlnirea din 6 iunie 1996 care poate fi rezum ată în urm ătoarele puncte
de vedere :
2.
Dorinţa Bisericii Catolice Orientale de R it B izantin de a aniversa
300 de ani de la Unirea cu Roma nu~şi găseşte justificarea în contextul
actual de la noi, ea generând nedum eriri, m irare şi întristare în Biserica
Ortodoxă Română şi în rândurile credincioşilor ei, pentru că ea deschide
şi adânceşte o rană foarte dureroasă care a cauzat suferinţe şi de o parte
şi de a lta ; ea distanţează şi nu apropie cele două Bisericii şi pe credin
cioşii l o r ;
2. O aniversare trebuie să aibă la bază ceea ce întregeşte şi u n eşte,
n u ceea ce desparte ;
3. A ctul aniversării Uniaţiei nu aduce reconciliere ci seamănă dez
binare, având urm ări nedorite şi pentru Biserică şi pentru neam ul rom â
nesc ;
4. S fâ ntul Sinod, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Rom âne nu
vor accepta şi nu vor fi de acord cu această aniversare. Sfâ n tu l Sinod va
exprim a protestul său către Vatican faţă de această aniversare care se
preconizează, printr-o scrisoare ce se va adresa Sanctităţi Sale, Papa Ioan
Paid I I ;
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5. Aniversarea Uniaţiei prejudiciază nu num ai relaţiile deja tensio
nate ale Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Catolică Orientală de
R it B izantin , ci şi dialogul cu Biserica Romano-Catolică, fapt care ar
putea duce la încetarea l u i ;
6. în ceea ce priveşte aducerea în ţară a rămăşiţelor păm ânteşti ale
Episcopului Inocenţiu Micu K lein , Biserica Ortodoxă Română doreşte
îm plinirea testam entului şi dorinţei acestuia, iar Sfâ n tu l Sinod a luat
deja m ăsuri p en tru sublinierea m o m e n tu lu i, pentru a fi aniversat cu
toată cuviinţa. Biserica noastră nu acceptă însă integrarea acestui m om ent
în programul aniversării Uniaţiei. Episcopul Inocenţiu Micu K lein apar
ţine deopotrivă Bisericii Ortodoxe Rom âne aşa cum aparţine poporului
român şi m om entul K lein trebuie sa fie un m om ent pascal şi de recon
ciliere.
De asem enea, în cuprinsul referatu lu i său, Comisia p e n tru doctrină,
viaţă religioasă şi p en tru m ănăstiri reţin e că, din discuţiile care au avut
loc, s-a desprins şi faptul că, deşi delegaţii Bisericii Catolice O rientale de
R it B izantin au făcut unele declaraţii form ale de reconcliere, ei au pre
cizat totuşi că vor m erge pe drum ul pe care l-au h o tărâ t privind aceste
aniversări şi că întâln irea a avut doar intenţia de a inform a Biserica
O rtodoxă Rom ână despre scopul pe care şi l-au propus.
Tot în legătură cu problem a relaţiilor cu Biserica Catolică O rientală
de R it Bizantin, în cuprinsul referatu lu i este prezentată şi în tâln irea neo
ficială care a avut loc la Viena, în zilele de 29— 30 m ai 1996, în tre o
delegaţie a Bisericii noastre condusă de I.P.S. M itroploit A ntonie al
A rdealului şi o delegaţie a Bisericii Catolice O rientale de R it Bizantin
întâlnire care s-a finalizat prin încheierea u nui «aide-m em oire».
Despre convorbirile de la Viena, I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdea
lului a adus în plenul Sfântului Sinod o seam ă de lăm uriri suplim entare,
recom andând ca «aide-m em orie-ul» să fie adoptat ca «document de in
tenţii» acceptat de am bele p ărţi cu d reptul de a fi publicat.
Tot în legătură cu cele de mai sus, în referatu l său, Comisia p en tru
doctrină, viaţă religioasă şi p en tru m ănăstiri a inform at plenul S fântului
Sinod că, în ziua de 2 iulie 1996 Sinodul P erm anent a analizat punctul
de vedere form ulat de reprezentanţii Bisericii noastre în cadrul în tâln irii
din 6 iunie 1996 şi ca u rm are a discuţiilor care au av u t loc, Sinodul
P erm anent a h o tărât urm ătoarele :
«Ia act de punctele de vedere exprim ate de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, de 7.P.5. M itropolit A ntonie al A rdealului şi de I.P.S,
Arhiepiscop Bartolom eu al C lujului la întâlnirea cu delegaţia Bisericii
Catolice Orientale de R it B izantin , consem nate în referatul prezentat
Sinodului Perm anent.
— îşi exprim ă acordul cu te x tu l scrisorii adresată Sanctităţii Sale,
Papa Ioan Paul II privind problema aniversării Uniaţiei în România ;
— Ia act de conţinutul «D ocum entului de intenţii» adoptat la în tâ l
nirea de la V iena la 29— 30 m ai 1996, acceptat de com un acord de repre
zentanţii Bisericii Ortodoxe Române şi reprezentanţii Bisericii Catolice
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Orientale de R it B izantin, dar ne oficializat, care va fi supus inform ării
Sfâ n tu lu i Sinod p le n a r ;
—
Problema aniversării a 300 de ani de la Uniaţia din Rom ânia de
către Biserica Catolică Orientală de R it B izantin , scrisoarea adresată
Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul 11 şi «D ocum entul de in te n ţii» de la
Pro-Oriente, Viena (mai 1996), vor fi supuse Sfân tu lu i Sinod plenar spre
exam inare şi hotărâre».
A vând in vedere poziţia Bisericii noastre exprim ată la întâlnirea
din 6 iunie 1996 cu reprezentanţii Bisericii Catolice O rientale de R it
Bizantin, cuprinsă In referatu l Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă
şi p en tru m ănăstiri ;
Ţ inând seama de conţinutul «D ocum entului de intenţii» sem nat la
Viena la încheierea discuţiilor neoficiale d intre reprezentanţii Bisericii
Ortodoxe Rom âne şi cei ai Bisericii Catolice O rientale de R it B izantin ;
Luând act că proiectul de scrisoare ce se va adresa Sanctităţii Sale,
Papa Ioan Paul II privind problem a aniversării U niaţiei în Rom ânia a
fost lecturat şi avizat în principiu de plenul Sfântului Sinod ;
în urm a am plelor discuţii p u rta te în plen, la propunerea Comisiei
pen tru doctrină, viaţa religioasă şi p e n tru m ănăstiri şi în acord cu hotă
rârea Sinodului Perm anent din 2 iulie 1996, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act şi îşi însuşeşte hotărârea Sinodului Perm anent din 2 iulie
1996 în legătură cu punctele de vedere exprim ate de Prea Feri
citid Părinte Patriarh Teoctist, de I. P. S. M itropolit A ntonie
al A rdealului şi de 1. P. S. Arhiepiscop Bartolom eu al C luju
lui la întâlnirea cu delegaţia Bisericii Catolice Orientale de R it
Bizantin, consem nate în referatul Comisiei pentru doctină, viaţă
religioasă şi pentru m ănăstiri.
— Aprobă adresarea unei scrisori Sanctităţii Sale, Papa Ioan
Paul II privind problem a aniversării Uniaţiei în Rom ânia.
■
— Ia act şi adoptă «Docum entul de in te n ţii» încheiat în cadrul
întâlnirii neoficiale de la V iena (29— 30 mai 1996) acceptat de
com un acord de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Rom âne şi
ai Bisericii Catolice Orientale de R it B izantin din România.
— Centrele eparhiale din Ardeal şi Banat sunt rugate să comunice
la Cancelaria Sf. Sinod situaţia la zi a parohiilor Bisericii Ca
tolice Orientale de R it B izantin care va constitui bază de discu
ţii la o viitoare întâlnire cu reprezentanţii acelei Biserici.
Tem ei nr. 1199/1996 — A dresa Episcopiei B uzăului nr. 2422/1996,
prin care se solicită reglem entarea situaţiei locaşurilor de cult care, în
trecut, au avut destinaţia de capele m ilitare.
Din adresa respectivă rezultă că la Episcopia Buzăului s-au prim it
o seam ă de docum ente în legătură cu problem a Bisericii «Sfinţii îm p ă
raţi C onstantin şi Elena» din m unicipiul Focşani care, în trecut, a avut
destinaţia de capelă m ilitară.
Ţ inând seam a că, în legătură cu locaşurile de cult care în tre c u t au
avut destinaţia de capele m ilitare, Cancelaria Sf. Sinod, prin adresa nr.
5398/13 iulie 1995, a solicitat C entrelor eparhiale să identifice şi să co
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m unice situaţia locaşurilor de cult din această categorie, dar, că până
în prezent singurul răspuns s-a prim it de la A rhiepiscopia Tim işoarei ;
A vând în vedere că, pentru luarea de c ă tre Sfântul Sinod a unei
h otărâri u nitare în privinţa locaşurilor de cult, care în trecut au avut
destinaţia de capele m ilitare, este necesar ca C entrele eparhiale să p re
zinte de urgenţă situaţia acestora, aşa cum s-a solicitat în anul 1995 ;
în urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă religioasă şi pen tru m ănăstiri, S fântul Sinod h otă
răşte :
— Centrele eparhiale să dea curs adresei Cancelariei Sf. Sinod nr.
5398/1996, fiind solicitate să identifice locaşurile de cult care
în trecut au avut destinaţie de capele m ilitare şi să comunice
situaţia acestora la Cancelaria Sf. Sinod, în vederea luării unei
hotărâri corespunzătoare.
Tem ei nr. 4390/1996 — Problema Legii P atrim oniului CulturalNaţional
La propunerea Înalt P rea S finţitului M itropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne a exam inat
în plenul său problem a proiectului Legii P atrim oniului C ultural-N aţi
onal.
In cadrul discuţiilor care au av u t loc în plen, vizând necesitatea
form ulării am endam entelor Bisericii noastre de care să se ţină seam a
la definitivarea proiectului Legii
P atrim oniului C ultural-N aţional de
către forurile legiuitoare ale ţării, au fost relevate num eroase aspecte
între care au fost reţin u te urm ătoarele :
— la luarea deciziilor privind restau rarea unor m onum ente isto
rice bisericeşti este necesar ca Biserica (Centrul eparhial) să fie con
su ltată spre a-şi exprim a punctul de vedere asupra p riorităţilor ;
— când se organizează licitaţii p en tru preluarea lucrărilor de res
tau rare a m onum entelor istorice bisericeşti să participe, din oficiu şi
reprezentantul Bisericii (Centrului eparhial) ;
— pe parcursul executării lucrărilor, Biserica în calitate de p ropri
etară şi beneficiară să aibă dreptul de a-şi exprim a punctul de vedere
(în ce priveşte priorităţile la lucrări, cât şi m odul de execuţie) ;
— să se accepte prezenţa reprezentan tului Bisericii noastre în Co
m isiile Judeţene ale M onum entelor Istorice.
In acest context s-a ream intit că Sfântul Sinod, în şedinţa sa de
lucru din 27 mai 1992 a exam inat şi aprobat o serie de am endam ente
la proiectul Legii P atrim oniului C ultural-N aţional pe care, cu adresa nr.
4277 din 2 iulie 1992, le-a transm is Direcţiei M onum entelor, A nsam blu
rilor şi Siturilor Istorice.
Ca urm are a discuţiilor care au avut loc şi a aspectelor evidenţiate
în legătură cu proiectul de Lege a P atrim oniului C ultural-N aţional,
S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă să se pună la dispoziţia tuturor ierarhilor, prin lum âna
rea în prezenta şedinţă sinodală, a Observaţiilor la proiectul
Legii Patrim oniului Cultural-Naţional, urm ând ca Centrele
B. o . R. — 27
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în continuare, la invitarea P rea F ericitului P ărinte P a tria rh Teoc
tist, P.S. Episcop Calinic al A rgeşului, raportorul Comisiei canonică
juridică şi pentru disciplinăf prezintă referatele asupra urm ătoarelor
problem e :
Tem ei nr. 3319/1996 — Referat privind exam inarea canonică a ale
gerii de Episcop al Episcopiei A lexandriei şi Teleorm anului.
E xam inându-se dosarul respectiv, se constată că pen tru înfiinţarea
Episcopiei A lexandriei şi T eleorm anului, ca sufragană a M itropoliei
M unteniei şi Dobrogei, au fost îndeplinite to a te prevederile sta tu ta re
bisericeşti cât şi cele pen tru alegerea de Episcop al acestei eparhii, prin
convocarea Colegiului Electoral Bisericesc la data de 4 iulie 1996.
Din Procesul-V erbal al Colegiului Electoral Bisericesc reiese că
acesta a fost precedat de oficierea T e-D eum -ului la orele 8,00, lucrările
propriu-zise ale Colegiului desfăşurându-se în tre orele 8,30— 10,30, în
C atedrala P atriarh ală şi că, potrivit prevederilor statutare, aceasta a fost
prezidată de Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, în calitate de Mi
tropolit al M unteniei şi Dobrogei.
Procesul-V erbal al Colegiului p e n tru alegerea de Episcop al Episco
piei A lexandriei şi T eleorm anului consem nează că, din totalul de 137,
de m em bri votanţi, un num ăr de 84 de voturi au fost exprim ate pen
tru P. Cuv. Arhim. G alaction Stângă.
Ca urm are, potrivit prevederilor sta tu ta re şi canonice, P rea F eri
citul P ărinte P a triarh Teoctist, M itropolit al M unteniei şi Dobrogei,
Preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc, a proclam at ales ca Episcop
al Episcopiei A lexandriei şi T eleorm anului pe P. C uv. A rhim . Galaction
(Gheorghe) Stângă., exarhul m ănăstirilor din A rhiepiscopia B ucureştilor.
Comisia canonică, juridică şi pen tru disciplină inform ează Sfântul
Sinod că alegerea de Episcop al Episcopiei A lexandriei şi T eleorm anu
lui s-a săvârşit potrivit prevederilor statu tare bisericeşti şi că, proce
dând la cercetarea şi exam inarea canonică a noului ales, a constatat că
P. Cuv. Arhim . Galaction Stângă în tru n e şte condiţiile canonice p re
văzute la art. 129 din S ta tu tu l p en tru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Rom âne p e n tru a fi ridicat la treap ta Arhieriei.
P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist supune la vot rezu ltatu l
exam inării şi cercetării canonice a alegerii iar m em brii Sfântului Sinod
îşi exprim ă, în unanim itate, acordul cu alegerea P. Cuv. Arhim . Galac
tion Stângă ca Episcop al A lexandriei şi Teleorm anului.
Ca u rm are a votului exprim at în plen, la propunerea Comisiei
canonică, juridică şi p en tru disciplină şi pe tem eiul prevederilor
art. 130— 131 din S tatu tu l pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act că alegerea P. C uv. A rhim . Galaction (Gheorghe) Stângă
ca Episcop al Episcopiei A lexandriei şi Teleorm anului s-a făcut
cu respectarea dispoziţilor art. 130 din S ta tu tu l pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
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— Validează şi api'obă alegerea făcută de Colegiul Electoral B ise
ricesc în ziua de 4 iulie 1996 în persoana P. Cuv. A rhim . Galaction (Gheorghe) Stângă, ca Episcop al Episcopiei A lexandriei şi
Teleorm am dui urm ând a se face dem ersuri cuvenite către auto
rităţile de S tat com petente.
— Aprobă ridicarea P. C uv. A rhim . Galaction (Gheorghe) Stângă
la treapta Arhieriei ca Episcop al A lexandriei şi Teleorm anului.
Tem ei nr. 3732/1996 — Referat privind exam inarea canonică a ale
gerii de Episcop al Episcopiei Huşilor.
Din Procesul-V erbal se constată că, pe tem eiul prevederilor sta 
tu ta re bisericeşti, a fost îm plinită procedura privind reactivarea istoricei
Episcopii a Huşilor, ca sufragană a M itropoliei Moldovei şi Bucovinei
cât şi cea de convocare a Colegiului Electoral Bisericesc p en tru ale
gerea Episcopului acelei eparhii, p en tru ziua de 4 iulie 1996.
In Procesul-V erbal se m enţionează că, după săvârşirea Te-D eum ului Ia orele 8,00, Colegiul Electoral Bisericesc şi-a desfăşurat lucrările
între orele 10,30— 12,30 în C atedrala P atriarh ală şi p o trivit prevederilor
statu tare bisericeşti, Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, a încre
dinţat prezidarea lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc pen tru ale
gerea de Episcop al Huşilor, în alt Prea Sfinţitului M itropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei.
Lucrările au continuat potrivit art. 130 din S tatut, iar din ProeesulVerbal, s-a constatat că, din totalul celor 136 m em bri votanţi prezenţi,
uxi n u m ăr de 109 voturi au fost exprim ate pentru P. S. A rhiereu-V icar
Ioachim Vasluianul.
Ca urm are, potrivit prevederilor sta tu ta re şi canonice, I.P.S. Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Preşedintele Colegiului Elec
toral Bisericesc, a proclam at ales ca Episcop al H uşilor pe P. S. A rhiereu
Vicar Ioachim Vasluianul.
Procedând la cercetarea şi exam inarea canonică a alegerii, Comisia
canonică juridică şi pentru disciplină inform ează plenul Sfântului Sinod
că aceasta s-a săvârşit potrivit prevederilor statu tare bisericeşti.
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist supune la vot rezultatul
cercetării şi exam inării canonice a alegerii făcută de Comisie, iar m em 
brii Sfântului Sinod Îşi exprim ă în unanim itate acordul
cu alegerea
P. S. A rhiereu Vicar Ioachim V asluianul ca Episcop al Episcopiei
Huşilor.
în urm a rezultatului votării, la propunerea Comisiei canonică, ju 
ridică şi pentru disciplină şi \ e tem eiul prevederilor art. 130— 131 din
S ta tu tu l pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act că alegerea P. S. A rhiereu-V icar Ioachim Vasluianul ca
Episcop al H uşilor, s-a făcut cu respectarea
dispoziţiilor
art. 130 din S ta tu tu l pentru organizarea şi funcţionarea B ise
ricii Ortodoxe R om âne.
— Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul Electoral Bise
ricesc în ziua de 4 iulie 1996 în persoana P. S. Arhiereu-
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Vicar Ioachim Vasluianul, ca Episcop al Huşilor, urm ând a $e
face dem ersurile cuvenite către autorităţile de Stat com 
p e te n te .
Tem ei nr. 2708/1996 — Referat privind exam inarea canonică a
alegerii de Episcop al Episcopiei Caransebeşului.
Exam inând dosarul respectiv, se constată că, pe tem eiul prevede
rilor art. 130 din S tatu tu l pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
O rtodoxe Rom âne şi a convocării nr. 2708/1996, în ziua de 4 iulie 1996,
după săvârşirea Te-D eum -ului s-au desfăşurat lucrările Colegiului Elec
toral Bisericesc pentru alegerea de Episcop al Episcopiei C aransebeşu
lui, în C atedrala P atriarhală, între orele 12,30— 14,30.
In conform itate cu prevederile statu tare bisericeşti, Prea Fericitul
P ărin te P a triarh Teoctist a deschis lucrările Colegiului p rin tr-u n cuvânt
introductiv, după care a încredinţat prezidarea lucrărilor Colegiului
Electoral Bisericesc p e n tru alegerea de Episcop al C aransebeşului,
Î.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului.
Din Procesul-V erbal al Colegiului Electoral Bisericesc s-a constatat
că, din totalul de 122 m em bri votanţi prezenţi, 84 de voturi au fost
exprim ate pentru Pr. Prof. Univ. Dr. Liviu Streza.
Ca urm are, potrivit prevederilor statu tare şi canonice, Î.P.S. Mi
tropolit Nicolae al Banatului, Preşedintele Colegiului Electoral Biseri
cesc a proclam at ales ca Epsicop al Episcopiei Caransebeşului pe
Pr. P rof. Univ. Dr. Liviu Streza de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
a U niversităţii din Sibiu.
Comisia canonică, juridică şi pen tru disciplină inform ează S fântul
Sinod că alegerea de Episcop al Episcopiei Caransebeşului s-a săvârşit
p otrivit prevederilor sta tu ta re bisericeşti şi că, procedând la cercetarea
şi exam inarea canonică a noului ales, a constatat că Pr. Prof. Univ.
Dr. Liviu Streza întruneşte condiţiile canonice prevăzute de art. 129
din S ta tu t pentru a fi ridicat la treapta A rhieriei, propunând ca m ai
înainte, să aibă loc tunderea în m onahism sub num ele de L aurenţiu
şi să i se acorde rangul de A rhim andrit.
Prea Fericitul P ărinte P a tria rh supune la vot rezultatul exam inării
şi cercetării canonice a alegerii, iar m em brii S fântului Sinod îşi ex
prim ă în unanim itate acordul cu alegerea Pr. Prof. Univ. Dr. Liviu
Streza ca Episcop al Episcopiei Caransebeşului.
Ca urm are a votului exprim at în plen, la propunerea Comisiei ca
nonică, juridică şi pen tru disciplină şi pe tem eiul prevederilor
art. 130— 131 din S tatu tu l p en tru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, S fântul Sinod hotărăşte :
— la act că alegerea Pr. Prof. Univ. Dr. Liviu Streza ca Episcop
al Episcopiei Caransebeşului s-a făcut cu respectarea dispozi
ţiilor art. 130 din S ta tu tu l pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române.
— Validează şi api'obă alegerea făcută de Colegiul Electoral B ise
ricesc în ziua de 4 iulie 1996 în persoana Pr. P rof. U niv. Dr. L i
viu Streza ca Episcop al Episcopiei Caransebeşului, urm ând a
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se face demersurile cuvenite către autorităţile de Stat com 
petente.
— Aprobă ridicarea Pr. P rof. Univ. Dr. Liviu Streza la treapta
Arhieviei ca Episcop al Episcopiei Caransebeşului, în prealabil
urm ând a fi tuns în m onahism , a i se da num ele de călugărie
Laurenţiu şi a fi ridicat la rangul de A rhim andrit.
Tem ei nr. 3391/1996 — Referatul P. S. Episcop-Vicar Patriarhal
Teofan Sinaitulf Secretarul Sfâ n tu lu i Sinod în legătură cu problem a
ridicării Vicariatidui Ortodox Rom ân din Italia la dem nitatea de A rh i
episcopie.
In cuprinsul referatului este prezentată iniţiativa V icariatului O rto
dox Român din Italia pentru ridicarea la dem nitatea de Arhiepiscopie
şi toate dem ersurile întreprinse în vederea îm plinirii acestui deziderat
precum şi hotărârile Sfântului Sinod şi ale Sinodului P erm anent în
legătură cu această problem ă. In legătură cu problem a înfiinţării unei
«Arhiepiscopii Ortodoxe Rom âne pen tru Italia şi Europa de Sud», Co
m isia canonică, juridică şi pentru disciplină a reţinut urm ătoarele :
— C onstituirea «Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne pentru Italia şi
Europa de Sud» şi alegerea chiriarhului s-a făcut fără binecuvântarea
P atriarhiei Române şi a Î.P.S. M itropolit Serafim , locţiitor de A rh i
episcop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală,
din care fac parte şi parohiile rom âneşti din Italia şi Spania ;
■
— Aşa-zisele «Adunare Eparhială» şi «Colegiu Electoral» nu au lu
crat sub preşedinţia unui A rhiereu, deciziile luate nefiind valabile ;
— P atriarh ia Română nu poate să nu respecte cele stabilite de Co
m isia Interortodoxă Pregătitoare a Sfântului şi M arelui Sinod în 1993,
privind crearea de noi stru ctu ri episco ale în Diasporă, cu a tâ t mai
m ult cu cât reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la această co
misie a subscris la cele convenite, iar Sfântul Sinod al Bisericii noastre,
în şedinţa sa din 12—14 ianuarie 1994 a aprobat această subscriere,
hotărâre pe care a com unicat-o S ecretariatului de la Cha’mbesy ;
— E ventualitatea înfiinţării unei noi eparhii rom âneşti în Europa
Occidentală nu poate fi abordată decât în context panortodox şi nu
înainte ca Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Ja Paris să-şi aleagă
C hiriarhul.
în urm a acestor concluzii, ale punctului de vedere form ulat de Co
m isia canonică, juridică şi pentru disciplina şi a discuţiilor care au avut
loc în plen, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Problema înfiinţării unei eparhii în Italia şi Europa de Sud nu
poate fi abordată decât după alegerea sau num irea Chiriarhu
lui Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Occiden
t a lă c u sediul la Paris.
— Crearea acestei noi eparhii se va realiza num ai în lum ina celor
stabilite de Comisia Interortodoxă Pregătitoare a S fântului şi
M arelui Sinod (C ham besy, 7— 13 noiembrie 1993), precum şi
p otrivit cerinţelor pastorale ale românilor din zonă.
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Tem ei nr. 4103/1996 — Adresa Arhiepiscopiei
Timişoarei
n r. 877/1996 cu propunerea de a se aproba reînfiinţarea M ănăstirii cu
hramul «înălţarea Sfin tei Cruci», din localitatea Cebza, Protoieria Deta,
jud. T im iş, cu destinaţia pentru călugări.
Având în vedere că această m ănăstire, atestată docum entar încă
din secolul al XV III-lea, este încă vie în conştiinţa credincioşilor, bise
ricuţa de1 lem n a acesteia fiind m onum ent istoric şi, ţinând seam a că
reînfiinţarea acestei m ănăstiri urm ăreşte consolidarea vieţii m onahale
şi în tărirea în dreapta credinţă a credincioşilor din acea parte a ţării ;
Ţ inând seam a de recom andarea Î.P.S. M itropolit Nicolae al B ana
tului de prevederile art. 8 din R egulam entul p en tru organizarea vieţii
m onahale şi la pre punerea Comisiei canonică, juridică şi pentru, dis
ciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reînfiinţarea M ănăstirii cu hram ul «înălţarea Sfin tei
Cruci» din localitatea Cebza, protoieria Deta, judeţul T im iş, cu
destinaţie pentru călugări, urm ând a se organiza şi funcţiona
potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti.
Tem ei nr. 3345/1996 — Adresa Episcopiei Rom anului nr. 894/1996
cu propunerea de a se aproba transform area Schitului de călugări cu
hram ul «Schimbarea la Faţă», protoieria H uşi, jud. Vaslui în m ănăstire
cu aceeaşi destinaţie.
Având în vedere că transform area acestui schit în m ănăstire are
ca scop prom ovarea vieţii spirituale şi duhovniceşti şi în tărirea în
dreapta credinţă a credincioşilor din acea parte a ţării şi, ţinând seama
că ridicarea acestui schit la rangul de m ănăstire urm ăreşte consolidarea
vieţii m onahale în reînfiinţată Episcopie a H uşilor ;
Ţ inând seam a de propunerea P. S. Eftim ie Episcopul Rom anului,
de prevederile art. 10 din R egulam entul pentru organizarea vieţii m o
nahale şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sincd hotărăşte :
— Aprobă transformarea schitului cu hramul «Schimbarea la
Faţă», protoieria H uşi, jud. Vaslui, în m ănăstire cu aceeaşi
destinaţie, pentru călugăriţe, urm ând a se organiza şi funcţiona
potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti.
Tem ei nr. 3380/1996 — Adresa Episcopiei A rgeşului nr. 1035/1996,
cu propunerea de a se aproba reînfiinţarea M ănăstirii Râncăciov, loc.
Călineşti, jud. Argeş, cu destinaţie pentru călugări.
Având în vedere atestarea istorică şi docum entară a acestui aşeză
m ânt m onahal încă din secolul al X V II-lea şi faptul că în prezent, bise
rica m ănăstirii este clasificată ca m onum ent istoric şi ţinând seam a că
aprobarea reînfiinţării acestei m ănăstiri are ca scop prom ovarea vieţii
religioase şi duhovniceşti şi consolidarea vieţii m onahale în cuprinsul
Episcopiei A rgeşului ;
Ţinând seama de propunerea P. S. Episcop Calinic al Argeşului,
de prevederile art. 8 din R egulam entul p e n tru organizarea şi funcţio
narea vieţii m onahale şi la j ropunerea Comisiei canonică, juridică şi
pen tru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
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— Aprobă reînfiinţarea M ănăstirii Râncăciov din localitatea Călineşti, judeţul Argeş, cu destinaţie pentru călugări, urm ând a
se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bise
riceşti.
Tem ei nr. 4284/1996 — Adresa Episcopiei Dunării de Jos
nr. 1336/1996, cu propunerea de a se aproba înfiinţarea M ănăstirii cu
hram ul «Sfântul Pantelimon», din localitatea Lacu Săratf jud. Brăila,
cu destinaţie pentru călugăriţe.
Având în vedere că această solicitare are ca scop de a răspunde
cerinţelor spiritual-duhovniceşti şi de a contribui la consolidarea vieţii
m onahale în acea parte a ţării, unde nu există decât un singur aşeză
m ânt m onahal ;
Luând în considerare propunerea P. S. Episcop Casian al D unării
de Jos prevederile art. 8 din R egulam entul pentru organizarea vieţii
m onahale şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pen tru dis
ciplină, Sfântul Sincd hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea M ănăstirii cu hram ul S fântul Pantelim on
din localitatea Lacu Sărat, ju d . Brăila, cu destinaţie pentru
călugăriţe, urm ând a se oi'ganisa şi funcţiona potrivit rânduie
lilor tradiţionale bisericeşti.
Tem ei n r. 3136/1996 — Referatul în legătură cu iniţiativa Bisericii
Ortodoxe Ucrainiene de canonizare a m itropolitului Petru M ovilă.
Din referatul prezentat rezultă că Biserica Ortodoxă U craineană
doreşte să canonizeze pe M itropolitul P etru Movilă la sfârşitul anu
lui 1996 când se face am intirea a 400 de ani de la naşterea sa şi a
350 de ani de la trecerea la cele veşnice, în care scop, la 27 iulie 1995,
într-o sesiune de lucru a Sinodului Bisericii Ortodoxe U crainene au
fost form ulate m ăsuri pentru ca, în anul 1996, cu prilejul îndoitului
jubileu, M itropolitul P etru Movilă să fie sărbătorit în chip cu totul spe
cial şi să fie canonizat.
In luna februarie 1996, conducerea Bisericii Ortodoxe U crainene a
inv itat la un dialog pe am basadorul Rom âniei la Kiev, cu care prilej
s-a adresat rugăm intea ca să inform eze Biserica Ortodoxă Rom ână
despre cele de mai sus.
In urm a corespondenţei prim ită de la A m basadorul Rom âniei în
Ucraina, M inisterul A facerilor E xterne al României, cu scrisorile
nr. D (02) 399 din 23 februarie 1996 şi nr. D (02) 501 din 14 m artie 1996,
a inform at P atriarh ia Rom ână despre urm ătoarele :
a. Biserica Ortodoxă U craineană a lu at iniţiativa de a canoniza în
anul 1996 pe M itropolitul K ievului, P e tru M ovilă ;
b. Se doreşte, cu acest prilej, să se dezvelească o placă comemo
rativă în com plexul religios Pecerska Lavra din Kiev, cu te x t bilingv
rom ân-ucrainean. P en tru punerea acestei plăci se solicită şi un ajutor
financiar din partea Bisericii Ortodoxe Române. în acelaşi tim p şi-au
exprim at dorinţa ca, anual, să se oficieze o slujbă în lim ba rom ână
pen tru cinstirea M itropolitului P etru Movilă, după cum deja s-a şi in-
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tâm plat, la 5 m artie 1996 când, M itropolitul Nicodim al H arkovului
(vorbitor de lim bă rom ână) a oficiat prim a slujbă în lim ba rom ână în
Biserica N aşterii Maicii Dom nului de la Pecerska Lavra ;
c.
A fost transm is P atriarhiei Rom âne un volum cuprinzând slujba
şi v iaţa M itropolitului P e tru Movilă (viaţa tradusă în rom âneşte de
C ancelaria Sf. Sinod).
Pe baza celor de m ai sus, Comisia canonică, juridică şi pen tru dis
ciplină a form ulat urm ătoarele propuneri p e n tru exam inare de către
S fântul Sinod :
— Să se adreseze p rin interm ediul am basadorului Rom âniei în
U craina, m ulţum iri Bisericii O rtodoxe U crainene pentru că în faza
pregătirii docum entelor canonizării M itropolitului P etru Movilă, şi-a
exprim at dorinţa ca la solem nitatea proclam ării canonizării să fie p re 
zentă şi o delegaţie a Bisericii O rtodoxe Rom âne dar că se aşteaptă o
invitaţie oficială din partea Bisericii organizatoare ;
— A vând în vedere propunerea de dezvelire a unei plăci comem o
rative bilingve, să se solicite, prin Cancelaria Sf. Sinod, PP.CC. Pr.
Prof. Nicolae Şerbănescu şi Pr. Prof. M ircea P ăcurariu ca fiecare, in d e
pendent, să alcătuiască u n proiect de tex t pentru această inscripţie ;
— Privitor la contribuţia financiară a Bisericii noastre, se propune
alocarea eşalonată a unei sume de la Fondul Central M isionar ;
— Să se exprim e bucuria pen tru rânduirea oficierii slujbei în
lim ba rom ână din 5 m artie 1996 şi să se aibă în vedere ca, ori de câte
ori se vor afla delegaţi ai Bisericii noastre în vizită frăţească la Kiev,
să se ofiecieze în lim ba rom ână slujbă pentru cinstirea M itropolitului
P e tru Movilă ;
Ţ inând seam a de com plexitatea situaţiei Bisericii Ortodoxe din
U craina şi de necesitatea ca în acest caz, Biserica noastră să răm ână
în canonicitate şi sobornicitate cu întreaga
Ortodoxie ;
C onstatând că p en tru a se lua o hotărâre privind participarea Bise
ricii noastre la solem nitatea canonizării M itropolitului P etru Movilă
este necesar a se prim i o in v itaţie oficială din partea Bisericii orga
nizatoare ;
Luând act că, în perspectiva canonizării M itropolitului P etru
Movilă, este necesar ca în Biserica noastră să se continue studierea şi
aprof undarea acestei problem e ;
în urm a discuţiilor care au avut loc în plen, şi la propunerea Co
misiei canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Comisia sinodală pentru Canonizarea Sfinţilor Români va stu 
dia personalitatea M itropolitului Petru Movilă în perspectiva
canonizării.
— O hotărâre privind participarea Bisericii noastre, în duhul canonicitâţii şi sobornicităţii ortodoxe, la solem nităţile de la K ie v ,
se va lua num ai după pi'imirea unei invitaţii din partea B ise
ricii organizatoare.
Tem ei nr. 4711/1996 — Problema modificării S ta tu tu lu i
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne.

pentru
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La propunerea Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, plenul
S fântului Sinod a lu at în exam inare m odul de aducere la îndeplinire
de către eparhii a hotărârilor anterioare ale Sfântului Sinod (nr. 27
din 3—4 ianuarie 1990 şi nr. 6010 din 25—26 iulie 1991), prin care s-a
solicitat form ularea de propuneri, observaţii şi sugestii în vederea m o
dificării S tatu tu lu i pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe
Române, lucrare de o m are actualitate şi necesitate pentru viaţa bise
ricească.
Luând act de discuţiile care au avut loc în plen, din care a rezultat
necesitatea finalizării acestei lucrări în conform itate cu cele com uni
cate prin adresele Cancelariei Sf. Sinod nr. 6010 din 20 august 1991
şi nr. 6963 din 4 octom brie 1995 în legătură cu m odificarea S tatutului,
prin care au fost stabilite principiile de lucru transm iţându-se S tatu tu l
tu tu ro r eparhiilor ;
Ca urm are a discuţiilor p u rtate în plen, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Reactualizează hotărârile S fâ n tu lu i Sinod nr. 27 din 25— 26
iulie 1991 şi nr. 6010 din 25— 26 iulie 1991 privind modificarea
S ta tu tu lu i pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române şi solicită Centrelor eparhiale să se preocupe de adu
cerea la îndeplinire, cu prioritate.
— Cancelaria Sf. Sinod va pune la dispoziţia Centrelor eparhiale
hotărârile sinodale am intite şi S ta tu tu l în vigoare cu toate
am endam entele la zi.
în continuare, la invitarea Prea Fericitului P ărin te P atriarh
Teoctist, P. S. Episcop N ifon al Sloboziei şi Călăraşilor, raportorul Co
m isiei relaţiilor externe bisericeşti, prezintă referatele asupra :
Tem ei nr. 915/1996 — V izita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh TeoctistP făcută Bisericii
Cipt'ului (7— 15 mai 1996).
R eferatul prezintă principalele aspecte ale vizitei oficiale pe care,
o delegaţie a Bisericii O rtodoxe Române, condusă de Prea Fericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist, a efectuat-o în luna mai 1996 Bisericii C ipru
lui la invitaţia Prea Fericirii Sale Hrisostom, A rhiepiscop de Cipru —
Noua Justiniană.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne a fost form ată din : I.P.S. M i
tropolit Nestor al Olteniei, PP.SS. Episcop Epifanie al B uzăului şi
Episcop-Vicar P atriarh al Teofan Sinaitul, Pr. Prof. Univ. Dr. C onstantin
Com iţescu, decanul Facultăţii de Teologie din B ucureşti, Dl. Prof.
Dr. M ihail Diaconescu, P. C. Diac; Nicolae Vladu, secretarul C abinetu
lui P atriarh al şi Pr. M atei Petre, preotul C om unităţii rom âneşti
din Cipru.
Delegaţia Bisericii noastre a fost prim ită cordial de ierarhi ai Bise
ricii Ortodoxe surori a C iprului, în fru n tea cu Prea Fericirea Sa
Hrisostom, Arhiepiscop de Cipru, în C atedrala «Sf. Ioan» a A rhi
episcopiei unde, a fost săvârşit un Te-Deum , după care cei doi Intâistătători au rostit câte o cuvântare.
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Program ul vizitei delegaţiei Bisericii noastre a cuprins înălţătoare
m om ente de conslujire frăţească cu ierarhii Bisericii Ciprului sau de
participări la diferite slujbe între care : S fânta L iturghie pontificală
de cei doi întâistătăto ri de Biserici în m area catedrală «Evanghelista»
din Nikosia, vecernia de la com unitatea rom ânilor din Cipru, rugăciu
nile şi pom enirile de la Biserica «Sf. Lazăr cel înviat din m orţi», de la
«M orm intele de la închisoare», loc de pelerinaj în am intirea eroilor
ciprioţi, de la M ănăstirea «Kikiou» şi de la m orm ântul A rhiepiscopului
M akarios III, fondatorul S tatului Cipriot unde, Prea F ericitul P ărin te
P a tria rh Teoctist a săvârşit o slujbă de pom enire şi a depus o coroană
de flori.
Au fost efectuate pelerinaje la aşezăm inte monahale : M ănăstirea
Kikiou, M ănăstirile de călugări «Chryssoroyatissa» şi «Sf. Neofit», «Stavrovouneion» şi «Maica D om nului-M ahairas», M ănăstirile de călugăriţe
«Sf. Iragdeidios», «Sf. Rafael» şi «Gheorghe Alamanos» unde vieţuiesc
câteva m onahii din România, vizitarea M itropoliilor din Paphos, din
Limassol şi din Kition, precum şi vizitarea unor obiective istorice şi tu 
ristice de interes cultural-naţional din C ip r a : M uzeul Bizantin al
Fundaţiei M akarios III, din Cipru, bazilica antică de la Paphos, ruinele
tem plului antic al lui Apollo şi ale teatru lu i antic «Kourios».
Program ul vizitei a cuprins o întâlnire la vârf în tre P rea Fericitul
P ărinte P a tria rh Teoctist şi P reşedintele Ciprului Glafkos K lerides în
cadrul căreia au fost evocate bunele raporturi dintre ţările şi popoarele
rom ân şi cipriot, precum şi participarea la recepţia oferită de Am basada
Rom âniei şi la cea organizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului
organizate în cinstea delegaţiei Bisericii noastre.
Pe tot parcursul vizitei, Prea F ericitul P ărin te P a triarh Teoctist
a rostit cuvântări ocazionate de m om entele cele mai im portante, p re 
zentând realităţile vieţii religioase şi a spiritualităţii rom âneşti, bunele
şi rodnicele rap o rtu ri d intre Biserica Ortodoxă Rom ână şi Biserica
Ciprului, oferind num eroase cadouri bisericilor, m ănăstirilor, ierarhilor
şi personalităţilor vizitate.
Ca sem n al preţuirii deosebite de care se bucură Prea Fericitul
P ărinte P a tria rh Teoctist în Biserica Ciprului, Prea Fericitul A rhi
episcop Hrisostomos al C iprului a oferit m edalia de aur «Sf. Apostol
Barnaba».
R eferatul a fost com pletat de expunerea Prea Fericitului P ărinte
P atriarh Teoctist făcută în plenul şedinţei.
In urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu bucurie de rezultatele vizitei efectuată Bisericii Cipru
lui de către delegaţia Bisericii Ortodoxe Române condusă de
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în perioada 7— 15
mai 1996.
— Reportajul detaliat al vizitei se va publica în revistele centrale
bisericeşti.
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Tem ei nr. 3631/1996 — Inform are asupra evoluţiei diferendului
dintre Patriarhia Ecumenică a C onstantinopolului şi Patriarhia Mosco
v ei, în legătură cu Biserica Ortodoxă din Estonia.
Din referatul asupra problem ei se1 constată că în şedinţa Sfântului
Sinod din 15 februarie a. c. s-a făcut o prezentare a diferendului apărut
în tre P atriarh ia Ecumenică şi P atriarh ia Moscovei în legătură cu Bise
rica Ortodoxă din Estonia, diferend care ulterior a evoluat până la
decizia P atriarhiei Moscovei de a în treru p e legăturile canonice cu P a 
triarh ia Ecumenică.
U lterior, Sfântul Sinod în consfătuirea sa din 10 aprilie a. c., luând
act cu durere de această stare de lucruri ivită în sânul Ortodoxiei a
h o tărâ t trim iterea unei scrisori către întâistătăto rii celor două P atriarh ii,
prin care să se adreseze un apel la reconciliere.
R eferatul inform ează, potrivit datelor culese din presa bisericească,
că Sinodul P atriarhiei Ecum enice şi Sinodul P atriarh iei Moscovei au
ajuns concom itent la un acord m enit să ducă la depăşirea crizei in te r
venite în relaţiile dintre ele în legătură cu Biserica O rtodoxă din Estonia,
după cum urm ează :
a. Com unicatid de presă al D epartam entului pentru Relaţii E xterne
Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei din 16 mai 1996, precizează că P a 
triarh ia Ecumenică a fost de acord să introducă un m oratoriu de patru
luni asupra deciziei sale din 20 februarie 1996, de stabilire a jurisdicţiei
asupra Bisericii din Estonia şi, ca urm are, pe perioada m oratoriului,
parohiile nedecise privind jurisdicţia (8 parohii) vor trebui să-şi de
clare opţiunea iar parohiile care au optat deja pen tru o anum ită ju ris 
dicţie (54 pen tru P atriarh ia Ecum enică şi 24 pen tru P a triarh ia Mosco
vei) sunt recunoscute de Sfintele Sinoade ale celor două P atriarhii. De
asem enea, cele două P atriarh ii vor coopera pentru a obţine din partea
guvernului estonian drepturi egale, inclusiv de proprietate, pentru cre
dincioşii aflaţi în jurisdicţiile lor. în com unicat se precizează că a fost
restabilită com uniunea d intre cele două P atriarhii care fusese în treruptă.
b. Com unicatid de presă al Sfâ n tid u i Sinod al Patriarhiei E cum e
nice, din 16 mai 1996, reia concluziile acordului intervenit în tre cele
două P atriarhii, specificându-se că acest acord a fost m otivat, în p rin 
cipal, de dorinţa de p ăstrare a unităţii ortodoxe şi de rezolvare, în cel
mai scurt tim p, a problem elor care privesc Biserica din Estonia, considerându-se că soluţia propusă, existenţa unei duble jurisdicţii, este
consecinţa aplicării principiului iconomiei în sensul ei cel m ai larg.
Cele două P atriarh ii au convenit asupra vizitării în comun a Bise
ricii din Estonia, la o dată ulterioară, pentru aplanarea totală a diferen
dului şi soluţionarea în spiritul acordului convenit.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu bucurie de aplanarea diferendului şi de restabilirea
com uniunii între Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului şi
Patriarhia Moscovei şi a Toată Rusia.
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Tem ei nr. 3626/1997 — Invitaţia adresată de Prea Fericitid Părinte
Patriarh Teoctist Sanctităţii Sale Ilie II, Patriarhul Catolicos al întregii
Georgii de a vizita Biserica Ortodoxă Română în luna septem brie 1996.
în referatul asupra problem ei se arată eă relaţiile. Bisericii O rto
doxe Rom âne cu Bisericile Ortodoxe surori a constituit m ereu o pre
ocupare constanta şi centrală în activitatea Bisericii noastre pe linia
în tăririi u nităţii pan-ortodoxe şi creştine în general. în acest context,
relaţiile cu Biserica O rtodoxă a Georgiei au un loc aparte, consacrat
şi p rin trecerea în rândul Sfinţilor, în anul 1992, a m arelui ierarh Antim
Ivireanul, m itropolitul Ţării Rom âneşti, originar din Iviria Georgiei,
fapt care a consfinţit bunele rap o rtu ri existente în tre cele două Biserici
Ortodoxe şi în tre cele două popoare.
P en tru concretizarea acestor bune raporturi, Prea F ericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist a adresat o scrisoare Sanctităţii Sale Ilie II, P atriarh u l
Catolicos al întregii Georgii, invitându-1 să viziteze Biserica Ortodoxă
Rom ână în luna septem brie 1996, în preajm a zilei de prăznuire a S fân
tului Ierarh M artir A ntim Ivireanul (27 septem brie).
în scrisoarea de răspuns, Sanctitatea Sa, Ilie II a acceptat invitaţia
de a vizita Biserica Ortodoxă Română, detaliile şi program ul vizitei u r
m ând a se stabili ulterior.
în cadrul discuţiilor care au urm at, Prea Fericitul P ărinte P a tria rh
Teoctist am inteşte că S anctitatea Sa Ilie II a fost invitat să participe
şi la m anifestările aniversare ale Bisericii noastre din anul 1995, dar
motive obiective au îm piedicat efectuarea vizitei.
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de invitaţia adresată de Prea Fericitid Părinte Patriarh
Teoctist Sanctităţii Sale, Ilie II, Patriarhul Catolicos al întregii
Georgii de a vizita Biserica Ortodoxă Rom ână, precum şi de
acceptarea, în principiu, a invitaţiei de către Sanctitatea Sa,
Patriarhul Ilie II.
Tem ei nr. 3025/1996 — Invitaţia adresată de Prea Fericitid Părinte
Patriarh Teoctist Prea Fericitului Părinte Ignatie IV, Patriarhul A n 
tiohiei şi al întregului Orient de a vizita Biserica Ortodoxă Română în
luna octombrie 1996.
R eferatul evidenţiază im portanţa relaţiilor Bisericii Ortodoxe Ro
m âne cu celelalte Biserici O rtodoxe surori, un loc aparte ocupându-1
cele cu P atriarh ia Antiohiei, concretizate atât în planul istoric cât şi
al vizitelor reciproce ale în tâ istă tă to rilo r de Biserici.
în acest cadru, se arată că Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist
a adresat o invitaţie Prea F ericitului P ărinte Ignatie IV, P atriarh u l
A ntiohiei şi al întregului O rient de a vizita Biserica Ortodoxă Rom ână
în luna octom brie 1996, în tim pul prăznuirii Sf. M are M ucenic D im itrie
şi a Sf. Cuv. D im itrie cel Nou prilej cu care va fi târnosită Biserica
«Sf. Spiridon-Vechi», reconstruită pe vechiul ei am plasam ent.
în cadrul discuţiilor care au avut loc, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist a a ră tat că Prea Fericitul P a tria rh Ignatie IV nu a p u tu t onora
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invitaţia de a participa la m anifestările Bisericii noastre din toam na
anului 1995 şi că acceptarea acesteia pentru toam na anului 1996 con
stituie un bun prilej de continuare şi adâncire a relaţiilor frăţeşti tr a 
diţionale d intre cele două Biserici.
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, S fântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de invitaţia adresată de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, Prea Fericitului Părinte Ignatie IV, Patriarhul A ntiohiei
şi al întregidui Orient de a vizita Biserica Ortodoxă Română,
urm ând ca detaliile vizitei să se stabilească în funcţie de răs
punsul ce se va primi.
Tem ei nr. 1201/1996 — Participarea I.P.S. M itropolit Daniel al
M oldovei şi Bucovinei la lucrările C om itetidui Pregătitor al celei de
a II-a Adunări Ecumenice Europene (St. Gallen, E lveţia, 26 februarie —
3 m artie 1996).
Din darea de seamă prezentată, reiese că Î.P.S. M itropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei a participat in calitate de copreşedinte al
acestui Com itet P regătitor care este compus din reprezentanţii celor
două im portante organism e creştine europene : C onferinţa Bisericilor
Europene (CBE) şi Consiliul C onferinţelor Episcopale (catolice) E uro
pene (CCEE).
Lucrările C om itetului pregătitor s-au desfăşurat în tre i grupe, care
au aprofundat urm ătoarele aspecte privind stru c tu ra şi conţinutul vii
toarei A dunări Ecumenice Europene din 1997 :
a) despre modul în care se vor desfăşura cerem oniile de deschidere
şi închidere ale A dunării (accente teologice legate de tem a generală,
dim ensiunea biblică, liturgică şi oficială a celor două cerem onii);
b) despre şedinţele plenare ale A dunării (scop, număr, loc, oratori,
e tc .);
c) m ărturiile sem nificative ale partiăpanţilor în diferitele foruri te 
m atice ale Adunării şi necesitatea ca următoarele tem e majore să fie
dezbătute atât în adunările delegaţiilor oficiale cât şi în fo r u m u r i:
1. Căutarea unităţii vizibile între B iserici; 2. Dialogid cu alte religii şi
c u ltu ri; 3. Implicarea creştinilor în promovarea dreptăţii sociale (in
faţa unor fenom ene ca sărăcia, marginalizarea, discrim inarea); 4. Recon
cilierea între naţiuni, rezolvarea paşnică şi nonviolentă a conflictelo r;
5. Responsabilitatea ecologică şi generaţiile viitoare ; 6 . Echilibrul între
diferite regiuni ale lu m ii;
d) Despre «Satid ecumenic» sau «Piaţa responsabilităţilor», în care
diferite grupuri, iniţiative, organizaţii se înscriu pentru a-şi prezenta
activităţile, astfel ca şi participanţii care nu sunt delegaţi oficiali să
nu se sim tă ignoraţi, să-şi găsească un spaţiu în care să se exprim e şi
să fie a sc u lta ţi;
e) Despre programul cultural ce se va organiza în fiecare seară de
Com itetul Local Pregătitor din Graz.
în cadrul lucrărilor C om itetului pregătitor, o atenţie deosebită a
fost acordată participării tin eretu lu i şi fem eilor în procesul de pregătire
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al A dunării, Bisericile participante fiind invitate să includă în delega
ţiile oficiale bărbaţi (40%), fem ei (40%) şi tineret(20% ).
Com itetul pregătitor a apreciat că este necesar ca pe lângă broşura-ghid orientativă care a fost publicată în 1995, sinteza pregătirilor
p en tru Graz şi rezultatul lucrărilor A dunării Ecum enice din 1997 să fie
însum ate în tr-u n «docum ent final» care să inspire şi să sprijine B iseri
cile în lucrarea de reconciliere, de rezolvare a conflictelor într-o lum e
m arcată de violenţe şi tensiuni de tot felul.
Com itetul pregătitor a stabilit locul şi datele viitoarelor sale în tru 
niri prem ergătoare A dunării Ecum enice Europene şi a recom andat Bise
ricilor m em bre ale CBE şi CCEE ca, delegaţiile oficiale ce vor participa
la Graz în 1997 să organizeze, în ţările lor, sem inarii şi colocvii pen tru
dezbaterea tem ei reconcilierii din punct de vedere teologic, spiritual, so
cial, naţional şi internaţional.
în cadrul discuţiilor care au avut loc în plen au fost exprim ate ne
cesitatea aprofundării şi pregătirii adecvate a delegaţiei ce va reprezenta
Biserica noastră.
Ca urm are, la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
S fântul Sinod hotărăşte :

—Ia

act de participarea I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi
Bucovinei la lucrările C om itetului Pregătitor al celei de a Il-a
A dunări Ecumenice Europene desfăşurată la St. Gallen, Elveţia.
Se va publica în revistele centrale bisericeşti prezentarea acestei
participări

—

.

—

Tem ei nr. 3022/1996
Propuneri pentru constituirea delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Române care va participa la cea de a VIH -a Adunare
Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Harare, Zim babw e, 10 22
septem brie 1998).
în cuprinsul referatului su n t evidenţiate diferite aspecte care pri
vesc invitaţia adresată Bisericii O rtodoxe Române, în calitate de m em bră
a Consiliului Ecum enic al Bisericilor de a participa cu o delegaţie de 17
persoane la viitoarea A dunare G enerală a acesteia care va avea loc în
anul 1998 la H arare, Zimbabwe. Pe lângă tem a generală «Sa ne întoar
cem către D um nezeu în tru bucuria nădejdii», care va fi dezbătută în
plen şi pe grupe, vor fi luate în discuţie şi alte docum ente im portante1
între care şi cel care tratează tem a «Către o înţelegere şi o viziune co
m ună a CEB
R eferatul am inteşte că delegaţia Bisericii noastre va fi condusă de
I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei iar com ponenţa ei va
în funcţie demodul de so lu ţio n area problem elor financiare ale CEB, comBisericii noastre, în vederea reprezentării cât m ai largi a tu tu ro r M itro
poliilor (inclusiv cele din diasporă) din cadrul P atriarh iei Române.
în cadrul discuţiilor care au urm at, s-a precizat, pe de o p arte că,
în funcţie de modul de soluţionare a problem elor financiare a CEB, com
ponenţa delegaţiei Bisericii noastre va fi adaptată corespunzător, iar pe
de altă parte, necesitatea aprofundării tem einice a tem elor ce vor fi puse
în discuţie la H arare, p rin în tâln iri prelim inare ale delegaţiei Bisericii
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noastre, fiind extrem de u tilă im plicarea PP.SS. Epi&copi-Vicari şi A rhi
erei-V icari.
Ca urm are şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
Sfântul Sinod h otărăşte :
— Aprobă următoarele principii privind componenţa delegaţiei B i
sericii Ortodoxe Române la această întrunire :
a. I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi B ucovinei (m em bru
în C om itetul E xecutiv al CEB) — conducătorul delegaţiei;
b. P.S. Episcop N ifon al Sloboziei şl Călăraşilor (m em bru în
C om itetul Central al C E B );
c. P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal;
d. Câte o persoană sau două din fiecare M itropolie, dintre care
una să fie ori fem eie ori tânăr până la 30 de ani, după cum
urm ează: M itropolia M unteniei şi Dobrogei (1 persoană);
M itropolia M oldovei şi B ucovinei (1 persoană); M itropolia
A rdealului (2 persoane); M itropolia Olteniei (2 persoane);
M itropolia Banatului (2 persoane); M itropolia Basarabiei (2
persoane); M itropolia Germaniei şi Europei Centrale (1 per
soană) ; Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Am erica şi Ca
nada (1 persoană); Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru
Europa Centrală (1 persoo.nă) şi Sectorul Relaţii externe bise
riceşti (1 persoană).
— Se va comunica Secretariatului General al CEB numele m em bri
lor delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Rom âne, solicitânduse acoperirea cheltuielilor de transport, şedere şi participare.
Tem ei nr. 3023/1996 — Propuneri pentru constituirea delegaţiei B i
sericii Ortodoxe Române care va participa la cea de a II-a Adunare ecu
m enică europeană (Graz, A ustria, 23— 29 iunie 1997) şi la cea de a IX -a
A dunare a C onferinţei Bisericilor Europene (Graz, Austria, 30 iunie —
4 iulie 1997).
R eferatul prezintă cele două A dunări la care Biserica Ortodoxă
Rom ână este invitată să participe în calitatea ei de m em bră a Consiliu
lui Ecumenic al Bisericilor şi a Conferinţei Bisericilor Europene (loc, te 
matică, num ăr de participanţi, condiţii), subliniindu-se că, din motive
financiare, Biserica noastră este invitată să participe cu un num ăr de
8 delegaţi, de preferinţă dintre cei care vor participa la a Il-a A dunare
ecumenică europeană, cu respectarea aceloraşi criterii de delegare.
în urm a discuţiilor care au avut loc şi Ia propunerea Comisiei rela
ţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă urm ătoarele principii privind componenţa delegaţiei B i
sericii Ortodoxe Române la aceste în tr u n ir i:
a. I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei (copreşe
dintele C om itetului pregătitor al celei de a Il-a A dunări Ecu
menice Europene) — conducătorul delegaţiei;
b. I.P.S. M itropolit Serafim al Germaniei şi Europei C entrale;
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c. Câte o persoană din M itropolia M unteniei şi Dobrogei, M itro
polia A rdealului, M itropolia Olteniei şi M itropolia B asarabiei;
d. P.C. Pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal din partea Secto
rului de Relaţii E xterne B isericeşti;
e. Un şofer (în cazul deplasării cu m a şin a );
f . La caz de nevoie vor fi înlocuiţi P .S. Episcop Teofan Sinatul, Vicar Patriarhal şi câte o persoană din Arhiepiscopia
Bucureştilor, M itropolia A rdealului, Mitropolia Olteniei şi
M itropolia Banatului.
— Se va comunica Secretariatului General al C.B.E. num ele m em 
brilor delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Rom âne, solicitându-se acoperirea cheltuielilor de şedere, de participare şi
eventual-parţial a celor de transport.
Tem ei nr. 3632/1996 — Participări ale unor teologi ortodocşi ro
m âni la diferite întruniri internaţionale cu caracter ecum enic.
în cuprinsul referatului su n t prezentate o serie de participări ale
delegaţilor Bisericii noastre la în tru n iri internaţionale cu caracter ecu
m enic între care sunt am intite :
1. Participarea Pr. Prof. Univ. A lexandru M oraru de la F acultatea
de Teologie din C luj-N apoca la Consultaţia ecumenică cu tem a «Biseri
cile m inoritare şi m ajoritare din Europa pe calea reconcilierii şi m isiunii
com une», organizată la Biserica Norvegiei şi Conferinţa Bisericilor Eu
ropene, care a avut loc la Trondheim , Norvegia, între 27— 31 m artie
1996, cu participarea a 30 de delegaţi ortodocşi, catolici, protestanţi şi
neoprotestanţi. în cadrul dezbaterilor au fost exam inate
m odalităţile
de cooperare ce pot duce la m isiunea comună a Bisericilor, fiind com 
bătute acţiunile prozelitiste.
2. P articiparea Pr. M ichael Tiţa, consilier p atriarh al la Sectorul
Relaţii E xterne B isriceşti la Considtaţia responsabililor ecum enici din
cadrul unor Biserici şi Consilii naţionale şi regionale bisericeşti, m em bre
ale Consiliului Ecum enic al Bisericilor care a avut loc la Morges, Elve
ţia, 13— 18 mai 1996, cu scopul de a fam iliariza pe aceşti responsabili
cu diferite program e şi acţiuni ale CEB.
3. P articiparea Dom nişoarei Carol Anişoara, teolog, la Adunarea
anuală a G rupului de Lucru «Misiune Urbană-Rurală» din cadrul Con
siliului M ondial al Bisericilor, în perioada 19—26 aprilie 1996, în cadrul
căreia a fost aprofundată tem a viitoarei C onferinţe M ondiale asupra
M isiunii şi Evanghelizării' «Evanghelie şi culturi», ce se va desfăşura
in Brazilia.
4. Participarea Dl. Lungu M ihail-D aniel de la Sectorul relaţii ex
terne bisericeşti la Consultaţia ecumenică cu tem a «Creştinii într-o lume
secularizată — Bisericile în dezbaterea dreptului şi datoriei de evangheli
zare» organizată de Biserica Evanghelică din Bavaria (Germania) la Josefstal, în perioada 6— 15 m ai 1996, cu participarea a 40 de delegaţi din 15
Biserici şi confesiuni creştine din vestul şi estul Europei, în cadrul căreia
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au fost luate în discuţie posibilităţile şi m odalităţile de a com bate efec
tele secularizării asupra vieţii creştinilor şi înţelegerea optim ă a dato
riei d reptului la propovăduire («evanghelizare»).
în urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participările teologilor ortodocşi rom âni la diferite
întruniri internaţionale cu caracter interortodox şi ecum enic.
— Se vor publica în revistele centrale bisericeşti prezentări asupra
acestor participări.
Tem ei nr. 4347/1996 — Scrisoarea n r. 17 din 24 iunie 1996 a P r.
Vicar Pavel Ardelean de la Vicariatul Ortodox Român din G yula (Unga
ria) cuprinzând răspunsul în legătură cu înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe
Rom âne pentru Ungaria.
In scrisoarea am intită se relatează că, după convorbirile care au
avut loc între Secretarii de S tat p en tru Culte din Rom ânia şi Ungaria,
desfăşurate la A rad şi Gyula, în perioada 9— 10 mai 1996, Pr. Vicar
Pavel A rdelean a iniţiat un nou sondaj în parohiile din V icariat în le
gătură cu înfiinţarea unei Episcopii, în urm a căreia, P.C. Sa afirm ă că
preoţii locului din m area m ajoritate a parohiilor, nu cei m isionari, nu
sunt de acord cu organizarea Episcopiei, invocându-se drept m otive :
lipsa de posibilităţi financiare a parohiilor, lipsa unui sediu p e n tru
Episcopie, asim ilarea tineretului din parohii care nu m ai vorbeşte lim ba
rom ână etc.
în cadrul discuţiilor care au avut loc în plen, cu participarea I.P.S.
M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. M itropolit Nicolae
al B anatului, P.S. Episcop Timotei al A radului şi P.S. Episcop Ioan al
Oradiei s-au precizat urm ătoarele : sondajul în cauză s-a efectuat după
ce, m ai înainte, preoţii, în m area lor m ajoritate, se pronunţaseră în fa
voarea organizării Episcopiei ; m otivaţiile financiare şi economice rid i
cate de preoţii localnici nu su n t total justificate ; există opinii ale unor
preoţi ca, în cazul organizării Episcopiei, sediul să se stabilească la B uda
pesta, în spaţiile «Fundaţiei Gojdu», pe care ungurii să le retrocedeze
rom ânilor ; viitoarea eparhie ar p u tea avea denum irea de «Episcopia
O rtodoxă Rom ână de G yula şi Budapesta» în tru cât această denum ire ar
ţine seam ă şi de organizarea locală ; pe viitor, vicarul şi preoţii locali
din V icariat să nu mai fie întrebaţi cu privire la Episcopie, în tru cât
aceştia vor răspunde negativ.
In intervenţia sa, Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist .apreciază
că Biserica noastră nu trebuie să ren u n ţe la înfiinţarea Episcopiei,dar că
această acţiune trebuie să fie în concordanţă ou dorinţa preoţilor şi cre
dincioşilor localnici, apreciind în acest sens că este bine ca cei doi v i
cari, cel de la Gyula şi cel de la V ârşeţ să fie chem aţi la B ucureşti pen
tru discuţii privind organizarea Episcopiilor, urm ând ca la această în tâ l
nire să participe şi cei doi ierarhi care răspund actualm ente de cele două
Vicariate. De asem enea, Prea Fericirea Sa a opinat că s-ar putea analiza
B. o . R. — 28

434

BISERICA O R T O D O X A

ROMANA

şi posibilitatea ca, pentru o perioadă, grija pastorală a rom ânilor din
U ngaria şi Serbia să fie asigurată de un Episcop-Vicar sau A rhiereu-V icar.
Ca urm are a diseuţilor p u rta te în plen, a opiniilor exprim ate şi la
propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— la act de scrisoarea Pr. Vicar Pavel Ardelean privind greutăţile
înfiinţării unei Episcopii Ortodoxe
Rom âne în Ungaria dar
nu pot fi considerate întem eiate m otivele invocate de P.C. Sa
privind respingerea organizării acestei Episcopii, precum n e în 
tem eiate sunt şi m otivele pentru realizarea aceluiaşi obiectiv
în Serbia.
— Se vor continua dem ersurile în vederea îndeplinirii acestid dezi
derat. în acest sens vor fi chem aţi la Bucureşti PP. CC, Părinţi
Vicari Pavel Ardelean şi Moise Ianeş, la discuţii participând şi
cei doi ierarhi ai S fâ n tu lu i Sinod care au p rim it însărcinarea
de a purta, grija pastorală de cele două Vicariate de la Vârşeţ
şi G yula.
— Se va sudia şi posibilitatea ca Vicariatele de la Gyula şi Vârşeţ
să fie date, tem porar, în grija pastorală a doi Episcopi-Vicari sau
A rhierei Vicari.
încheindu-se exam inarea problem elor înscrise pe ordinea de zi a
S fântului Sinod, Prea F ericitul P a tria rh Teoctist rosteşte un scurt cuvânt
în care, adresându-se ierarhilor prezenţi, le aduce calde m ulţum iri pen
tru m odul în care au contribuit, atât în comisii, cât şi în plen, la solu
ţionarea problem elor dezbătute care trebuie să răspundă cerinţelor reale
ale Bisericii şi ţarii, clerului şi credincioşilor.
Invocând revărsarea darurilor Prea M ilostivului D um nezeu peste
Biserica noastră şi păstorii ei, Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist,
urează m em brilor S fântului Sinod întoarcerea acasă, în eparhiile pe
care le păstoresc, mai «întăriţi în fiinţa lăuntrică şi mai tari în desăvâr
şirea lucrării Sfântului Duh».
Prea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist declară prorogată sesiunea
sinodală pe an u l 1996.
Şedinţa se încheie la ora 13,00 cu rostirea rugăciunii «Cuvine-se
cu adevărat».
D rept pen tru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD
fTEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
SECRETARUL SFÎNTULUI SINOD
f EPISCOP TEOFAN SINAITUL
VICAR PATRIARHAL

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru din 23—24 octombrie 1996
Pe tem eiul prevederilor art. 12 din S tatu tu l pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a convocat Sfântul Sinod în şedinţă de lucru în zilele de 23—24
octom brie 1996.
D im ineaţa, la orele 9,30, după săvârşirea Sfintei Liturghii, P.S.
A rhiereu-V icar Irineu Slătineanul, îm preună cu un sobor de preoţi şi
diaconi, a oficiat sluja T e-D eum -ului la care au participat Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi ceilalţi m em bri ai Sfântului Sinod.
La orele 10.00, în sala sinodală a reşedinţei patriarhale, Prea F e ri
citul P ărinte P a tria rh Teoctist deschide şedinţa de lucru a Sfântului
Sinod, invitând pe P.S. Episcop-Vicar P atriarh al Teofan Sinaitul, Secre
tarul S fântului Sinod, să dea citire A pelului nom inal, în urm a căruia
se constată :
S u n t p r e z e n ţi: Prea F ericitul P ărin te P a triarh Teoctist, I.P.S.
M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. M itropolit A ntonie al
A rdealului, I.P.S. M itropolit Nestor al Olteniei, I.P.S. M itropolit Nicolae
al B anatului, I.P.S. M itropolit P e tru al Basarabiei, I.P.S. M itroploit
Serafim al G erm aniei şi Europei Centrale, I.P.S. A rhiepiscop Lucian al
Tomisului, I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, I.P.S. Arhiepiscop
Pim en al Sucevei şi R ădăuţilor, P.S. Episcop Gherasim al R âm nicului,
P.S. Episcop Eftim ie al Rom anului, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului,
P.S. Episcop A ndrei al Alba Iuliei, P.S. Episcop Calinic al Argeşului,
P.S. Episcop Ioachim al Huşilor, P.S. Episcop Casian al D unării de Jos,
P.S. Episcop Timotei al A radului, P.S. Episcop L aurenţiu al C aranse
beşului, P.S. Episcop Ioan al Oradiei, P.S. Episcop Ju stin ian al M aram u
reşului şi Sătm arului, P.S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor,
P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi H arghitei, P.S.Episcop G alaction al
A lexandriei şi Teleorm anului, P.S. Episcop-Vicar P atria rh u l Teofan
Sinaitul, P.S. Episcop-Vicar P a tria rh a l Vincenţiu Ploieşteanul, P.S.
Episcop-Vicar Teodosie Snagoveanul, P.S. Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul, P.S. Episcop-Vicar Dam aschin Severineanul, P.S. Episcop-Vicar
G herasim P utneanul, P.S. Episcop-Vicar Irineu B istriţeanul, P.S. A rhi
ereu-V icar Irineu Slătineanul şi P.S. A rhiereu-V icar Ju stin Sigheteanul.
Absentează m otivat I.P.S. Arhiepiscop B artelom eu al Clujului şi
I.P.S. Arhiepiscop Victorin al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în Am e
rica şi Canada.
C onstatând prezenţa statu tară, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist declară deschisă şedinţa de lucru a S fâ n tului Sinod şi rosteşte
un scurt cuvânt introductiv, în care schiţează rostul în tru n irii acestui
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for bisericesc în şedinţă de lucru, de a exam ina şi a aduce hotărâri
corespunzătoare într-o serie de problem e care privesc viaţa internă şi
externă a Bisericii noastre.
In cuvântul de deschidere, P rea Fericirea Sa evocă m utarea la
Domnul a Prea Fericirii Sale P artenie al III-lea, P a tria rh u l A lexandriei
şi al întregii Africi, în am intirea căruia, m em brii S fântului Sinod au
păstrat un m om ent de reculegere, intonând cântarea «Veşnică pom enire».
In continuare, consta tându-se necesitatea com pletării Comisiilor de
lucru cu noii ierarhi aleşi, care au devenit m em bri ai Sfântului Sinod,
Prea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist supune plenului propunerile
de repartizare a acestora.
Ca urm are, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă completarea Comisiilor de lucru a s tfe l: P. S . Episcop
Laurenţiu al Caransebeşului la Comisia canonică-juridică şi
pentru disciplina şi P. S . Episcop Galaction al A lexandriei şi
Teleorm anului la Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă şi
pentru mănăstiri.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, supune apoi aprobării ple
nului S fântul Sinod componenţa Comisiilor de lucru după cum urm ează :
Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă
şi pentru mănăstiri
LP.S. Mitropolit Antonie al A rdea lu 
lui — Preşedinte
I.P.S. Mitropolit Pelru al Basarabiei —
Membru
Î.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi
Rădăuţilor — Membru
P. S. Episcop Eltimie al Romanului —
Membru
P. S. Episcop Andrei al Alba Iuliei —•
Raportor
P.
S. Episcop Ioachim
al Huşilor —
Membru
P. S. Episcop Ioan al Covasnei şi Har
ghitei — Membru
P.
S. Episcop Galaclion al Alexandriei
şi Teleormanului — Membru
P. S. Episcop-Vicar Gherasim Putneanul
— Membru
P.
S. Arhiereu-Vicar Justin Sigheteanul
— Membru
Comisia canonică-juridică
şi pentru disciplină

/.P.S,

Mitropolit
Preşedinte

N estor

al Olteniei —

I.P.S. Arhiepiscop Lucian al Tomisului —
Membru
P. S. Episcop Gherasim al Râmnicului —
Membru
P. S. Episcop Epifanie al Buzăului —
Membru
P. S. Episcop Calinic al Argeşului —
Raportor
P. S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşu
lui — Membru
P. S. Episcop Justinian al Maramureşu
lui şi Sătmarului — Membru
P. S. Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul
— Membru
Comisia învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc
Î.P.S. Mitropolit
Daniel al M o ld o v e i şi
Bucovinei — Preşedinte ,
I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei
— Membru
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Cluju
lui — Membru
P. S. Episcop
Casian al Dunării de
Jos — Raportor
P. S. Episcop
Ioan al
Oradiei —
Membru
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Teodosie

Snago-

veanul
Membru
P. S. Episcop-Vicar Damaschin Severineanul — Membru
^
„ .
Tr.
¥.
,
P. S. Episcop-Vicar Irmeu Bistnţeanul —
_- ^
Membru
Comisia relaţiilor e x te r n e bisericeşti
I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului —
.. .
Preşedinte
I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi
Europei Centrale — Membru

I.P.S. Arhiepiscop
p g Episcop
Membru

Victorin — Membru

Timotei

P. S. Episcop Niion
_ iw
,
Călăraşilor — Raportor
P. S. Episcop-Vicar

al

Aradului —

,
«/

oi u • •
Sloboziei

Teofan

şi

Sinaitul —

Membru
P. S. Episcop-Vicar Vincenţiu Ploieşteanul
— Membru
Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul
— Membru

După citirea componenţei Comisiilor, la propunerea Prea F ericitu 
lui P ărinte P a triarh Teoctist, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă componenţa Comisiilor de lucru pentru prezenta şedinţă
de lucru a Sfântului Sinod.
în legătură cu denum irea Comisiilor de lucru ale S fântului Sinod,
solicitând cuvântul, Î.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
arată că, în ultim ii ani Biserica şi-a reluat activitatea în m ulte dom enii
ale vieţii sociale, în spitale, în penitenciare, în arm ată etc., dar că, în
form a în care, actualm ente, sunt denum ite în S tatut Comisiile de lucru
ale Sfântului Sinod, acestea nu reflectă în mod £idel lucrarea şi pre
ocupările Bisericii noastre. De aceea, pen tru o mai bună corelare a
lucrărilor vieţii noastre bisericeşti cu preocupările şi com petenţele co
m isiilor de lucru ale Sfântului Sinod, în alt P rea Sfinţia
Sa propune
m odificarea denum irii «Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi
pen tru m ănăstiri» în «Comisia pentru doctrină, m ănăstiri şi viaţă so
cială», în care scop solicită, de asem enea, ca to ate aspectele vieţii mo
nahale, inclusiv înfiinţarea sau desfiinţarea de m ănăstiri, să fie date
în com petenţa aceleiaşi Comisii.
în intervenţia sa, Î.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului arată că
problem a «misiunii», care este o com ponentă m ajoră a lucrării Bisericii
nu se regăseşte în nici una din titu la tu rile Comisiilor de lucru ale S fân
tului Sinod, m otiv p en tru care propune ca noţiunea de m isiune să fie
integrată în denum irea Comisiei p en tru doctrină.
P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist subliniază că m odificările
propuse sunt posibile, în tru cât denum irea de viaţă religioasă este la
tu ra practică a învăţăturii de credinţă a Bisericii, iar noua denum ire
a Comisiei, aşa cum a rezultat în urm a discuţiilor, răspunde cerinţelor
actuale ale vieţii bisericeşti, sub m ultiplele ei aspecte.
Ca urm are a discuţiilor, a com pletării aduse şi a acceptării propu
nerilor de m ai sus, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă schimbarea denum irii Comisiei pentru doctrină, viaţă
religioasă şi pentru m ănăstiri în «Comisia pentru doctrină,
viaţă m onahală şi m isiune socială» şi modificarea corespunză
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toare a a rt. 40, al. 2, punctul 2 şi a art. 43, al. 1 din R egu
lam entul Organelor Centrale din Patriarhia Rom ână.
— Api'obă ca toate aspectele vieţii m onahale, inclusiv înfiinţarea
şi desfiinţarea de m ănăstiri, să fie date în com petenţa «Comi
siei pentru doctrină, tnaţa monahală şi m isiune socială» prin
completarea corespunzătoare a art. 43, cu preluarea prevederi
lor a rt. 49f Ut. «g» din R egulam entul Organelor Centrale din
Patriarhia Română, aceste m odificări urm ând a fi supuse apro
bării Adunării Naţionale Bisericeşti la proxim a şedinţă de lucru.
în continuare P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, dispune
citirea Ordinii de zi care, anterior fusese com unicată pentru consultare
şi eventuale com pletări.
Ca urm are, la propunerea P rea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă Ordinea de zi propusă şi repartizarea lucrărilor în 
scrise la Comisiile sinodale, în vederea exam inării şi întocm i
rii referatelor.
După înm ânarea lucrărilor PP.SS. Ierarhi referenţi, la propunerea
P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, şedinţa de lucru în plen se
suspendă, u rm ân d a se continua lucrările în comisiile sinodale.
in aceeaşi zi, la orele 17,00, se reiau lucrările şedinţei S fântului
Sinod sub preşedinţia P rea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist.
La invitarea Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, P.
Episcop A ndrei al Alba Iuliei, raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi m isiune socială, prezintă referatele asupra :
Tem ei nr. 6516/1996 — R eferatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu m em oriul Asociaţiei «Pro Vita-Brâncoveanu» privitor la problem a
avorturilor.
Din referatu l asupra problem ei rezultă că în treru p erea de sarcini
prin avort continuă să fie practicată în ţara noastră, ceea ce este contrar
în văţăturii de credinţă şi m oralei Bisericii noastre atrăgând după sine
grave consecinţe în plan m oral şi social.
De asem enea, referatul Comisiei subliniază că S fântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române s-a pro n u n ţat în această problem ă şi cu
alte prilejuri iniţiind dem ersuri către forurile de stat com petente, iar
ierarhii, cu diferite prilejuri, au adresat îndem nuri pentru apărarea
vieţii p rin încetarea practicii im orale şi necreştine a avortului şi pen tru
în tărirea unităţii fam iliei.
Comisia p e n tru doctrină, viaţă m onahală şi m isiune socială apre
ciază că un rol determ inant în prom ovarea înv ăţătu rii de credinţă şi
a m oralei creştine despre darul sfânt al vieţii şi despre păcatele îm 
potriva acestuia îl au preoţii p rin activitatea pastoral-m isionară, catehetică şi la scaunul de spovedanie ream intind că este necesar să se
studieze găsirea căilor şi m ijloacelor adecvate ce pot fi folosite în planul
activităţii m isionar-pastorale.
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în urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă m onahală şi m isiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
—* Aprobă întocmirea şi adresarea unui C uvânt pastoral al Sfântului Sinod către clemd şi credincioşii Bisericii noastre privind
valoarea vieţii ca dar al lui D um nezeu şi combaterea păcate
lor îm potriva acestuia, în care scop adresează P. S. Episcop
A ndrei al Alba îuliei rugăm intea de a propune un te x t al
C uvântului pastoral.
— Aprobă întocm irea de către Pr. Prof. Univ. Ilie M oldovan a
unei broşuri despre darul sfânt al vieţii şi păcatele îm potriva
acestuia care va fi difuzată gratuit, în parohii, îm preună cu
Cuvântul pastoral al Sfâ n tu lu i Sinod .
— Aprobă elaborarea de către fiesare Centru Eparhial a unor
programe locale pentru îm bunătăţirea activităţii pastoral-m isionare, de educaţie religioasă prin catehizare şi predică şi
prin Taina Spovedaniei, prin care slujitorii bisericeşti să pro
m oveze m văţătura de credinţă şi morală a Bisericii noastre
în legătură cu valoarea vieţii um ane şi păcatele îm potriva
acesteia.
— Aprobă iniţierea unor dem ersuri către forurile com petente de
stat în scopul promovării de legi şi pi'ograme pentru sprijinirea
fam iliilor cu m u lţi copii.
— Aprobă promovarea de către Centrele Eparhiale şi parohii, în
cadnd activităţii filantropice, de asistenţă socială şi religioasă,
a preocupărilor pentru fam iliile cu m ulţi r^pii, prin iniţierea
unor programe speciale.
— Aprobă ca, în cursid anulai 1997, una ain conferinţele preo
ţeşti să aibă ca temă problema darului sfânt al vieţii şi com 
baterea păcatelor îm potriva acestuia.
Tem ei nr. 5211/1996 — Adresa M inistem dui Apărării Naţionale —
Direcţia de Cultură nr. A-2510 din 31 hdie 19961 prin care se propune
amendarea art. 7 din «Protocohd cu privire la organizarea şi desfăşu
rarea asistenţei religioase în A rm ata Rom ână», referitor la criteriile
de selecţionare a preoţilor de armată şi propunerile făcute pentru orga
nizarea unui nou exam en de selecţionare.
Din adresa M inisterului A părării Naţionale se constată propunerea
de organizare a unui nou exarr^n ■entru selecţionarea preoţilor de a r
m ată, în care scop se arată m otivele care au determ inat M inisterul
A părării Naţionale să propună am endarea art. 7, al. 1 şi 3 şi art. 15,
m enite a spori interesul personalului clerical de a opta pentru cali
tatea de preot de arm ată, organizarea unei selecţii valorice a celor
recom andaţi de Centrele Eparhiale cât şi facilitarea procesului de an a
liză comună şi a schim bului de opinii p en tru prom ovarea de m ăsuri
corespunzătoare, în scopul sprijinirii activităţii de asistenţă religioasă
în A rm ata Română.
In urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă m onahală şi m isiune socială, Sfântul Sinod ho
tărăşte :
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— Aprobă amendarea art. 7, al. 1 şi 3 şi ort. 15 din Protocolul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea asistenţei religioase
în A rm ata Română care, în noua form ă, au urm ătorul c o n ţin u t:
A rt. 7, al. 1 — Selecţionarea personalului clerical se va face
avându-se în vedere următoarele c r ite rii: studii teologice su 
perioare ; m edia de absolvire peste 7 ; activitatea pastorală de
m inim um doi ani ; obligativitatea obţinerii definitivatului, p rin
participarea la cursurile pastorale la îm plinirea a 2 ani de
pastoraţie ; prestigiu în Biserică şi societate ; să nu aibă im pe
dim ente c a n o n ic e ; stare de sănătate fizică şi psihică b u n ă ;
vârsta m axim ă de 40 ani.
A rt. 7, al. 3 — Candidaţii care promovează exam enul de
selecţionare, cel p u ţin cu m edia 8, vor fi încadraţi şi vor parti
cipa la un curs special la Academ ia de înalte S tudii M ilitare,
cu durata de cel m ult 60 zile, conform unor programe întocm ite
în com un de Inspectoratul Statului M ajor General şi Patriarhia
Română.
A r t. 15 — Cel puţin de două ori pe an, M inisterul A pă
rării Naţionale şi Patriarhia Rom ână, vor analiza pe baza unor
inform ări prealabile, activitatea de asistenţă şi educaţie moral religioasă, patriotică şi civică, luând m ăsurile necesare, în
scopul pregătirii şi perfecţionării acesteia.
— Aprobă ca articolele din Protocol, în noua lor form ă, să fie
comunicate M inisterului Apărării Naţionale pentru ratificare
şi apoi Centrelor Eparhiale, pentru cunoaşterea noilor criterii
de recomandare în vederea selecţionării preoţilor de armată.
— Aprobă organizarea unui nou exam en de selecţionare a preoţi
lor de armată, cel mai devrem e în cursul prim ului trim estru
al anului 1997.
— Aprobă trim iterea la centrele Eparhiale a tem aticii şi bibliogra
fiei aprobate şi utilizate la prim a serie de exam inare din
anul 1996, în vederea pregătirii preoţilor ce vor fi recomandaţi
şi publicarea acestora în presa bisericească centrală şi epar
hială.
Tem ei n r . 5449/1996 — Adresa Episcopiei Rom anului nr. 2210/1996,
cu propunerea de reînfiinţare a Schitului Sucm ezeu, din loc. Corbasca,
satul Pogleţ, jud. Bacău şi ridicarea la rangul de mănăstire, sub de
num irea de M ănăstirea Pogleţ, având hramul «Buna V estire», cu des
tinaţie pentru monahii.
Din referatul prezentat rezultă că, reînfiinţarea acestui aşezăm ânt
m onahal cu sta tu t de m ănăstire are ca scop prom ovarea vieţii religioaseduhovniceşti şi consolidarea vieţii m onahale în Episcopia Rom anului.
Luând în considerare recom andarea P. S. Episcop Eftim ie al Rom a
nului, pe tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul pen tru orga
nizarea vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
m onahală şi m isiune socială, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ridicarea Schitului Sucm ezeu din loc. Corbasca, satid
Pogleţ, ju d . Bacău, la rangul de m ănăstire, sub denum irea
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M ănăstirea Pogleţ, având hramul «Buna V estire», cu destinaţie
pentru m onahii, urm ând a se organiza şi funcţiona potrivit
rânduielilor tradiţionale bisericeşti.
Tem ei nr. 6371/1996 — Adresa Episcopiei Huşilor nr. 334/1996, cu
propunerea de reînfiinţare a M ănăstirii D im itrie Cantem irf cu hramid
«Sf. Mare. Mc. D i m i t r i e d i n com. D im itrie Cantemir, satul Gram e zoaia, ju d . V aslui, cu destinaţie pentru monahii.
în referatul asupra problem ei se arată că, reînfiinţarea acestei
m ănăstiri are ca m otivaţie prom ovarea şi consolidarea vieţii religioaseduhovniceşti şi m onahale în cuprinsul Episcopiei Huşilor, de curând
reînfiinţată.
A vând în vedere recom andarea P. S. Episcop Ioachim al Huşilor,
pe tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul p e n tru organizarea
vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei p en tru doctrină, viaţă m o
nahală şi m isiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reînfiinţarea M ănăstirii D im itrie Cantem ir, cu hramul
«Sf. Mare Mc. D im itrie», din loc. D im itrie Cantem ir, sat Grumezoaia, ju d . Vaslui, cu destitnaţia pentru m onahii, urm ând
a se organiza şi funcţiona potrivit râindidelilor tradiţionale bise
riceşti.
La invitarea Prea Fericitului P ărinte Preşedinte, P. S. Episcop
Calinic al A rgeşului, raportond Comisiei canonică-juridică şi pentru
disciplină prezintă, în continuare, referatele acestei comisii asupra :
Tem ei nr. 6225/1996 -— Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu S ta tu tu l Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Occiden
tală şi cu necesitatea alegerii Chiriarhului canonic al acestei eparhii.
Din referatul asupra problem ei rezultă că la 25 noiem brie 1995,
A dunarea E parhială a Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne p e n tru Europa
Occidentală a adoptat S ta tu tu l eparhiei pe care, Î.P.S. M itropolit Serafim
al G erm aniei şi Europei Centrale, locţiitor de A rhiepiscop al acestei
eparhii l-a prezentat personal la P atriarh ia Rom ână îm preună cu pro
punerile de candidaţi form ulate de Biroul Eparhial şi Consiliul pentru
F ran ţa al Arhiepiscopiei O rtodoxe Rom âne p en tru E uropa Occidentală.
De asemenea, se arată că problem a S tatu tu lu i Arhiepiscopiei O rto
doxe Rom âne pentru Europa Occidentală a fost exam inată şi în cadrul
şedinţei Sinodului P erm anent din 25— 26 septem brie 1996, cu care p ri
lej au fost form ulate o serie de opinii vizând m odalitattea com pletării
acestui S tatut, în lum ina prevederilor canonice, a legiuirilor Bisericii
noastre şi în concordanţă cu cerinţele vieţii religioase şi de organizare
bisericească a acestei eparhii, hotărându-se trim iterea acestuia ierarhilor
spre studiere.
A nterior exam inării S tatu tu lu i în actuala şedinţă a S fântului
Sinod, o comisie special form ată din profesori de teologie şi canonişti
din cadrul «Comisiei p en tru relaţii bisericeşti şi dialog teologic preconciliar cu Bisericile Ortodoxe surori», la data de 21 octom brie 1996,
a analizat şi a form ulat o serie de propuneri în legătură cu S tatu tu l
Arhiepiscopiei O rtodoxe Rom âne p en tru Europa Occidentală, care au
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fost exam inate de către Comisia canonică-juridică şi pen tru disciplină
pe care le-a am endat în lum ina prevederilor canonice, în concordanţă
cu statutele celorlalte eparhii ortodoxe rom âne din diaspora şi cu rea
lităţile bisericeşti locale din cadrul jurisdicţiei Arhiepiscopiei O rtodoxe
Rom âne p en tru Europa Occidentală.
în intervenţia sa, Î.P.S. M itropolit Serafim a adus o serie de pre
cizări în legătură cu necesitatea aprobării S tatu tu lu i Arhiepiscopiei
O rtodoxe Rom âne p en tru Europa Occidentală, în perspectiva alegerii
C hiriarhului acesteia, ce urm ează a avea loc la Paris, în zilele de
9— 10 noiem brie 1996, dintre cei trei candidaţi propuşi de Consiliul
p en tru F ranţa al Arhiepiscopiei şi Biroul Arhiepiscopiei, în care scop
s-a solicitat binecuvântarea Sfântului Sinod ;
în cadrul discuţiilor p u rtate în plenul Sfântului Sinod s-a precizat
că S tatu tu l acesteia, adoptat de A dunarea A rhiepiscopiei la 25 noiem 
brie 1995, respectă doctrina şi rânduielile canonice şi de cult ale Bise
ricii Ortodoxe şi că este necesar ca alegerea noului C hiriarh să se des
făşoare potrivit cu prevederile S tatu tu lu i Arhiepiscopiei şi în concordanţă
cu prevederile art. 129— 131 din S tatu tu l pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române, adaptat la realităţile bisericeşti lo
cale, dintre cei trei candidaţi propuşi ;
Ca urm are a tu tu ro r celor de m ai sus şi a concluziilor care s-au
form ulat, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de S ta tu tu l Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Eu
ropa Occidentală, întocm it şi adoptat de Adunarea.: Generală
la 25 noiem brie 1995.
— întrucât Sta tu tu l Arhiepiscopiei respectă doctrina şi rânduielile
canonice şi de cult ale Bisericii Ortodoxe, Adunarea Generală,
p otrivit art. 19 din S tatut, poate proceda la alegerea de A rh i
episcop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Oc
cidentală.
— Ia act că potrivit art. 19 din S ta tutul eparhiei, Arhiepiscopul
ales este confirm at de S fâ ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române şi este m em bru al său.
— Recomandă ca pe baza prevederilor art. 18 din S ta tu tu l A rh i
episcopiei, care reglem entează raporturile sale ca unitate de
cidt cu autoritatea franceză, Consiliul Arhiepiscopiei să procedeze la elaborarea unui S ta tu t bisericesc propriu privind or
ganizarea şi funcţionarea internă a Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române pentru Europa Occidentală, aşa cum au . celelalte
eparhii ortodoxe române din diaspora, pe baza pi'incipiilor ge
nerale din actualul S ta tu t, în care să se includă :
a. Precizarea lim itelor jurisdicţionale ale Eparhiei, conform
hotărârii Sfân tid u i Sinod din 22—23 m artie 1994, cu includerea
în cadrul acesteia a parohiilor din Franţa, Spania, Italia, Belgia,
Olanda, E lveţia, Marea Britanic, Irlanda şi Islanda.
b. A lte precizări privind disciplina clerului, num irea şi în 
cetarea activităţii etc.
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c. Adnnarea Eparhială, se transform ă în Colegiu Electoral
şi alege pe unid dintre cei trei candidaţi propuşi de Consiliul
Arhiepiscopiei caref în prealabil, vor obţine acordul Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne.
d. Modalitatea alegerii de Arhiepiscop să se desfăşoare
conform cu prevederile S ta tu tu lu i pentru organizarea şi fu n c 
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române, adaptate la realităţile bise
riceşti locale, acestea urm ând a se comunica Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală.
— Acordă binecuvântarea P. C.A r h im . Ioachim Giosanu,
P . C. Ierom , Rafael Noica şi P. C. Ierom. Dimitrie Irimia,
propuşi de Biroul Eparhial şi Consiliul pentru Franţa al A rh i
episcopiei Ortodoxe Rom âne pentru Europa Occidentală de a
candida la alegerea de Arhiepiscop al acestei Arhiepiscopii.
— Deleagă pe Înalt Prea S fin ţitu l M itropolit Serafim al M itropo
liei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală să
prezideze lucrările Colegiului Electoral pentru alegerea de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentală, urm ând ca rezultatul alegerii să fie adus la cunoş
tinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru exa 
m inarea, cercetarea canonică şi confirmarea alegerii.
Tem ei nr. 6568/1996 — Referatid Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu amendarea «Statutidui pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Crtodoxe Române».
Din referatul prezentat rezulta că această problem ă a m ai fost
adusă în dezbaterile S fântului Sinod în anii 1900 (hotărârea nr. 37/3—4
ianuarie), 1991 (hotărârea nr. 6010/25—26 iulie) când au fost stabilite
comisia de specialişti şi metodologia de lucru şi în anul 1996 (hotărârea
nr. 4711/3—5 iulie), de fiecare dată solicitându-se eparhiilc-r aducerea
la îndeplinire a hotărârilor de analizare şi am endare a Statutului.
în cadrul discuţiilor care au av u t loc în plen, pe m arginea refera
tului respectiv, au fost form ulate num eroase opinii în legătură eu nece
sitatea am endării S tatu tu lu i pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, între ,care :
— necesitatea consultării preoţilor şi specialiştilor în procesid de
analiză şi amendare a S ta tu tid u i pentru a ajunge la soluţii viabile şi
rezistente în tim p în abordarea aspectelor cuprinse în S t a tu t ;
— precizarea obiectivelor procesului de amendare a S ta tutidui,
prin elaborarea unor studii de specialitate care să reflecte problem a
relaţiilor Bisericii cu Societa tea ; organizarea unor dezbateri a acestei
problem e ; necesitatea reflectării în procesul de amendare a S ta tu tid u i
a principiilor pastorale ale activităţii şi vieţii bisericeşti cât şi o even 
tuală corelare a S ta tu tu lu i nostru cu cel al altor Biserici Ortodoxe ;
— evidenţierea principiilor şi m otivaţiilor actualului S ta tu t care
l-au făcut rezistent în tim p , chiar în perioade dificile pentru Biserică,
asigurându-i stabilitatea;
— necesitatea ca am endam entele ce se vor aduce să reflecte lu 
crarea Bisericii noastre în actualitate, principiile şi m otivaţiile actua
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lului S ta tu t urm ând a fi completate cu altele care să reflecte latura
filantropică, de asistenţă religioasă şi socială} de educaţie religioasă etc.,
ce se dezvoltă în viaţa bisericească;
— aducerea la zi a S ta tu tu lu i în raport cu noile condiţii de lucru,
accentul nemaicăzând pe libertate ci pe organizarea şi administrarea
bisericească în condiţii de libertate ; trebuie studiat dacă principiile care
stau la baza actualului S ta tu t au rămas aceleaşi ori s-au m odificat,
fiindcă sunt situaţii evidente în care se vădeşte o îndepărtare de p rin 
cipiile canonice fiindam entale de conducere a B isericii;
— elaborarea unor studii de fundam entare în legătură cu princi
piile, tezele şi m otivaţiile care stau la baza S ta tu tu lu i Bisericii noastre,
pentru a se evidenţia locurile din S ta tu t care trebuie supuse procesului
de am endare, lucru ce ar putea fi adus la îndeplinire de Comisia de spe
cialişti stabilită prin hotărârea sinodală nr. 27/1990 cu participarea unor
iera rh i;
— în perspectiva amendării S ta tu tu lu i, Sfântul Sinod poate face
unele aduceri la zit în pas cu realităţile vieţii bisericeşti şi cu necesitatea
de a reglem enta linele aspecte ivite în activitatea generală vizând : în 
tărirea autorităţii ierarhidui, regândirea instanţelor de judecată biseri
cească ; regândirea com ponenţei unor organisme bisericeşti, fiind nece
sară studierea principiilor care fundam entează S tatutul în interiorul
S fintelor C anoane;
— aprofundarea de către fiecare ierarh a actualului S ta tu t, în ca
drul procesului de amendare, deoarece cunoaşterea profundă a S ta tu tu 
lui şi reflectarea numeroaselor şi com plexelor aspecte ale vieţii biseri
ceşti în cuprinsul lui dă consistenţă procesului de aducere la z i ;
— ierarhii, în consultare cu specialiştii pe plan local să elaboreze
propuneri despre ce ar trebui să urmărească această activitate, propu
neri care să fie sintetizate de comisia centrală de specialişti şi pe baza
cărora să se elaboreze principiile de u r m a t;
— convocarea unei şedinţe speciale a Sfântului Sinod care să fie
dedicată exclusiv pi'oblemei amendării S ta tu tu lu i şi în cadrul căreia să
se stabilească principiile generale care să călăuzească lucrarea.
In urm a am plelor discuţii care au evidenţiat aspectele de m ai sus
şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă următoarea m odalitate de lucru în privinţa aducerii la
îndeplinire a hotărârilor S fâ n tului Sinod în legătură cu am en
darea S ta tu tu lu i pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române :
1. Fiecare eparhie va proceda la analizarea şi form ularea
am endam entelor la Sta tu tu l pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române ţinând seama de principiile gene
rale ale S ta tu tu lu i şi de exigenţele vieţii bisericeşti actuale,
propuneri care vor fi înaintate Sinodului M itropolitan şi Can
celariei Sf. Sinod până la sfârşitid lunii februarie 1997.
2. Sinoadele M itropolitane se vor întruni în cursul prim ă
verii am dui 1997, pentru a proceda la studierea propunerilor
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venite de la eparhiile sufragane în vederea elaborării unei
sinteze pentru stabilirea priorităţilor de amendare a S ta tu tu lu i,
sinteză care va fi înaintată Cancelariei Sf. Sinod până la
1 m ai 1997.
3.
Procesele-V erbale ale Sinoadelor M itropolitane, cuprin
zând priorităţile de amendare ale S ta tu tu lu i vor fi prelucrate,
sintetizate şi organizate la Cancelaria Sf. Sinod de către Co
m isia specială aprobată prin hotărârea S fâ n tu lu i Sinod
nr. 6010/1990, material care va constitui bază de discuţii pen
tru o viitoare şedinţă a Sfâ n tu lu i Sinod.
— Aprobă, în principiu, organizarea unei şedinţe de lucru a S fâ n 
tului Sinod, special destinată exam inării propunerilor de am en
dare a S ta tu tu lu i pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române.
— Adresează ierarhilor rugăm intea de a lua m ăsurile necesare în
scopul aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri sinodale.
— Aprobă publicarea unor studii în legătură cu principiile cano
nice care stau la baza S ta tu tu lu i pentru organizarea şi fu n c 
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române cât şi cu privire la p rin
cipiile lucrării pastorale, misionare, de asistenţă religioasă şi
socială, de educaţie religioasă şi altele care determ ină am en
darea S ta tu tu lu i, în care scop se va apela la specialişti şi
canonişti.
Ternei nr. 6719/1996 — Problema num irii vicarilor adm inistrativi
şi a consilierilor adm inistrativi bisericeşti de la centrele eparhiale, a
num irii protopopilor, cât şi a duratei m andatului p e n tn i care aceştia
sunt num iţi.
Tot în legătură cu necesitatea am endării S tatu tu lu i p e n tru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, la solicitarea unor
ierarhi a fost luată în dezbatere problem a num irii vicarilor adm inistra
tivi şi a consilierilor adm inistrativi bisericeşti de la centrele eparhiale,
a num irii protopopilor, cât şi a duratei m andatului pentru care aceştia
sunt num iţi.
S-a lu at în considerare faptul că aşa cum m em brii organelor deli
berative bisericeşti se aleg pe o perioadă de p atru ani, tot aşa este
necesar ca şi organele executive bisericeşti, respectiv vicarii adm inis
trativi, consilierii adm inistrativi bisericeşti şi protopopii să fie aleşi
pen tru o perioadă lim itată de tim p, cu m enirea de a oferi posibiltatea
îm bunătăţirii perm anente a activităţii adm inistrative pastorale şi m i
sionare din eparhii.
în urm a dezbaterii am ănunţite a acestei problem e şi a aspectelor
vizând m odificarea corespunzătoare a prevederilor art. 72, 104 şi 105
din S tatu tu l pen tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Recomandă ca «vican'ul adm inistrativ, consilierii adm inistrativi
bisericeşti, inspectorul eparhial, secretarul eparhial şi proto
popii să fie num iţi sau reconfirm aţi de către Chiriarh, pe o
perioadă de patru anif într-o şedinţă de lucru a Consiliului
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Eparhial, ţinându-se seama de următoarele c r ite rii: m edia ge
nerală de licenţă în teologie 8,50 ; vechim ea în preoţie de cel
puţin 5 a n i; absenţa abaterilor canonice şi o activitate litu r
gică, adm inistrativ-pastorală şi misionară deosebită. în cazid
num irii protopopilor, când consideră necesar, Chiriarhul con
sultă preoţii şi cântăreţii bisericeşti din protopopiatul respectiv
pentru a identifica pe cei mai m erituoşi dintre preoţi.
—■prezenta recomandare se pune în aplicare, în funcţie de cerinţele
din fiecare eparhie, urm ând ca Adunarea Naţională Bisericească,
la o viitoare şedinţă de lucru să procedeze la modificarea art. 72,
104 şi 105 din S ta tu tu l pentru organizarea şi funcţionarea B ise
ricii Ortodoxe Române şi a articolelor corespunzătoare din
Regidam entid Organelor D eliberative.
Tem ei nr. 6604/1996 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu amendarea «Regulam entului pentru organizarea vieţii monahale şi
funcţionarea adm inistrativă şi disciplinară a mănăstirilor».
D in referatu l Cancelariei Sf. Sinod rezultă că, potrivit hotărârii
Sfântului Sinod nr. 8268 luată în şedinţa de lucru din 13— 14 feb ru a
rie 1996, «Regulam entul pentru organizarea vieţii monahale şi fu n cţio 
narea adm inistrativă şi disciplinară a mănăstirilor», aprobat de S fântul
Sinod la 25 februarie 1950 şi com pletat cu o serie de am endam ente
propuse de A rhiepiscopia Bucureştilor, a fost pus' la dispoziţia ie ra r
hilor, în vederea studierii şi form ulării de propuneri în vederea actua
lizării lui.
De asemenea, în referat se precizează că, potrivit prevederilor
art. 7, lit. «d» din R egulam entul Organelor Centrale coroborate cu
art. 11, lit. «v» din S tatu tu l pen tru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod «întocmeşte regulam entele pro
prii» de aplicare a S tatu tu lu i p en tru diferitele dom enii ale vieţii
bisericeşti.
R eferatul Comisiei sinodale constată că «Regulam entul pentru or
ganizarea vieţii m onahale şi funcţionarea adm inistrativă şi disciplinară
a m ănăstirilor» aprobat de S fântul Sinod la 25 februarie 1950, cu
am endam entele aduse de A rhiepiscopia B ucureştilor răspunde, în con
textul actual, mai bine cerinţelor de organizare şi funcţionare a vieţii
m onahale.
Ca urm are a discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea
Comisiei canonică juridică şi p en tru disciplină, Sfântul Sinod ho tă
răşte :
— Aprobă suspendarea valabilităţii «Regulam entului pentru or
ganizarea vieţii monahale» din anul 1959.
— Aprobă punerea în vigoare, cu titlu experim ental, a «Regula
m en tului pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea ad
m inistrativă şi disciplinară a m ănăstirilor», aprobat de Sfântul
Sinod la 25 februarie 1950, cu am endam entele propuse de /Arhi
episcopia Bucureştilor, care a fost înm ânată ierarhilor la
14 febr. 1996.
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— Aprobă ca fiecare Centru Eparhial să instituie comisii locale
pentru studierea şi form ularea de propuneri şi observaţii în
vederea amendării «R egulam entului pentru organizarea vieţii
monahale şi pentru funcţionarea adm inistrativă şi disciplinară
a mănăstirilor», pe baza tex tu lu i aprobat de S fântul Sinod in
anul 1950, cu modificările propuse de Arhiepiscopia B u c u 
reştilor.
— Aprobă instituirea la Cancelaria Sf. Sinod a unei comisii care
să prelucreze şi să sintetizeze propunerile Centrelor Eparhiale,
în vederea elaborării unui material unitar care să cuprindă pro
punerile de am endam ente la R egulam ent. Comisia va avea u r 
mătoarea com ponenţă, putând coopta şi alţi m e m b r i: P.S. E pis
cop Epifanie al Buzăului — p re şe d in te ; P .S. A rhicreu-V icar
Justin Sigheteanul — vicepreşedinte ; P.C. A r h im . Clem ent Po~
pescu. stareţul M ănăstirii C ernica; P.C. A rhim . C lem ent HaraIamb, stareţul Mân. «Sf. Trei Ierarhi» ; P.C. A rhim . Vichentie
A m ariei, stareţul M ănăstirii S e c u ; P.C. A rhim . Vartolom eu A ndroni, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei R âm nicu
lu i.
Tem ei nr. 651511996 — Procesul-verbal al Comisiei sinodale pentru
canonizarea Sfinţilor Români, în legătură cu studierea personalităţii
M itropolitului Petru Movilă.
Din cuprinsul Procesului-V erbal al Comisiei pen tru canonizarea
Sfinţilor Rom âni rezulta că, dând urm are hotărârii Sfântului Sinod,
luată în şedinţa de lucru din 3— 5 iulie 1996, aceasta s-a re u n it la
Craiova la data de 16 septem brie 1996, pentru studierea am ănunţită a
personalităţii, operei şi epocii în care a tră it M itropolitul P etru Movilă,
reţinând urm ătoarele aspecte :
— în cursul anului 1996 se îm plinesc 400 de ani de la naşterea M i
tropolitului Petru Movilă al K ievului şi 350 de ani de la trecerea sa
la cele veşnice, drept pentru care Biserica Ortodoxă a Ucrainei a ho
tărât canonizarea şi trecerea sa în rândul sfinţilor, cu prăznuirea la data
de 22 decem brie, făcând cunoscut acest aci şi Bisericii Ortodoxe Române ;
— referatul elaborat şi susţinut de I.P .S. M itropolit Ne stor al Ol
teniei în cadrul lucrărilor Comisiei prezintă bogata viaţă şi activitate
în sm erenie, ascultare deplină şi nevoinţă a M itropolitului Petru M ovilă,
român de origine şi ucrainean prin adopţiune, care a fost nu num ai un
ierarh de seamă al Bisericii Ucrainiene ci şi un mare ctitor de viaţă
spirituală în Europa de Răsărit şi de Sud-E st, în secolul al X V I I -le a ;
—■ contribuţia M itropolitului P etru Movilă la întărirea unităţii şi
com uniunii de credinţă Ortodoxă între fam iliile Bisericilor Ortodoxe lo
cale într-o epocă de expansiune a propagandei catolice, uniate şi protes
tante, concretizată în «M ărturisirea de Credinţă Ortodoxă», aprobată
de Sinodul de la Iaşi din 1642.
Luând în considerare Procesul-V erbal al Comisiei speciale pentru
Canonizarea Sfinţilor Români, S fântul Sinod hotărăşte :
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—* Apreciază contribuţia Biesricii Ortodoxe a Ucrainei la îmbogă
ţirea patrim oniului spiritual al Ortodoxiei şi urm ăreşte, in du
hul unităţii ortodoxe, acţiunile iniţiate de această Biserică p ri
vind canonizarea şi trecerea în rândul sfinţilor a M itropolitului
Petru M ovilă al K ievu lu i, cu nădejdea că Biserica noastră va
fi prezentă la proclamarea solemnă a canonizării.
Tem ei nr. 6629/1996 — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 7178/
1996, cu propunerea de a se acorda Prea Cuviosului Protosinghel M a
carie Ioniţă M arin, slujitor la M ănăstirea Pasărea, rangul de A rh i
m andrit.
Din referatul depus de Arhiepiscopia B ucureştilor rezultă vieţuirea
de peste 45 de ani în cadrul cinului m onahal, statornicia şi vocaţia pen
tru viaţa m onahală, precum şi calităţile de bun duhovnic şi slu jito r ale
P rea Cuviosului Protosinghel M acarie Ioniţă M arin, slujitor la M ănăs
tirea Pasărea.
Ţinând seama de recomandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, pe tem eiul prevederilor a rt. 82, al. 4 din S tatu tu l pen tru o r
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea
Comisiei canonică, juridică şi p en tru disciplină, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Aprobă acordarea rangului de A rhim andrit Prea Cuviosului
Protosinghel Macarie loniţă Marin, slujitor şi duhovnic la Mă
năstirea Pasărea, Arhiepiscopia Bucureştilor.
In continuare, P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, invită pe
P .S. Episcop Casian al Dunării de Jos, raportorul Comisiei învăţăm ân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, să prezinte referatele
asupra :
Tem ei nr. 4655/1996 — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 3848/
1996 privind obligativitatea completării studiilor teologice a preoţilor
absolvenţi ai Sem inariilor teologice liceale.
Din adresa Arhiepiscopiei B ucureştilor rezultă că p e n tru creşterea
calitativă a activităţii pastorale şi m isionare este necesar, pe de o parte,
să se hotărască în p rivinţa obligativităţii absolvenţilor de Sem inar şi a
celor care au în tre ru p t studiile superioare teologice de a le continua şi
finaliza, iar pe de altă parte, asupra unor m ăsuri privind îm bunătăţirea
activităţilor didactice, spirituale şi liturgice în Facultăţile de Teologie
Ortodoxă, prin im plicarea nem ijlocită a ierarhilor, mai ales în program ul
de form are liturgică şi duhovnicească a studenţilor, ceea ce presupune
un contact mai strâns al acestora cu şcolile teologice.
E xam inând adresa respectivă, Comisia reţine că la specializarea Teo
logie Pastorală se pot prevedea locuri la fără frecvenţă, potrivit regle
m entărilor în vigoare propunându-se încurajarea preoţilor şi m onahilor
p en tru a-şi continua şi finaliza studiile superioare teologice. în acelaşi
tim p, se subliniază necesitatea găsirii unor m ijloace pen tru selecţionarea
mai riguroasă a absolvenţilor de liceu care doresc să urm eze cursurile
F acultăţii de Teologie, în care scop s-a propus acordarea binecuvântării
de înscriere în lim itele unui plafon de medie ;
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Ca urm are a discuţiilor de mai sus şi la propunerea Comisiei învăţă
m ântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Aprobă ca, începând cu anul 1997, Centrele eparhiale să acorde
binecuvântare de înscriere la admiterea în Facultăţile de teo
logie ortodoxă candidaţilor liceişti cu diplomă de bacalaureat,
care au cel puţin media 8,00 la absolvirea liceului.
— Centrele eparhiale vor găsi căile şi mijloacele pentru a-i încu
raja pe preoţii şi monahii absolvenţi de Sem inar teologic sau
care au întrerupt studiile superioare teologice spre a se pre
zenta la admitere sau a le continua la Facultăţile de teologie,
la fără frecvenţă .
— Aprobă ca Centrele eparhiale să întocmească situaţii cu preoţii
absolvenţi de Sem inar sau cu studiile superioare teologice în tre
rupte pe care le vor trim ite Sectorului de Învăţăm ânt al P a
triarhiei Române, urm ând ca pe baza acestora să se solicite M i
nisterului învăţăm ântului locuri distincte la fără frecvenţă.
— Aprobă obligativitatea participării studenţilor teologi de la
ioate specializările Facultăţii de Teologie la orele d ? seminar
şi de practică liturgică, prevedere ce va fi inclusă în R egulam entul
cadru al Facultăţilor de Teologie ce sc va elabora.
— Aprobă, în principiu, organizarea unei întâlniri a Comisiei sino
dale a învăţăm ântului cu personalul didartic din învăţăm ântul
superior teologic, cu jwegătirca tem einică a acestei tem atici,
— Aprobă ca, în viitor, titularizarea cadrelor didactice pe posturile
pentru care au concurat la Facultăţile de teologie să se facă
num ai cu acordul prealabil al Sinodului M itropolitan din rază.
Tem ei nr. 5872/1996 — Adresa Episcopiei Alba Iuliei nr. 64/1996
cu propuneri privind revizuirea şi completarea Protocoalelor încheiate
între Patriarhia Română şi M inisterul învăţă m â n tu lu i, în legătură cu
dreptul C hinarhilor d 2 a prezida comisiile de admitere şi de absolvire
la instituţiile de învăţăm ânt teologic şi în legătură cu notarea la con
duită a studenţilor teologi.
Din referatul Comisiei Învăţăm ântului rezultă că p en tru a res
pecta prevederile Legii învăţăm ântului, aceasta a opinat că ierarhul lo 
cului poate participa la aceste comisii, în calitate de observator, ceea ce
exclude orice posibilitate de in terp retare a prezenţei sale la comisii, dar
oferă posibilitatea cunoaşterii reale a m odului de pregătire şi apreciere
a sem inariştilor. în scopul m aterializării acestei propuneri este necesară
o consultare prealabilă cu M inisterul învăţăm ântului, pe baza unei mo
tivaţii adecvate.
în urm a discuţiilor pu rtate în plen, a punctelor de vedere form ulate
şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea personalu
lui bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca, pentru o mai intensă implicare a Bisericii în form a
rea teologică a slujitorilor ei, ierarhul care patronează şcoli teoB. O. R. — 29
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logice în eparhia sa, să poată participa personal sau prin dele
gat, la exam enele de adm itere, de absolvire şi de diplom a de
la Sem inariile teologice liceale şi de la Facultăţile de Teologie.
Când ierarhul este reprezentat p rin tr-u n delegat, acesta va pre
zenta în scris u n raport de evaluare a m odului de desfăşurare
a exam enelor şi a rezultatelor o bţinute. Participarea exclude
orice influenţare asupra obiectivităţii Comisiei care lucrează
conform reglem entărilor stabilite de M inisterul învăţăm ântului,
— Aprobă ca studenţii şi elevii teologi elim inaţi dintr-o instituţie
de învăţăm ânt teologic să n u mai fie prim iţi la alte instituţii
de învăţăm ânt teologic, fără consultarea prealabilă a Chiriarhului de unde se face transferul.
— Aprobă punerea în aplicare a hotărârii Sfâ n tu lu i Sinod
nr. 4249/13— 14 iunie 1994 privind notarea la conduită a s tu 
denţilor teologi prin calificative.
— Aprobă ca cele de mai sus să fie incluse în Regulam entele ca
dru ale Facultăţilor de teologie şi Sem inariilor teologice liceale.
Tem ei nr. 5469/1996 — Adresa M itropoliei M oldovei şi Bucovinei
nr. 5532/1996 privind aprobarea Planului de' învăţăm ânt la specializarea
Teologie-Conservaret restaurare patrim oniu cultural de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă a U niversităţii «Al. 1. Cuza» din Iaşi.
Din referatu l prezentat şi din intervenţia I.P.S. M itropolit Daniel
rezultă că această propunere a fost făcută în scopul com pletării adec
vate a titu latu rii acestei specializări şi a corelării acesteia cu planul de
învăţăm ânt elaborat în consultare cu specialişti de la Academia de A rte
Plastice din Bucureşti, având ca 'finalitate form area de restauratori com
petenţi şi autorizaţi.
Ca urm are a celor de mai sus şi la propunerea Comisiei învăţăm ân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, SCântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reform ularea denum irii specializării Te olog ie-P atrim o
niu cultural în Teolog ie-Conserv are, restaurare patrim oniu cul
tural.
— Aprobă Planul de învăţăm ânt la specializarea Teologie-Conservare, restaurare patrim oniu cultural de la Facultatea de Teolo
gie Ortodoxă din Iaşi, propus de Mitropolia M oldovei şi Buco
vinei.
Tem ei nr. 6312/1996 — Referatul Sectorului de învăţăm ânt în le
gătură cu tipărirea m anualelor de Religie pentru clasele I— IV prin
Editura Didactică şi Pedagogică şi problema retipăririi unor manuale
pentru Sem inariile teologice liceale.
în referat se arată că E ditura Didactică şi Pedagogică a tip ă rit un
tiraj de 1 151 475 m anuale de Religie, potriv it comenzilor Inspectorate
lor Şcolare Judeţene, reprezentând necesarul p en tru populaţia şcolară
de la clasele I—IV din anul de învăţăm ânt 1996— 1997, exem plare ce
au fost distribuite gratu it în şcoli sau urm ează a fi distribuite. De ase
menea, se subliniază necesitatea identificării m anualelor care lipsesc,
cât şi a posibililor autori sau colective de autori ce ar putea elabora
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noile m anuale de Religie, precum şi, punerea de acord a m anualelor ce
se vor tipări ou program ele analitice.
Ca urm are a celor de mai sus şi la propunerea Comisiei învăţăm ân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca Centrele eparhiale să ia măsurile necesare pentru a
vedea m odul de distribuire a manualelor de Religie pentru cla
sele I—IV, prin Inspectoratele şcolare judeţene şi să comunice
Sectorului de învăţăm ânt eventualele deficienţe în scopul re
m edierii lor.
— Aprobă următoarea modalitate de lucru în legătură cu reedi
tarea manualelor pentru seminariile teologice liceale :
a. actualizarea comisiilor de elaborare şi revizuire a manualelor
teologice aprobată de S fâ ntul S in o d ;
b. identificarea manualelor lipsă sau a celor care necesită re
vizuirea ;
c. identificarea prograinelor analitice pe baza cărora se vor ela
bora m anualele, în vederea realizării concordanţei acestora
sub aspectul conţinutului şi actualităţii lor.
d. identificarea posibililor autori, fie pentru elaborarea m anua
lelor de către un autor, fie de colective de autori.
Tem ei n r . 6366/1996 — Referatul Sectorului de învăţăm ânt privind
îm bunătăţirea proiectului R egulam entului Sem inariilor teologice liceale
propus de M inisterul în vă ţă m â n tu lu i.
în cuprinsul referatului se arată că, M inisterul în văţăm ântului a
elaborat un set de 36 regulam ente, între care şi R egulam entul Liceelor
Teologice care prezintă cadrul general de funcţionare al Sem inariilor
teologice liceale ortodoxe. Acest R egulam ent a fost distribuit S em ina
riilor teologice prin Inspectoratele Şcolare Judeţene p e n tru observaţii
şi propuneri, care, după ce au fost centralizate la Sectorul de în v ăţă 
m ânt, au fost trim ise de Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist la o
Comisie în vederea exam inării şi definitivării. R egulam entul a fost su
pus apoi dezbaterilor Consfătuirii directorilor Sem inariilor teologice li
ceale (Galaţi, 21—22 octom brie 1996).
Comisia constată că, aşa cum a fost definitivat şi prezentat S fântul
Sinod, R egulam entul evidenţiază deplina autoritate a Bisericii Ortodoxe
Române în ce priveşte organizarea şi desfăşurarea învăţăm ântului teo
logic seminar ial.
Ca urm are a punctelor de vedere exprim ate în cadrul discuţiilor şi
La propunerea Comisiei învăţăm ântului pentru pregătirea personalului
bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă R egulam entul cadru al Sem inariilor teologice liceale,
discutat şi acceptat la Consfătuirea directorilor Sem inariilor
teologice liceale de la Galaţi şi avizat de Comisia de învăţăm ânt,
urm ând a fi înaintat M inisterului învăţăinântului.
— Aprobă ca, pe baza acestui R egulam ent cadru, Comisia direc
torilor Sem inariilor teologice liceale să elaboreze un Regula
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Tem ei nr. 3650j 1996 — R eferatul Sectorului de învăţăm ânt privind
Hotărârea G uvernului Rom âniei nr. 301 din 20 mai 1996 în legătură
cu organizarea şi desfăşurarea doctoratului.
în referatu l Sectorului de învăţăm ânt, se m enţionează că faţă de
reglem entările anterioare, potrivit H otărârii de G uvern nr. 301/1996,
la exam enul de adm itere la doctorat nu se va mai susţine exam en de
limbă străină m odernă şi că doctoranzii din seriile anterioare anului
1990 au obligaţia de a susţine teza până la data de 31 decem brie 1997,
după această dată pierzând dreptul de a continua studiile.
în cadrul discuţiilor din plen s-a subliniat că, dată fiind im portanţa
acestei H otărâri care aduce unele înnoiri şi ţinând seam a de hotărârea
sinodală anterioară, prin care s-a reglem entat m odalitatea de organizare
şi desfăşurare a doctoratului în teologie, este necesar ca, pe de o parte,
această problem ă să fie dată în studiu decanilor F acultăţilor de teologie
şi profesorilor îndrum ători de teză de doctorat, iar pe de altă parte, că
această H otărâre de G uvern trebuie pusă în aplicare spre a nu crea
disfuncţionalităţi în privinţa organizării doctoratului în teologie, urm ând
ca profesorii îndrum ători de teze şi decanii să aducă propuneri concrete
ţinând seama de specificul bisericesc al acestor studii.
Ca urm are a celor de mai sus şi la propunerea Comisiei învăţăm ân
tului p en tru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—■ Aprobă ca Decanatele Facultăţilor de teologie ortodoxă îm pre
ună cu profesorii îndrum ători de teze de doctorat să studieze
acest act norm ativ, urm ând să, se evidenţieze specificul organi
zării şi desfăşurării cursurilor de doctorat la Facultăţile
de
teologie ortodoxă şi să facă propuneri privind modalităţile de
punere în aplicare a Hotărârii de G uvern nr. 301/1996.
Tem ei nr. 6365/1996 — R eferatul Sectorului de învăţăm ânt privind
rezultatele Consfătuirii directorilor seminariilor teologice liceale de la
Galaţi (21— 22 octombrie 1996).
Din referatu l prezentat, rezultă că, P atriarh ia Rom ână şi M inisterul
învăţăm ântului au organizat, în perioada 21— 22 octom brie 1996 la Ga
laţi, C onsfătuirea directorilor Sem inariilor teologice liceale ortodoxe, cu
participarea I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi P.S.
Episcop Casian al Dunării de Jos.
în cadrul lucrărilor C onsfătuirii au fost prezentate referate privind :
activitatea m anagerială de evaluare şi de cunoaştere a legislaţiei, p la 
nurile de învăţăm ânt în vederea elaborării unui plan de învăţăm ânt u n i
tar ; aspecte privind revizuirea şi îm bunătăţirea program elor analitice
şi au fost form ulate propuneri în legătură cu : sistem ul perfecţionării
cadrelor didactice teologice şi a celor care predau Religia în învăţăm ân
tul de s ta t ; aprobarea unor comisii şi a componenţei acestora privind
problemele învăţăm ântului sem in a ria l; retipărirea form ularelor de Di
plomă pentru toate unităţile de învăţăm ânt teologic p re u n iv e rsita r;
fixarea disciplinelor la care să se susţină teze trim e stria le ; la profihd
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filologic să nu se admită corijentă a n u a lă ; reintroducerea uniform ei tra
diţionale ; disciplina elevilor care să ţină seama de specificul şcolii şi
de m isiunea pentru care se pregătesc; obligativitatea cazării în in te r
natul şcolii a elevilor se m in a rişti; reducerea norm ei didactice a direc
torilor de sem inar pentru a se putea dedica activităţii educative ; organi
zarea de concursuri şcolare pe discipline teologice şi fixarea locului de
desfăşurare a acestora; definirea raporturilor dintre instituţiile de în 
văţăm ânt teologic preuniversitar şi Inspectoratele şcolare judeţene în
vederea unei mai bune colaborări.
A vând în vedere propunerile form ulate în cadrul C onsfătuirii di
rectorilor Sem inariilor teologice liceale, discuţiile care au avut loc în
plen pe m arginea lor şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului p en tru
pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod h o tă r ă ş te :
— Aprobă propunerile form ulate în cadrul Consfătuirii directori
lor Sem inariilor teologice liceale (Galaţi, 21— 22 oct. 1996) şi
avizate de Comisia învăţăm ântului, după cum urmează ;
а. sistem ul perfecţionării cadrelor didactice teologice şi a
celor care predau Religia în învăţăm ântul de stat, în sensul ca
perfecţionarea să se facă pe secţii şi să se realizeze la intervale
de 5 a n i; perfecţionarea să se organizeze şi pentru obţinerea
definitivatului şi a celorlalte grade didactice, prin cele patru
centre teologice universitare abilitate ; la specializarea în străi
nătate să fie avute în vedere şi cadrele didactice seminariale.
б. aprobarea unor comisii şi a componenţei acestora pri
vind problem ele învăţăm ântului seminarial după cum urm ează :
— Comisia pentru planuri de învăţăm ânt şi programe
(curriculum) form ată d in : Pr. Prof. Chirilă, Cluj — preşedinte,
A rhid. Prof. T. M ihalache, Buzău, Pr. Prof. M. Ciulei, Tr. Mă
gurele, Pr. Prof. P. Moţoc, Tăî'govişte, Monahia F. Cosma —
A g a p ia ;
— Comisia pentru duhovnicie şi spiritualitate form ată din :
Pr. Prof. V. M ihoc, N eam ţ — preşedinte, Pr. Prof. N. Ţ ugui,
Galaţi, Pr. Prof. 1. Popescu, Caransebeş, A r h im . Lavrentie Gdţâ,
Căldăruşani, A rhim . C lem ent Popescu, C ernica;
— Comisia pentru adm insitraţie şi m anagem ent form ată
din : Pr. Prof. Const. Popescu, Craiova — preşedinte, Pr. Prof.
C. Sârbu, B ucureşti, Pr. Prof. Eugen M atei, C âm pulung, Pr. Prof.
N. Bălaşat Râmnic, Pr. Prof. N . H urjui, Roman.
c. R etipărirea form ularelor de Diplomă pentru toate u n i
tăţile de învăţăm ânt teologic preuniver s ita r ;
d. F ixarea disciplinelor la care să se susţină teze trim es
triale :
— Clasa a IX -a : Catehism, Istoria bisericească universală,
Limba şi literatura română, Lim ba modernă I ;
— Clasa a X -a : Noul T estam ent, Istoria bisericească u n i
versală, Lim ba şi literatura română, Lim ba modernă I ;
— Clasa a X l-a : Vechiul T estam ent, Noul T estam ent, Ca
tehism , Limba şi literatura rom ână, Lim ba modernă I ;
B. O.

R.
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— Clasa a X Il-a : Noul Testam ent, Dogmatică, Istoria B i
sericii Române, Lim ba m odernă I ;
— Clasa a X III-a : Noul T estam ent, Dogmatică, Istoria B i
sericii Rom âne, Lim ba şi literatura română ;
e. P ropunerea ca la două discipline (Dogmatică şi Liturgică)
de la profilul filologic să nu se adm ită corijenţă anuală ;
f. R eintroducerea uniform ei tradiţionale ;
g. Aspecte privind disciplina elevilor care să ţină seama
de specificul şcolii şi de m isiunea pentru care se pregătesc :
h. obligativitatea cazării în in tern atu l şcolii a elevilor se
m inarişti ;
i. reducerea norm ei didactice a directorilor de sem inar p en
tru a se putea dedica activităţii educative ;
j. organizarea de concursuri şcolare pe discipline teologice
şi fixarea locului de desfăşurare a acestora : Misiologie — Ga
laţi, Dogmatică —• Râm nicu Vâlcea, Noul Testam ent — Cluj,
Vechiul Testam ent — Caransebeş, Liturgică şi Tipic — Câm pu
lung, Istoria Bisericii Ortodoxe Române — A lba I u lia ;
7c. definirea rap o rtu rilo r dintre instituţiile de învăţăm ânt
teologic preuniversitar şi Inspectoratele şcolare judeţene, în v e 
derea unei mai bune colaborări.
— Aprobă ca Centrele eparhiale să ia măsurile necesare pentru
înştiinţarea Sem inariilor teologice liceale în vederea punerii în
aplicare a măsurilor adoptate.
Tem ei nr. 5366/1996 — Referatul Sectorului de învăţăm ânt privind
necesitatea aprobării unui plan de învăţăm ânt unic pentru seminariile
teologice liceale şi a unor planuri de învăţăm ânt pentru clasele de pro
fil, altele decât cele teologice.
în referatul Comisiei se constată că această problem ă a constituit
obiect al preocupărilor C onsfătuirii directorilor Sem inariilor teologice li
ceale de la Galaţi (21—22 oct. 1996) când, s-a stabilit că este necesară
definitivarea Planurilor de învăţăm ânt, apreciindu-se că această lucrare
trebuie adusă la îndeplinire de către Comisia p en tru planuri şi program e
(curriculum ) a directorilor Sem inariilor teologice liceale.
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p e n tru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă întocm irea unui Plan de învăţăm ânt unitar pentru toate
Sem inariile teologice liceale şi a unor Planuri de învăţăm ânt
pentru clasele de profil, altele decât cele teologice. Acestea vor
fi alcătuite de către Comisia pentru Planuri şi Programe a
directorilor Sem inariilor teologice liceale şi apoi supuse dez
baterii şi hotărârii S fântului Sinod.
Tem ei nr. 6595/1.996 — Adresa Episcopiei B uzăului nr.
prin care sesizează asupra statutului absolvenţilor Liceului
O rtodox particular din M unicipiul Buzău.
R eferatul asupra problem ei evidenţiază cele prezentate
Episcopiei Buzăului precum şi faptul că Sfântul Sinod prin
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nr. 327 din 7 februarie 1996 nu a aprobat ca în sistem ul învăţăm ântului
p articular să funcţioneze clase de Sem inar teologic, absolvenţii acestor
şcoli nefiind recunoscuţi sau angajaţi în cadrul unităţilor noastre bise
riceşti.
La propunerea Comisiei Învăţăm ântului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Recomandă Centrelor eparhiale să nu acorde binecuvântarea de
înscriere la admiterea în învăţăm ântul superior teologic absol
venţilor Liceului Pedagogic Ortodox din B uzău .
In continuare, Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist invită pe
P.S. Episcop N ifon al Sloboziei şi Călăraşilor, raportorul Comisiei re
laţiilor externe bisericeşti, să prezinte referatele asupra ;
Tem ei nr. 6594/1996 — Adresa I.P.S. M itropolit Nicolae al B anatu
lui nr. 1804/1996 cu propunerea de a se exam ina posibilitatea revizuirii
S tatutului V icariatului Ortodox Rom ân din B anatul iugoslav de la
Vărşeţ.
In adresa I.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului se subliniază faptul
că în bună parte, acest Statut, datorită condiţiilor politice din perioada
în care a fost redactat şi aprobat, nu a putu t cuprinde prevederi de n a
tură să definească foarte clar păstrarea legăturilor cu Biserica Mamă, cu
excepţia art. 111, în care se stipulează că «chestiunile spirituale-cano
nice vor fi rezolvate de Patriarhia Ortodoxă Română din B ucureşti» şi
art. 112 în care se prevede că «Vicarul aduce la cunoştinţa Patriarhiei
Ortodoxe Române deciziile de ordin spiritual-canonic ale Consistonului Vicariat», -articole despre care se precizează că sunt în contradicţie.
Adresa concluzionează cu punctul de vedere al IP .S . M itropolit
Nicolae al B anatului care, ţinând cont şi de dorinţa unei părţi a clerici
lor şi a totalităţii credincioşilor ortodocşi rom âni din Jugoslavia, a p re 
ciază ca necesară revizuirea Statutului V icariatului şi punerea lui de
acord cu realităţile actuale, căutându-se şi căile necesare pentru rid i
carea V icariatelor de la V ârşeţ şi de la Gyul-a la rangul de Episcopii.
în cadrul discuţiilor care au avut loc în plen, s-a a ră tat că, pentru
a se da curs propunerii de ridicare a celor două Vicariate la rangul de
Episcopii este necesară punerea de acord a clerului local, care încă mai
are reţineri faţă de această iniţiativă, cu credincioşii lor care doresc
acest lucru şi care dau semne de în cu rajare a acestei iniţiative, neuitându-se im plicaţiile pe care le generează existenţa unor eparhii : existenţa
unor prevederi statutare, alegerea ierarhului, stabilirea sediului, selec
tarea personalului aferent, aspectele financiare şi altele.
Ca urm are a discuţiilor p u rta te în plen, a num eroaselor puncte de
vedere exprim ate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă constituirea unei comisii speciale care să studieze sta
tutele Vicariatelor Ortodoxe Române de la Vârşeţ şi de la Gyula,
în vederea îm bunătăţirii prevederilor referitoare la m isiunile
ortodoxe printre românii din Jugoslavia şi Ungaria. îm b unătă
ţirile care se vor aduce să prevadă elem entele necesare de or-
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ganizare şi funcţionare a celor două structuri bisericeşti rom â
neşti din Jugoslavia şi Ungaria, la nivel de eparhie care, în
prim a etapă, să fie conduse de câte u n ierarh Locum -Tenens
dintre m em brii S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
prin analogie cu situaţia Vicariatului Ortodox Sârb din T im i
şoara, considerat de către Patriarhia Sârbă ca eparhie şi con
dusă de că P e un ierarh.
La discuţiile romisiei speciale vor participa şi cei doi vicari de
la Vârşeţ şi de la Gyula.
Tem ei nr. 5181/1996 — Adresa LP.S. M itropolit Petru al Basarabiei,
prin care aduce la cunoştinţă legăturile LP.S. M itropolit V ladim ir cu
stiliştii din România.
Din adresa respectivă sunt reţin u te opiniile I.P.S. M itropolit P etru
alBasarabiei,
potrivit cărora legăturile I.P.S. M itropolit V ladim ir cu
stiliştii din Rom ânia provoacă confuzii şi neînţelegeri în cuprinsul ju ris
dicţiei canonice şi adm inistrative a M itropoliei Basarabiei, mai ales prin
hirotonirea de către LP.S. M itropolit V ladim ir a unor preoţi stilişti pro
venind din Rom ânia pe care-i num eşte ca preoţi în Republica Moldova,
aceştia având o atitudine negativă la adresa P atriarh iei Rom âne şi a Mi
tropoliei Basarabiei condusă de LP.S. M itropolit P etru.
în cadrul discuţiilor din plen s-a reţin u t că este necesar a se p u rta
o corespondenţă pe această tem ă ou LP.S. M itropolit V ladim ir de la
Chişinău şi cu P atriarh ia Moscovei.
Ca urm are a dezbaterilor din plen şi la propunerea Comisiei re 
laţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— la act cu regret de situaţia creată în Basarabia datorită legă
turilor stabilite de LP.S, M itropolit Vladim ir de la Chişinău
cu stiliştii din Rom ânia.
— L P .S . M itropolit Petru al Basarabiei este rugat să alcătuiască
o docum entaţie cu date şi exem ple concrete privind legăturile
necanonice stabilite de LP.S. M itropolit Vladim ir cu stiliştii din
România. Această docum entaţie să fie folosită în cadrul discu
ţiilor ce vor avea loc cu reprezentanţii Patriarhiei Moscovei şi
într-o eventuală corespondenţă cu L P .S . M itropolit Vladim ir
pe această tem ă.
Tem ei nr. 6330/1996 — Situaţia realizării colectei pentru M itropolia
Ortodoxă a Basarabiei din anul 1996.
R eferatul Sectorului II Economic al A dm inistraţiei P atriarh ale p re 
zintă situaţia realizării colectei p en tru M itropolia Basarabiei, ca u rm are
a apelului S fântului Sinod adresat credincioşilor Bisericii Ortodoxe Ro
m âne în zilele de 15 august şi 14 septem brie 1996, în urm a căruia s-a
realizat sum a parţială de lei 85 476 150, fiind în curs acţiunea de colec
tare a sum elor de la alte protoierii din ţară.
în urm a dezbaterilor avute şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex 
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— la act de situaţia realizării colectei pentru Mitropolia Ortodoxă
Română a Basarabiei până la 20 octombrie 1996.
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— Se va solicita centrelor eparhiale să ia cuvenitele măsuri p en 
tru ca protoieriile din subordine, care nu au transm is sum ele
rezultate din colectă, să le vireze de urgenţă, la A dm instraţia
Patriarhală.
Tem ei nr. 5153/1996 — V izita făcută Bisericii Ortodoxe Române
de către Sanctitatea Sa îlie II, Patriarhul Catolicos a toată Georgia, la
invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist (26— 30 septem brie
1996).
R eferatul surprinde aspecte ale vizitei făcută Bisericii Ortodoxe Ro
m âne în perioada 26—30 septem brie 1996, de către S anctitatea Sa Ilie II,
P a tria rh u l Catolicos a toată Georgia, în fru n tea delegaţiei Bisericii O r
todoxe a Georgiei, ca răspuns la invitaţia Prea Fericitului P ărin te Pa
tria rh Teoctist.
După sosirea, in ziua de 26 septem brie 1996, şi întâm pinarea dele
gaţiei pe A eroportul Internaţional B ucureşti—Otopeni de către Prea
Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist şi alţi m em brii ai S fântului Sinod,
precum şi de reprezentanţi ai autorităţilor de stat, a avut loc prim irea
oficială în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, unde, după închinarea
la m oaştele Sf. Cuv. D im itrie cel Nou, a fost oficiat un Te-Deum , u r 
m at de cuvântările Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist şi S ancti
tăţii Sale P atriarh u l Catolicos Ilie II.
în seara aceleiaşi zile. Sanctitatea Sa P atriarh u l Catolicos Ilie II,
însoţit de Prea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist, a făcut o vizită pro
tocolară Preşedintelui Rom âniei, DL Ion Iliescu, ca răspuns la prim irea
din prim ăvara acestui an care a avut loc cu prilejul prezenţei Domniei
Sale în Georgia.
M omentul culm inant al vizitei l-a constituit coliturghisirea celor doi
tntâistătători ai Bisericii Ortodoxe şi a m em brilor celor două delegaţii, in
dimineaţa zilei de vineri, 27 septem brie la praznicul Sf. Ierarh M artir
A n tim Ivireanul, originar din Iviria Georgia, în ctitoria sa, M ănăstirea
A ntim din Bucureşti. Sfânta L iturghie a fost precedată de târnosirea
Paraclisului M ănăstirii A ntim , consolidat şi repictat, cât şi de slujba de
binecuvântare a noului corp de clădiri destinat vieţuitorilor M ănăstirii
Antim , ambele lucrări finalizate prin aten ta p u rta re de grijă a P rea
Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist. în cadrul Sfintei Liturghii, cei doi
în tâistătăto ri au rostit cuvinte de învăţătură.
în cursul aceleiaşi zile, la orele 18,00, a avut loc o şedinţă solemnă
a S fâ ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române p rilejuită de vizita în
Rom ânia a Sanctităţii Sale Ilie II, P atriarh u l Catolicos a toată Georgia,
în cadrul căreia au fost subliniate bunele raporturi frăţeşti dintre cele
două Biserici Ortodoxe surori şi popoarele lor.
în ziua de 28 septem brie, delegaţia P atriarhiei Georgiei a oficiat
slujbe religioase la M onum entul Soldatului Necunoscut şi la Cim itirul
Eroilor Tineri, unde au fost păstrate pioase m om ente de reculegere şi
au fost depuse jerbe de flori, fiind vizitată apoi noua biserică aflată
în construcţie la Cim itirul Eroilor Tineri, unde Sanctitatea sa Ilie II a
rostit cuvânt de m ângâiere celor prezenţi.
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în dim ineaţa aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii O rtodoxe a Georgiei
condusă de S anctitatea Sa P a tria rh u l Catolicos Ilie II şi însoţită de P rea
Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist şi alţi ierarhi a pornit în tr-u n p e
lerinaj spiritual de două zile în cuprinsul Episcopiilor Argeşului şi R âm 
nicului. Program care a cuprins vizitarea reşedinţei Episcopiei A rgeşu
lui şi a M ănăstirilor C urtea de Argeş şi Horezu, şi poposirea la reşedinţa
Episcopiei R âm nicului în ziua de 28 septem brie, săvârşirea Liturghiei
arhiereşti în C atedrala Episcopală din Râm nicu Vâlcea şi revenirea la
B ucureşti în ziua de 29 septem brie.
Pe to t parcursul vizitei făcută Bisericii Ortodoxe Române, delegaţia
a fost întâm pinată cu căldură de clerul şi credincioşii rom âni veniţi în
m are num ăr la acest popas spiritual, de vieţuitorii m ănăstirilor vizitate
şi peste tot au fost rostite cuvântări ocazionate de m om entele vizitei.
Vizita oficială a delegaţiei P atriarhiei Georgiei condusă de Sancti
tatea Sa P atriarh u l Catolicos Ilie II s-a încheiat în ziua de 30 septem 
brie 1996.
în urm a exam inării referatului, a discuţiilor purtate în plen şi la
propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Ia act de vizita făcută Bisericii Ortodoxe Rom âne, la invitaţia
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, de către Sanctitatea
Sa Ilie II, Patriarhul Catolicos a toată Georgia (26—30 septem 
brie 1996j, urm ând ca în revistele centrale bisericeşti să se
publice reportajul detaliat al acestei v iz ite .
— Aduce m ulţum iri PP. SS. Episcopi Gherasim al R âm nicului şi
Calinic al Argeşului pentru dragostea cu care au sprijinit buna
desfăşurare a vizitei.
Tem ei nr, 4091/1996 — Invitaţia adresată Prea Ferictului Părinte
Patriarh Teoctist de către Sanctitatea Sa K arekin 1, Patriarhul Suprem
Catolicos al tuturor arm enilor, de a v izita , în fruntea unei delegaţii,
Biserica A rm eniei de la Ecimiadzin (noiembrie 1996),
în referatul Comisiei se reliefează eă, în octom brie 1995, cu prilejul
participării în Rom ânia la festivităţile de aniversare a 110 ani de Auto
cefalie şi a 70 de ani de la ridicarea Bisericii noastre la rangul de P a
triarhie, S anctitatea Sa K arekin I, P atria rh u l Suprem Catolicos al tu 
tu ro r arm enilor a invitat pe Prea F ericitul P ărinte P a triarh Teoctist să
viziteze Biserica A rm eniei de la Ecimiadzin, la o dată ce se va stabili
pe canale oficiale.
Ulterior, Sanctitatea Sa a adresat P rea Fericitului P ărinte P a tria rh
Teoctist şi o invitaţie scrisă de a vizita Biserica Arm eniei, cu nădejdea
că vizita va întări legăturile dintre aceste două Biserici surori, invitaţie
care a fost acceptată, convenindu-se ca data vizitei să fie in cursul lunii
noiem brie 1996.
Ca urm are a acestei invitaţii, a discuţiilor p u rtate în plen şi la pro
punerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotă
răşte ;
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— Ia act de invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către Sanctitatea Sa K arekin /, Patriarhul Supi'em
Catolicos al tuturor arm enilor, de a vizita , în fi'untea unei de
legaţii a Bisericii Ortodoxe Rom âne, Biserica A rm eniei de la
Ecim iadzin, în luna noiem brie 1996.
— Este de acord, ca din delegaiia Bisericii Ortodoxe Române să
facă parte I.P.S. M itropolit Nicolae al Banatului şi P.S. Episcop
Tim otei al A radului.
Tem ei nr. 6337/1996 — Trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului
Partenie al III-lea, Papă si Patriarh al A lexandriei şi a toată Africa
(23 iulie 1996).
R eferatul asupra problem ei inform ează plenul S fântului Sinod că,
la data de 23 iulie 1996, aflându-se în vizită în Grecia, P rea Fericitul
P arten ie al III-lea, Papă şi P a tria rh al A lexandriei şi a toată A frica a
trecut la cele veşnice, după 38 de ani de slujire arhierească în condiţii
destul de vitrege, d in tre care 29 de ani ca Episcop al Cartaginei (din
1958) şi 9 ani ca P a tria rh (din 17 februarie 1987).
După ce, la A tena au fost îm plinite rânduielile bisericeşti privind
trecerea la cele veşnice a unui arhiereu, Biserica Greciei şi au to rită
ţile de sta t locale aducând om agiul cuvenit unei personalităţi de talia
P atriarh u lu i P artenie al III-lea, răm ăşiţele păm ânteşti au fost tra n s
p o rtate pe calea aerului la Cairo, în ziua de 27 iulie şi depuse, după rânduiala locului, în C atedrala P atriarh ală Sf. Nicolae din Cairo. Până în
ziua de 30 iulie, când s-a oficiat slujba prohodirii, ierarhi, clerici şi c re
dincioşi din cuprinsul celor 14 eparhii de pe tot cuprinsul Africii, sufragane Patriarhiei A lexandriei au fost în pelerinaj, au slujit şi au p riv e 
gheat pe păstorul lor m utat la Domnul.
R eprezentanţii Bisericilor O rtodoxe surori, reprezentante la prohodirea P atriarh u lu i P artenie al III-lea, în tre care şi reprezentantul Prea
Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, superiorul aşezăm intelor rom âneşti
de la Ierusalim şi Iordan, Arhim . Ieronim Creţu, au avut o întâlnire cu
m em brii S fântului Sinod al P atriarhiei A lexandriei şi a toată Africa
în ziua de 30 iulie 1996.
După slujba prohodirii, prezidată de I.P.S. M itropolit Locum Tenens Pavel de Johannesburg, P reşedintele Sfântului Sinod al P a tria r
hiei A lexandriei, la care au fost prezenţi şi conducătorii celorlalte Bi
serici creştine din Egipt, în tre care şi Papa Şenuda al III-lea al Bi
sericii Copte, răm ăşiţele păm ânteşti ale P a triarh u lu i P artenie al III-lea
aoi fost îngropate în Biserica Sf. Gheorghe din cartierul creştin al ora
şului Cairo, necropola patriarh ilo r Alexandriei.
Ca urm are a discuţiilor p u rtate, în cadrul cărora a fost evocată m a
rea personalitate a P atriarh u lu i P artenie al III-lea, cu contribuţii esen
ţiale pe tărâm pan-ortodox, intercreştin şi ecumenic, la propunerea Co
m isiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Partenie
al III-lea, Papă şi Patriarh al A lexandrei şi a toată Africa.
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Tem ei nr. 6347/1996 — Referatul P.S. Episcop N ifon al Sloboziei şi
Călăraşilor privind discuţiile purtate la Geneva cu reprezentantul Pa
triarhiei M oscovei, I.P .S. M itropolit Kiril de Sm olensk, privitor la B i
serica Ortodoxă din Basarabia.
R eferatul subliniază principalele elem ente care au caracterizat dis
cuţiile p u rta te la Geneva de cei doi ierarhi, cu prilejul reuniunii anuale
a C om itetului C entral al CEB, cu privire la situaţia Bisericii Ortodoxe
din Basarabia, exprim ându-se, de am bele părţi regretul pentru situaţia
existentă dar şi necesitatea iniţierii de discuţii în vederea găsirii so
luţiilor pentru norm alizarea vieţii bisericeşti din Republica Moldova ;
Ca urm are, In scopul refacerii relaţiilor frăţeşti dintre cele două Bi
serici, cei doi ierarhi au ajuns la form ularea urm ătoarelor propuneri :
— iniţierea unui dialog bilateral, cu câte trei persoane de fiecare
parte, p entru a explora posibilităţile de găsire a unor soluţii, dialog ce
ar putea debuta în jurul datei de 10 noiem brie 1996 la G eneva;
— organizarea unei a doua reuniuni oficiale care ar urm a să aibă
loc după 2—3 săptăm âni sau luni (ianuarie sau februarie 1997), cu spe
ranţa că atunci se vor stabili elem entele pentru semnarea unui acord.
R eferatul arată că aceste propuneri au fost transm ise verbal P a 
triarh iei Rom âne prin P.S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor.
în cadrul discuţiilor care au urm at în plen, au fost evidenţiate num e
roase puncte de vedere privind dorinţa mai veche a P atriarh iei Române
privind iniţierea acestui dialog, transm isă P atriarh iei Moscovei dar
răm asă fără răspuns ; pregătirea tem einică a dialogului care să fie abor
dat de pe poziţii ferm e, dar în tr-o atm osferă frăţească ; necesitatea
recunoaşterii M itropoliei Basarabiei de către autorităţile de la Chişinău, ca en titate distinctă bisericească, alături de cea legată canonic de
P atriarh ia Moscovei, fapt care ar determ ina orientarea adecvată a cre
dincioşilor.
Din discuţiile p u rtate au rezultat trei principii care să stea la baza
abordării dialogului cu P a triarh ia Moscovei în problem a Bisericii O rto 
doxe din Republica Moldova : 1) existenţa de facto a M itropoliei Basa
rabiei, ca eparhie canonică aflată sub jurisdicţia Patriarhiei R o m â n e ;
2) dreptul cetăţenesc al cleiului şi credincioşilor din statul independent
Republica M oldova de a alege cărei structuri bisericeşti să aparţină,
respectându-se astfel libertatea de o p ţiu n e; 3) relaţiile dintre cele două
Biserici Ortodoxe surori să fie caracterizate n u de confruntare, ci de
cooperare frăţească.
Luând act de conţinutul referatului P.S. Episcop Nifon al Sloboziei
şi Călăraşilor, de ansam blul discuţiilor din plen şi de punctele de vedere
exprim ate cât şi de propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
S fântul Sinod hotărăşte :
— Adresează P.S. Episcop N ifon al Sloboziei şi Călăraşilor rugă
m intea de a comunica I.P .S. M itropolit Kiril de Sm olensk faptul
că Sfâ n tu l Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act de
poziţia Patriarhiei Moscovei, fiind în aşteptarea răspunsului
Sanctităţii Sale A lexei II, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia,
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la propunerile de dialog făcute anterior de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist.
— Este de acord cu iniţierea dialogului dintre cele două Biserici,
dialog care să aibă la bază următoarele p r in c ip ii:
1) existenţa «de facto» a M itropoliei Basarabiei, ca eparhie
canonică aflată sub jurisdicţia Patriarhiei Rom âne ;
2) drepiid clerului şi credincioşilor din Republica M oldova
de a alege liberi cărei structuri bisericeşti să apariţnă ;
3) relaţiile dintre cele două Biserici Ortodoxe surori să fie
caracterizate nu de confruntare, ci de cooperare frăţească.
— Aprobă constituirea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române
din care, în principiu să facă parte : II.PP.SS. M itropoliţi Daniel
al M oldovei şi B ucovinei şi Ne stor al O lteniei, eventual P.S.
Episcop Casian al Dunării de Jos, însoţiţi de P.C. Pr. Sava
Marin ca interpret.
Tem ei nr. 6338/1996 — Invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist de către LP.S. M itropolit V ladim ir al K ievu lu i şi a
toată Ucraina de a participa la aniversările prilejuite de îm plinirea a
4Q0 de ani de la naşterea şi a 350 de ani de la m utarea la D om nul a
M itropolitului Petru M ovilă al K ievu lu i (decembrie 1996).
în cuprinsul referatu lu i sunt prezentate iniţiativele Bisericii O rto
doxe a U crainei de a aniversa naşterea şi m utarea la Domnul a M itro
politului P etru Movilă al Kievului, prilej cu care se va face şi procla
m area solemnă a canonizării sale ca sfânt. De asem enea, su n t prezen
tate discuţiile care au avut loc în cadrul şedinţei Sfântului Sinod al
Bisericii noastre la 3—5 iulie a.c., şi hotărârile aduse, cât şi lucrarea
Comisiei speciale p en tru studierea vieţii şi operei M itropolitului P etru
Movilă al K ievului.
în acest context se arată în referat că P rea Fericitul P ărinte P a tria rh
Teoctist a prim it din partea LP.S. M itropolit al K ievului o invitaţie
p e n tru a participa la «comem orarea a 400 de ani de la naşterea şi a
350 de ani de la trecerea în rân d u l celor drepţi a m arelui fiu al Bise
ricilor noastre, M itropolitul P etru Movilă al Kievului» care va avea loc
în a doua jum ătate a lunii decem brie a.c.
în urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către LP.S. M itropolit Vladim ir al K ievului şi a toată
Ucraina, de a participa la aniversările prilejuite de îm plinirea
a 400 de ani de la naşterea şi a 350 de ani de la m utarea la
Dom nul a M itropolitului Petru M ovilă al K ie v u lu i.
— Biserica Ortodoxă Română va fi reprezentată de LP.S. M itro
polit Ne stor al O lteniei, însoţit de încă un delegat, prilej cu
care va fi evocată personalitatea de excepţie a M itropolitului
Petru Movilă al K ievu lu i, ca fiu al Bisericii noastre.
Tem ei nr. 6336/1996 — Sesiunea anuală a Com itetului Central al
Conferinţei Bisericilor Europene.
B. O. r . — 31
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R eferatul arată că din partea Bisericii noastre a participat o dele
gaţie condusă de I.P.S. M itropolit D aniel al Moldovei şi Bucovinei din
care au făcut parte : P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, în
calitate de m em bru al Com itetului C entral al CBE şi B reabăn Cristina,
studentă In anul IV la facultatea de Teologie Ortodoxă din B ucureşti,
înlocuind pe m onahia Bălan M aria, de asem enea m em bră a C om itetului
C entral al CBE.
S unt prezentate apoi subiectele care au fost pe ordinea de zi a
C om itetului C entral al CBE, după cum urm ează : 1) Alegerea Secreta
rului G en era l; 2) Procesul integrării Conferinţei Bisericilor Europene şi
a Comisiei Ecumenice Europene p en tru Biserică şi Societate; 3) Noi
cereri de adm itere în CBE ale unor com unităţi creştine din Europa ;
4) Contribuţia financiară a Bisericilor m em bre la bugetul CBE care va
avea drept criteriu de c a lc u l: num ărul m em brilor fiecărei biserici, pro
dusul naţional brut (PIB) şi contribuţia la Naţiunile Unite. în baza
acestor criterii, contribuţia anuală a Bisericii Ortodoxe Române va fi
de circa 40.000 franci e lv e ţie n i; 5) E xtinderea m andatelor unor m em bri
ai S ta ff-u lu i CBE (Secretarului âe S tu d ii3 Pr. Prof. U n i v V i o r e l loniţă,
până la 31 decembrie 1998); 6) Stadiul pregătirilor p entru cea de a doua
A dunare Ecumenică Europeană de la Graz, A ustria din anul 1997 ;
1) Elaborarea unor declaraţii publice ale CBE p riv in d : solidaritatea cu
popoarele dezrădăcinate ; reconcilierea din C ip ru ; încurajarea păcii şi
dialogului în Irlanda de Nord şi în legătură cu Conferinţa Interguvernam entală a Uniunii Europene.
In urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea reprezentanţilor Bisericii noastre la
sesiunea pe anul 1996 a C om itetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene şi de problem ele dezbătute cu acest prilej.
— Se va face o analiză aprofundată asupra m odului de calculare a
sum ei la care ar trebui să se ridice contribuţia financiară a
Bisericii noastre la bugetul C onferinţei Bisericilor Europene.
Tem ei nr. 6346/1996 — Vizita I.P.S. M itroploit Daniel al M oldovei
şi Bucovinei la unele in stitu ţii universitare şi misionare din Marea Britanie (26 sept. — 8 oct. 1996).
In prezentarea făcută în plen de I.P.S. M itropolit Daniel al Moldo
vei şi Bucovinei au fost reliefate m om entele im portante ale acestei
vizite între care : susţinerea unor conferinţe publice la : Societatea p en
tru M isiune Bisericească din M area B ritanie (CMS) în vederea stabilirii
unor colaborări privind activităţile de asistenţă social-caritativă din
Biserica noastră, precum şi conferinţe la U niversităţile din Londra şi
York ; în tâln iri şi discuţii la U niversităţile din Oxford şi D urham , în
vederea stabilirii unor colaborări cu Facultăţile de Teologie O rtodoxă din
Rom ânia ; contacte cu personalităţi bisericeşti de prim rang ale Bisericii
Anglicane şi ale Bisericii Catolice din Anglia. Au avut loc, de asem enea,
în tâln iri cu rom ânii stabilţi în Anglia precum şi oficierea unei Sfinte
Liturghii la Parohia Ortodoxă Rom ână din Londra.
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— Ia act de vizita făcută în Marea Britanic de la I.P.S. M itropolit
Daniel al M oldovei şi B ucovinei, urm ând ca un reportaj al
acesteia să se publice în revistele centrale bisericeşti.
Tem ei n r . 5804/1996 — Participarea P.S. Episcop Epifanie al
B uzăului la festivităţile organizate de Biserica Ortodoxă Bulgară cu
prilejul îm plinirii a 1050 de ani de la trecerea la cele veşnice a S f. Ioan
de Rila (16— 21 octombrie 1996).
în referatul asupra problem ei se arata că P.S. Episcop Epifanie al
B uzăului a participat la aceste festivităţi ca delegat al Prea Fericitului
P ărin te P a tria rh Teoctist şi al Bisericii Ortodoxe Române, transm iţând
Bisericii Ortodoxe Bulgare şi Prea Fericitului P a tria rh M axim m esajele
încredinţate.
R eferatul subliniază participarea Sanctităţii Sale B artolom eu I,
P atriarh u l Ecum enic al Constantinopolul-ui, alătu ri de reprezentanţii
celorlalte Biserici O rtodoxe surori, care au constituit u n real sprijin şi
o binefacere p en tru ierarhia canonică, clerul şi credincioşii Bisericii
Bulgare, care a trecut prin adânci frăm ântări şi tu lb u ră ri generate de
apariţia unor stru c tu ri necanonice paralele.
P articiparea P.S. Episcop Epifanie al Buzăului la F estivităţile din
B ulgaria a constituit şi un prilej de vizitare a Parohiei Ortodoxe Rom âne
din Sofia, unde a oficiat Sfânta L iturghie şi a transm is m esajul Prea
F ericitului P ărin te P a triarh Teoctist de p ăstrare a identităţii rom âneşti
şi de prom ovare a relaţiilor de bună înţelegere cu fraţii ortodocşi
bulgari.
La propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— la act de participarea P .S. Episcop Epifanie al Buzăului la so
lem nităţile organizate de Biserica Ortodoxă Bulgară cu prilejul
îm plinirii a 1050 de ani de la trecerea la cele veşnice a S f. Ioan
de Rila, urm ând ca un reportaj al acestei participări să fie
publicat în revistele centrale bisericeşti.
Tem ei nr. 2971/1996 — Participarea I.P .S. M itropolit Serafim al
Germaniei şi Europei Centrale şi a PP.SS. Casian Episcopul Dunării de
Jos şi Irineu Slătineanul, A rhiereu-V icar al Episcopiei R âm nicului la
cea de a X -a întrunire Internaţională de Rugăciune pentru Pace «Oameni
şi Religii» (Italia, 7— 10 oct, 1996).
R eferatul subliniază că delegaţia Bisericii noastre a participat la un
colocviu de studii la Roma şi apoi la Ziua de Rugăciune pen tru Pace
de la Assisi, în cadrul cărora şi cu o participare distinsă (Preşedintele
Italiei — Dl. Oscar Luigi Scalfaro, P reşedintele Comisiei U niunii Euro
pene — DL Jacques S anter şi D irectorul G eneral UNESCO — Dl. Federico Mayor) a fost făcută o evaluare a celor 10 ani de organizare a unor
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astfel de întâlniri, delegaţii Bisericii noastre susţinând referate bine
apreciate (I.P.S. M itropolit Serafim — «Pastele comun în anul 2000» iar
P.S. Episcop Casian — «Mai întâi pace cu D um nezeu şi apoi pace între
oameni»).
în urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea reprezentanţilor Bisericii
Ortodoxe
Române la cea de a X-a întrunire Internaţională de Rugăciune
pentru Pace «Oameni şi Religii» din Italia, despre aceasta
urm ând a se publica un reportaj în revistele centrale bisericeşti.
Tem ei nr. 6339/1996 — Participări ale teologilor ortodocşi rom âni la
întruniri bisericeşti internaţionale cu caracter interortodox şi ecum enic.
în cuprinsul referatului, se arată că de la ultim a în tru n ire a S fân
tului Sinod, repezentanţi ai Bisericii noastre au participat la în tru n iri
internaţionale cu caracter interordox şi ecumenic, după cum urm ează :
a) P articiparea Pr. Prof. Univ. A urel Jivi de la Facultatea de
Teologie O rtodoxă din Sibiu la întrunirea preşedinţilor şi secretarilor
Comisiilor Interortodoxe în Dialogurile cu Bisericile eterodoxe care a
avut loc la sediul P atriarhiei Ecum enice de la C onstantinopol (30 august
— 2 sept. 1996), în cadrul căreia a fost făcută o evaluare asupra celor
mai recente în tru n iri ale fiecăreia d in tre dialogurile în curs, în tre care
cel mai recent cel cu A lianţa M ondială Reform ată, al cărei secretar
ortodox este Pr. Prof. Univ. A urel Jivi.
b) Participarea Pr. Michael Tiţa, consilier p atriarhal la Sectorul
R elaţii E xterne Bisericeşti, înlocuind pe I.P.S. M itropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei la lucrările plenului Comisiei «Credinţă şi Consti
tuţie» din cadrul Consiliului M ondial al Bisericilor, care au avut loc la
Moshi, Tanzania (10—24 august 1996), în cadrul căreia au fost exam inate
rapoartele D irectorului şi respectiv ale M oderatorului Comisiei privind
modul de realizare a unor proiecte şi program e iniţiate de CEB, aflate
în curs de derulare, ideea principală fiind aceea a reafirm ării scopului
principal al m işcării ecumenice şi al Comisiei «Credinţă şi Constituţie»,
de a lucra p en tru realizarea u n ităţii văzute a Bisericii lui Hristos. Discu
ţiile au accentuat necesitatea redefinirii m odalităţilor de realizare a
acestui deziderat, mai cu seam ă, în contextul în care, lum ea ortodoxă
are serioase rezerve privind tendinţele actuale din cadrul m işcării ecu
menice, de în d ep ărtare destul de evidentă faţă de idealurile iniţiatorilor
ecum enism ului acestui secol.
în urm a discuţiilor pu rtate şi la propunerea Comisiei pentru
relaţii externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte ;
— Ia act de participarea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române
la diferite întrim iri internaţionale cu caracter ecum enic} urm ând
a se face prezentări ale acestora în revistele bisericeşti.
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Epuizându-se exam inarea problem elor înscrise pe Ordinea de zi,
Prea Fericitul P ărinte P a triarh Teoctist adresează ierarhilor prezenţi
călduroase m ulţum iri pen tru modul în care au contribuit, în Comisiile
de lucru şi în plen, la analizarea şi soluţionarea tu tu ro r chestiunilor
aduse în dezbaterea acestei şedinţe a Sfântului Sinod.
Potrivit prevederilor statutare, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist declară închisă prezenta şedinţă de lucru, precum şi sesiunea
pe anul 1996 a S fântului Sinod şi aduce prinos de rugăciune Bunului
Dum nezeu p en tru lucrarea săvârşită îm preună cu toţi ierarhii acestui
for bisericesc în folosul Bisericii noastre străbune, a clerului şi poporului
dreptcredincios şi a unităţii Ortodoxe în cursul anului 1996.
în acordurile cântării «Cuvine-se cu adevărat», şedinţa se ridică la
orele 20,OG.
D rept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD
t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD
f EPISCOP TEOFAN SINAITUL
VICAR PATRIARHAL

M. PETRESCU — DAMBOVIŢA, HADRIAN DAICOVICIU, DAN GH.
TEODOR, LUCIA BÂRZU, FLORENTINA PREDA, Istoria Rom â
niei de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Bucureşti, 1995,
463 p. + 12 hărţi.
C om p en diul de Istoria României (de la în cep uturi până în se c o lu l al V U I-lea),
d e g a ja t de co n c ep ţia d ep ă şită a m aterialism u lu i d ia lec tic şi istoric, cuprind e partea
de cea mai m-alre durată în istoria Românişi, în cep ân d din c e le mai v e c h i tim puri şi
până în se c o lu l a l V U I-lea, când p op oru l rom ân e ste co n stitu it în sp aţiu l său carp ato -d u n ă rea n o -p o n tic ca p^por, n eo-latin , vorbind idiom ul n e o la tin al lim bii în c h e 
ga te n e o la tin e, lim ba rom ână. De acum e l a intrat într-o nouă etap ă m are a d e z v o ltă r ii
sa le eco n o m ic e, so c ia le , p o litic e şi culturale, coresp u n zătoare e v u lu i m ediu tim puriu.
M eto d o lo g ic, lucrarea e ste d iv iza tă în trei părţi, cuprinzând urm ătoarea p e r io d i
zare : so c ie ta te a p reistorică, so c ie ta te a antică şi p erioad a de trecere şi de în cep u t
în e v u l m ediu.
S o c ieta te a p reistorică, circa 1.000.000 — se c o lu l I î.Hr. cuprind e epoci'le pietrei,
KOOO.OOO— 2600 î.Hr., r e sp e c tiv p a le o liticu l. In prima p erioad ă a p a le o litic u lu i in fe 
rior, circa 1.000.000— 120.000 ani, o dată cu p rodu cerea in ten ţion ată a unelteloir de
m uncă de către gr u p e le protoum an e, hom inizi, om ul şi-a în su şit hrana cu u n e lte p ri
m itiv e din piatră şi, mai târziu, cu u n elte şi arm e p e r fec ţio n a te din s ile x şi piatra,
o dată cu d ep rind erea v ân ătorii ca ram ură eco n o m ic ă d e o se b ită . In lupta pentru
e x isten ţă , om ul a fo lo sit şi focul pentru p regătirea hranei şi contra frigului şi a a n i
m alelor să lb a tice.
C ele mai v e ch i d o v e z i d esp re e x iste n ţa com u n ităţilor o m en eşti d e pe teritoriul
R om âniei sunt u n elte rudim entare din p ietre de prundiş de râu, lu crate pe o faţă sau
pe am ândouă, care au fost fo lo site pentru ciop lit, tăiat şi răzuit. A sem e n e a p ie se au
fost d e sc o p e r ite Ia su prafaţa so lu lu i la F ă rca şele, p e v a le a D ârjovu lu i, lâ n g ă S latina
şi în alte locu ri situ a te în tre O lt şi A rg eş, precu m şi în d ep resiu n ea Sib iu lu i.
în cea de-a doua perioad ă, a p a le o liticu lu i m ijlociu , circa 120.000— 35.000 ani,
c o n d iţiile asp re a le clim ei şi team a de a n im a lele să lb a tic e i-au determ inat p e oam eni
să lo cu ia scă şi în peşteri, u tilizân d focul, ca în sta ţiu n ea de la R ipicen i-Izvor, de la
Prutul m ijlociu , şi M itoc, precum şi din p e şte rile d e la Baia d e Fier şi B oroşten i din
O lten ia, O haba Ponolr, N andru şi P eştera din T ran silvan ia, Io z ă şe l din Crişana
din
a lte lo ca lită ţi din diferite r e g iu n i; a cea stă perioad ă fiind mai bin e a testată pe te r ito 
riul R om âniei.
în cea de a treia perioad ă, a p o le o liticu lu i superior, circa 35.000— 10.000/8.000
î.Hr., om ul, pe d ep lin format, a rea liza t noi şi im portante p ro g rese în d om en iu l
teh n icii de p relu crare a sile x u lu i, cum se c on stată prin d esc o p e r ir ile făcu te în n u m e 
roase sta ţiu n i de p e teritoriu l ţării n oastre, ca la Iozăşel-A rad , R ip icen i-Izvor şi
M itoc din M old ova, V işa g în Banat, S a lig n y în D ob rogea şi în alte lo c a lită ţi.
P erioada urm ătoare a e p o c ii p ietrei, coresp u n d e e p ip a leo litic u lu i-m e zo litic u lu i,
m ile n iile XI — XII î.Hr., cârc* a apărut în c o n d iţiile retragerii şi d isp a riţiei g la c ia ţie i
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Wiirtm, ca şi a v aria ţiilor clim atice, P aralel cu vân ătoarea practicată de la distan tă,
cu ajutorul arcului şi să g eţii, s-a in te n sifica t p e sc u itu l cu h arpoan ele, precum şi c u le 
gerea hranei v e g e ta le mai va ria te. C ele m ai v e c h i d o v e z i pe teritoriu l tării n oastre
din grupul e p ip a le o litic aparţin g r a v ettia n u lu i târziu din M old ova, din Banat şi din
M untenia. In m e zo litic întâlnim p reocu pări ale v ie ţii sp iritu ale, datorită o b ie cte lo r
c o n fe cţio n a te cu m o tiv e g e o m etr ic e gra v a te şi alte forme.
Epoca urm ătoare coresp u n d e n e o -e n e o litic u lu i, care s e rem arcă prin schim bări
mari în cultura m aterială şi structura eco n o m ic ă a so c ie tă ţii om en eşti, trecâ n d u -se
de la faza in iţia lă de cu legători, la a c e e a de p rodu cători d e , hrană, caracterizată
prin cultivalrea p r m itiv ă a p lan telor şi c reşterea an im alelor d om estice, faţă de care
v ân atu l şi p e sc u itu l au acum un rol secu n d ar.
D in punct d e v e d e r e al p eriod izării n e o -e n e o litic e pe teritoriul R om âniei s-au
d e o se b it trei m ari perioad e, den u m ite n e o litic u l tim puriu, n e o ltic u l m ijlociu (d e z v o l
tat) şi e n e o litic , c u n o scu te pentru u n ele z o n e ale Europei şi O rientului A p rop iat sub
d enu m irile de ep oca aram ei sau de c a lc o litic .
In prima dintre a c e ste p erioad e, a neoliticului timpuriu (circa 7000— 5000 î.Hr.),
caracterizată prin u n ele progrese în d om en iu l
u n elte lo r (topoare clin
piatră ş le 
fuită), cu ltiv a r ea p lan telor, creşterea v itelo r, apariţia sta tu ete lo r din lut ars şi uneori
piatră a avut loc o întărire treptată a org a n iza ţiei trib ale în cadrul so c ie tă ţii gen tilic e m atriliruare. C ele
mai v e ch i a şezări ale com u n ităţilor n e o litic u lu i tim puriu
aparţin culturii Protosesklo şi au fost id e n tific a te în d eo se b i la C ârcea-D olj, Gura
B aciului-C luj şi O cna Sibiului.
în etapa urm ătoare, a neoliticului mijlociu (d r e a 5000— 3800 î.Hr.), co m u n ită ţile
g e n tilic e au c ntinuat să se d e z v o lte . O am en ii fo lo se sc u n elte mai p erfecţion ate,
pentru lucrat păm ântul, cu brăzdare clin corn de cerb şi piatră, ca la R ast-D olj. A u
d e v e n it acum sed en tari, în tem ein d sate de tip adunat, cu b ord eie şi
lo cu in ţe de
suprafaţă, apropiate. Pe teritoriu l R om âniei su nt a te sta te u rm ătoarele
culturi de
origine- m erid ion ală : V in -a-T u rd aş, D udeşti, Vădia.stra, Boian şi H am angia.
în etapa urm ătoare a e n e o liticu liii (circa 3B00—-2700 î.Hr.), alături de u n e lte le
din piatră, silex , os, corn şi lut ars, care continuă, c-i tehnică şi formă, pe c ele
v ech i, se in ten sifică cu n oaşterea şi folosirea aram ei sub formă de cupru n ativ sau
de m inereuri d e cupru lo ca le .
C om u n ităţile o m en eşti de pe teritoriul R om âniei, aflate acum în plină d e z v o l
tare a so c ietă ţii g e n tilic e m atriliniare au în treţin u t legături atât intre e le , cât şi
cu lum ea c g eo -m e d iter a n e a n ă , cu păstorii nom azi din s te p e le n ord -p on tice şi r eg iu n ile
de silv o ste p ă ale U crain ei, precum şi cu purtătorii culturii am forelor sfe r ic e din
V o lh y n ia şi P odolia. C u ltu rile mai e v o lu a te pe teritoriul ţării n oastre su n t c u n o scu te
sub d en u m irile de G um elniţa, Sălcuţa, C u cu ten i-A riu şd , P etreşti, R om âneşti, C ern a
voda I, D ecea M ureşului, B od rogkeresztu r, Sălcuţa IV — H ercu lane — C h eile Turzii.
In perioad a urm ătoare are lo c p ro cesu l de tranzitie de la e n e o litic la ep oca
bronzului.. în jur de 2700 î.Hr,, mai precis pe la 2000 î.Hr., până la 1800 î.Hr.
D in punct de v e d e re etnic, în sp aţiu l carp ato-b alcan ic, în urma c o n ta ctelo r
a u toh ton ilor cu triburile step elo r n o rd -p on tice şi din silv o -ste p a U crain ei, a avut loc,
în a c ea stă perioadă, p rocesu l de in d oeu rop en izare, rezultând o nouă sin teză etn oculturală, d enu m ită c o n v e n ţio n a l pre-tracică, care stă la laza configurării e tn ice şi
lin g v is tic e a tracilor din e p o c ile bronzului şi H al-lstatt-ului.
Din punct de v e d e le arh eo lo g ic, trecerea la ep oca bronzului în sp aţiu l carp aiod u n ărean o-p on tic e ste pusă, în gen eral, în legătu ră cu m işcă rile de populaţii din spre
ste p e le n ord -p on tice, datorită cărora nu au fost d esfiin ţate, ci a sim ilate, e tn ic şi
cultural, v e c h ile p op u laţii au toh ton e din e n e o litic. In c o n d iţiile isto r ic e din sp a ţiu l
c a rp ato-b alcan ic, în perioad a d e tran ziţie d e la e n e o litic la ep oca bronzulu i s-a
co n stitu it baza etn ică in d oeu rop ean ă, cu denu m irea d e pre-tracică , care c o n stitu ie
su b stratu l pe care s-a creat sin teza cu ltu rală şi e tn ică posttracică din Bronzul tim 
puriu şi m ijlociu, din care, în Bronzul târziu şi H allsta tt-u i tim puriu, s-au cristalizat
tracii , din care s-a u desp rins apoi geto-dacii, care au contribuit, alături de rom ani,
la e tn o g e n e za rom ân ească.
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F on d u l lo c a l al culturilor din e n e o litic , în urma co n ta ctu lu i cu
ele m en te
pătru n se din spre est, sud şi noird, s-a transform at trep tat în culturi noi, cu o arie
în tin să de răspân dire, prin n oi sin te z e e tn o -cu ltu r a le , rezu lta te din com binarea
fon d u lu i autoh ton cu d iferite e le m en te din afară. A stfe l, în v a le a D unării In ferioare
a
con tin u at să s e d e z v o lte cultura C ern avoda, r e sp e c tiv C ern avoda II şi III. Pe
baza fond ului C ern avoda I şi a unor e le m e n te S ălcu ta şi G um elnita, s-a c o n stitu it în
su du l O lten iei, grupu l Celei , înrud it cu cultura C ern avoda III şi cu an a lo g ii în
grupul Ezero din B ulgaria. Cultura C ern avoda III s-a răspân dit în T ran silvan ia şi
m ai d ep a rte în S lo v a c ia , contrib uind la g e n e za grupu lui Boleraz.
în teritoriu l e st-ca r p a tic , p erioad a de tr ec er e d e la e n e o litic la ep o c a bron
zului s e r e flec tă în cultura am forelor sfe r ic e şi co m p lex u l H o ro d iştea -F o lte şti. D in
cultura amforelor sferice, răsp ân d ita din cen tru l G erm aniei până la Bug, e ste
im portantă varian ta m o ld o -v o lh y n o -p o d o lia n ă , ca racterizată prin m orm inte în cu tii
de piatră. C om p lexu l H oro d iştea -E rb icen i-F o lteşti e ste co n stitu it din două culturi,
prim a cu n oscu tă sub denum irea de Horodiştea-Erbiceni (jud. B otoşan i) p e Prutul
M ijlo ciu şi Erbiceni (jud. Iaşi). A doua cultură a a cestu i co m p lex e ste d enu m ită
Folteşti (jud. G alaţi), răspân dită în su d -e stu l M old o v ei, şi n ord -estu l M u n ten iei.
A sem ă n ă to r cu cultura F o lte şti e ste şi a sp ec tu l Zăbala (jud. C ovasna). Ritul funerar
al com u n ităţilor c o m p lex u lu i cultural H oro d iştea -E rb icen i-F o lteşti se ca ra cterizează
prin m orm in te cu ocru, sim bol al cred in ţei în v ia ţa de d in colo.
P aralel cu a c e ste culturi, în su d -v e stu l R om âniei se lo ca lize a ză pătrunderi ale
grupurilor K o sto la c şi V u ced ol (din Serbia şi C roaţia).
E poca bronzului c o n stitu ie în c ep u tu l c iv iliz a ţie i tracice pe teritoriul D aciei,
care se cara cterizea ză prin m etalu rgia bronzulu i. O rgan izarea tribală a d e v e n it m ai
stab ilă, via ta e co n o m ic ă bazând u-se, în gen eral, pe agricultura p'rimitiv’ă (cu aratru
de lem n şi brăzdaru to t de lem n sau corn) si p e c reşterea a n im alelor d o m estice, ca
şi p e o in ten să ex p lo a ta re a z ă că m in teleo r de m inereuri de aramă, .a aurului şi a
sării.
în c ee a ce p r iv eşte r elig ia trece p e prim ul plan adorarea forţelor naturii, în
sp e c ia l a soarelu i. Din punct de v e d e r e al c r o n o lo g ie i, perioad a B ronzului tim puriu
este p lasată între 2000— 1800 şi 1700— 1650 sau 1800— 1550 î.Hr. A doua perioadă a
B ronzului m ijlociu , întlre 1700^1550 şi 1350/1300 î.Hr., iar a treia, a B ronzului târziu,
până către 1150 î.Hr.
în ep oca Bronzului tim puriu vor fi su p ra v ieţu it în Banat u n ele com u n ităţi ale
culturilor Cotofeni şi V u ce d o l din p erioad a de trecere la ep oca bronzului, iar în
M o ld ova se în tâ ln e sc restu rile de lo cu ire ale triburilor a sp ectu lu i Bogdăncşti
(jud. Bacău). M ai bin e a te sta te restu rile culturii Gîina-Schneckenberg, cu n oscu tă
sub denu m irea de Glina Ill-Schneckenberg.
A lte com unităţi ale bronzului tim puriu aparţin în M untenia grupului Zimnicea,
cu legătu ri în B alcan i.
Prin a c e s te culturi şi grupuri cu ltu rale ale B ronzului tim puriu se a te stă n iv e 
lul com u n ităţilor proto-tracice din sp aţiu l carp ato-d u n ărean o-p on tic, caracterizat
printr-o v ia ţă sed en tară, bazată pe agricultură prim itivă
şi pe creşterea oilor.
în Bronzul m ijlociu avem cu ltu rile : P ecica, V atina, Gârla M are-C ârna şi V erb icioara. în regiu n ea de dealuri din cen tru l şi n ord -estu l M u n ten iei, s-a co n stitu it
cultura Monteoru (jud. B uzău)r c a ie s-a e x tin s spre sud, în Câm pia Română, spre
nord, în ju m ătatea de sud a M o ld o v ei şi su d -e stu l T ra n silv a n iei şi spre est, până pe
teritoriu l B asarabiei. La est de Carpaţi, partea de v e st a M o ld o v ei cen tra le şi nordul
p rovin ciei s-a d e z v o lta t cultura Costişa (jud. N eam ţ).
In Bronzul târziu sunt lo ca liza te în T ran silvan ia, C rişana şi M aram ureş
c u ltu 
rile W ieten b erg , O tom ani şi S u ciu l de Sus. P rezenţa o b ie cte lo r d e aur în u n ele
tezau re c o n stitu ie d ovad a a te lier e lo r sp e c ia liz a te în lu cratu l acestu ia, cât şi a p re
z en tei un ei aristocraţii tribale. în ultim a perioad ă a bronzului târziu (cca. 1300—
1150 î.Hr.) se c on stată m odificări e se n ţia le în ccon om ia şi cultura com u n ităţilor
lo ca le. M etalurgia bronzului a căpătat o d ez v o lta r e mai mare. Se ad au gă a sp ec te
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d e o se b ite , m ixte şi de tranziţie către p erioad a urm ătoare a H allstatt-u lu i tim puriu,
cum su nt cu ltu rile N ou a şi C o şlo g en i şi a sp e c te le con tem p oran e cu ele, F und en ii
D oam nei, V elrbicioara V şi Z im n icea-P Iovd iv.
P rezen ta e le m en telo r d e tip C o şlo g e n i şi Z im n icea-P Iovd iv în aşezarea Troia VII
c o n stitu ie in d icii r e la tiv e la pătrunderea în a cea stă perioad ă a unor p op u laţii din
sp aţiu l d a n u b ian o-b alcan ic în n o r d -v e stu l A n a to lie i.
U ltim a perioad ă a isto riei so c ie tă ţii p reistorice e ste cu n oscu tă sub denum irea
de ep o c a fierului, cu c ele dou ă ep oci, a H a llsta tt-u lu i (num ire după o n ecrop olă
dintr-o regiu n e bogată în sare din A u stria Superioară), şi la La T ene (după o
a şeza re în tărită de tip oppidum , de pe m alul lacu lu i N e u c h â te l din E lveţia).
Prin răspân direa trep tată a m etalu rgiei fierului în sp aţiu l carp ato-d an u b ian opontic, între s e c o le le XII şi VIII î.Hr. s-au pus b a zele d ezv o ltă rii m etalu rgiei fie 
rului. In a cea stă vrem e, în urma d e z v o ltă r ii m eta lu rg iei bronzului şi a introducerii
trep tate a fierului, a con tin u at p rocesu l separării m e şteşu g a r ilo r de agricultori.
Ca rit funerair s-a p racticat în d eo se b i incin erarea 111 m orm inte p lan e sau tu m u 
lare şi, alături de ea, şi înhum a [ia cu s c h e le te le în poziţia întinsă sau chircită.
Din pu nct de v e d e re cro n o lo g ic, timp d e circa şa p te se c o le , c e le patru faze ale
H allsta tt-u lu i su n t d atate a s tfe l: H allstatt A (1 150— 1000 î.Hr.), H allstatt B(1000—
750 î.Hr.), H allstatt C(750— 600 î.Hr.) şi H a llstatt D(600— 500 î.Hr.).
In perioad a m ijlo cie a prim ei e p o ci a fierului (H allstatt C) se În registrează
prim ele m anifestări de cultură m aterială ale geto -d a cilo r, aparţinând culturii Basa
rabi (după n ecro p o la tum ulară de la Basarabi, jud. D olj), răspân dită din Pannonia
până în Basarabia şi din T ran silvan ia, de la M ureş, pân ă în V o iv o d in a in c lu siv ,
între D unăre şi B alcan i, în B ulgaria şi în D ob rogea. E lem ente izo la te au fo st s e m 
n alate şi în Serbia, S lo v e n ia şi zona est alpină.
C ara cteristice pentru cultura Basarabi sunt a şeză rile în tâ ln ite pe locu ri d o m i
nan te sau a şe z ă rile în tin se în şesu ri.
Din punct de v e d e r e etnic, m area arie de răspândire a culturii Basarabi, pe
aproape tot teritoriul v e c h ii D acii, c o n stitu ie d ovad a co n clu d en tă rela tiv la d esp rin 
derea g e to -d a cilo r din triburile n ord -tracice. în vrem ea culturii Basarabi, o dată
cu a c e s t p roces etn ic, se c o n sid eră şi g en era liza rea lim b ii g e to -d a cic e.
Cultura m aterială a g e to -d a cilo r a continuat să se d e z v o lte 111 perioada târzie
a prim ei ep oci a fierului (H allstatt D), în care se m an ifestă mai m u lte grupuri cu
anu m ite particu larităţi, cum e ste grupul Ferigele (satu l F erigele, com. C o s te ş tt
jud. V â lc ea ), răspândit, de la sfârşitul se c o lu lu i ?.l V II-1ea până 111 se c o lu l al V -lea
î.Hr., in c lu siv , în z o n e le de dealuri su b carp atice din M u ntenia, O lten ia şi Banat.
Un alt grup e ste grupul Bârseşti (jud. V ran cea), c a ra cteristic pentru su du l M o ld o v ei
şi nordul D ob rogei. In T ran silvan ia avem grupul C iu m brud {raza oraşu lu i A iud,
jud. A lb a ), G eto -d a cii s-a u sep arat de tracii nordici, coresp u n zători H a llsta tt-u lu i
tim puriu, cu în c e p e r e din H a llsta tt-u l m ijlociu , adică din se c o lu l a l V lII-lea î.Hr.
în com paraţie cu d a te le d e ordin a r h e o lo g ic şi inumisma'tic av em şi p e a c elea
a le izv o a r elo r scr ise p riv ito a re la g e to -d a ci. Ca v e ch im e , în prim ul rând, avem pe
a c elea ale lui H ecate din M ilet (circa 530— 470 î.Hr.), privind pe crobizii din D obrogea. U rm ează apoi H orod ot (cca. 434— 425 î.Hr.), care ne dă şi inform aţii cu p ri
v ire la geo g ra fie, cum e s te P orata sau P yretos-P ru t, T iaran tos (probabil Şiret), M aris
(M ureş), precum şi d ate e tn o g ra fice cu privire la c re d in ţe le şi p ra cticile relig io a so
a le dacilor, ca şi inform aţii d esp re a gatârşii din T ran silvan ia şi sin g in ii din C âm 
pia T isei. Din sec. V î. Hr. d atează şi in form aţiile isto ricilo r H ella n ic o s din L esbos
H erodot, cu p rivire la r elig ia g e to -d a cilo r, T u cid ite (cca. 460— 396 î. Hr.) şi S o fo c le
care se referă la r e g e le g eţilo r Charnabon. Iz v o a rele literare din p erioad a secolelor
IV — III 1 . Hr. sunt mai nu m eroase, datorită e x p e d iţiilo r lui F ilip II, A lex a n d ra cei
M are şi L ysim ach os la D unărea de Jos. In form aţiile vor fi rolu ate udata ru e x p a n 
siu n ea rom ană la D unărea d e Jos, în sp e c ia l în opera g eo g ra fu lu i Strabon (63 î. Hr.
— 1-9), cu d ate referitoare la v rem ea lui B urebista. D upă C aius Iu liu s C aesar (ICO—
î. Hr. ), care n e-a transm is cea mai vecK e inform aţie despre daci. a c eştia 5v ir.veci-

BISERICA

470
nau

cu

apădurea

H e r c in ic l»

d in

nordul

A lp ilo r până

Ia

ORTODOXĂ
m u n ţii

ROMANA

S lo v a c ie i (in

De Bello gaîico, VI, 252).
D esp re c u ceririle lui B urebista, în e st până la O lbia, s-a referit şi D ion Chryso sto m o s (40— 1(20). La g e to -d a c ii d e după B urebista şi până la cu cerirea D a c iei de
către rom ani şi până la retragerea au relian ă s e referă şi D io C assiu s (care a scris
opera sa cu în c ep er e din 220). D iferite inform aţii au m ai fost tran sm ise d e L. A n n a e u e s Florus, con tem p oran cu Traian şi H adrian, P lin iu s cel B ătrân (23— 79), Tacitu s (55— 120), D ioscorid e, P seu d o -A p u leu s, P linius cel T ânăr (61/62— 114). Inform a
ţii d esp re g e to -d a ci se g ă se sc şi în o p e r e le p o e tic e ale Iui P. O v id iu s N aso (43— 17),
C. V a le riu s M arţial (40— 104) şi P apinius S tatiu s (40/45— 96).
Inform aţii de ordin g eo g ra fic avem apoi la C laudiu P tolem eu (100— 170). D upă
250 sau, din sec. IV avem inform aţii în Tabula P eu tin gerian ă, harta drum urilor mai
im portante din a n tich ita te. M ărtu riile literare scr ise cu privire la g e to -d a ci se c o m 
p le tea z ă cu c e le de ordin ep igrafic. Un in teres d e o se b it pentru v rem ea lui B ure
bista, în tre 62'61 şi 48 i.Hr. prezintă d ecretu l în cin ste a solu lu i A corn ion din
D io n y so p o lis.
în c e e a ce p r iv e şte lim ba d a c o -g e ţilo r, care c o n stitu ie su b stratu l lim bii rom âne,
lo cu l a c e s te ia e ste m area fam ilie de lim bă in d o-eu rop ean a, apartenenţa ei fiind la
grupul salem, d enum it a stfel după cu v â n tu l san scrit satam, pentru sută, precum şi
înrudirea ei cu lim b ile san scrită, iraniană, b a lto sla v ă , arm eană şi illiro -m e ssa p ică .
Un num ăr de c u v in te din lim ba tra co -d a cică a lăsat urm e până astăzi în lim b ile ro 
mână şi alban eză.
G eto -d a cii au avu t strân se raporturi cu p o p u la ţiile în v e c in a te lor, cim erien i,
greci, sciţi, illiri, traci sudici, cu e fe c te asupra d ezv o ltă rii c iv iliz a ţie i lor. Un loc
aparte îl ocu p ă în te m eier e a c o lo n iilo r g r ec eşti de pe lito ra lu l v e s tic al M ării N e g r e
şi leg ă tu rile cu g e to -d a c ii. V or lua fiin ţă şi se vor d e z v o lta trei
oraşe pe c oasta
d ob rogean ă, a M ării N e g r e : H istria, T om is şi C allatis, care vor c o n stitu i focare ale
c iv iliz a ţie i g r ec eşti a n tice în lum ea tr a co -g e to -d a c ă .
în prima ju m ătate a se c o lu lu i I î, Hr., d ez v o lta r ea internă a lum ii g e to -d a ce ,
g en era liza rea prop rietăţilor p rivate, întărirea aristo cra ţiei g e n tilic o -tr ib a le şi tran 
sform area ei în tr-o cla sa co n d u că to a re sa u p olitică, a făcut ca e a
să trea că d e la
s o c ie ta te a p reistorică la c ea c a ra c ter istică so c ie tă ţii a n tice. Pe
plan p o litic s-a
trecut la o organizare de caracter statal. în te m e ie to r u l statu lu i dac a fo st r e g e le
B urebista, care şi-a în cep u t dom nia în ju ru l anu lui 82 î. Hr. şi a durat
până; la
răsturnarea sa de la pu tere, la id e le lui m artie 4 î. Hn., sau, după unii, chiar mai
înainte.
C entralizarea statu lu i dac era o cen tra liza re p olitică, nu adm inistrativă. Iz v o a 
rele a n tic e nu spun lăm urit unde se afla un iu n ea de triburi a lui Burebista, în jurul
căreia r e g e le a în făp tu it u n itatea p o litic a a neam ului d a c o -g e t. In a c ea stă privin ţă
au fost exp rim ate două p u n cte d e v e d e r e : unul, care
su sţin e o rigin ea «dacică»,
intra-carpatică, a pu terii lui B urebista, cu
cen tru l la C osteşti, în
M unţii O răştiei,
C etatea S arm izeg etu sei r eg a le va fi p e ste un se c o l şi ju m ătate c eta tea de sc a u n a
lui D eceb a l. C elă la lt pmnet de v e d e r e p le d e a ză pentru o rigin ea «getică», extracarpatică, în Câm pia m unteană, cu a şe z ă rile d a c ic e la P op eşti şi P iscu G răsani.
G eto-d acii nu au c u n o scu t in stitu ţia sc la v ie i, cu îm părţirea între stăp ân i de
s c la v i şi sc la v i. Iz v o a r ele a n tice v o r b e sc d esp re două com p on en te so c ia le p rin cip a le :
tarab ostes (pileaţi) şi ca p illa ti (kom etai, com aţi). Prim ii erau a ristocraţia
m ilitară
şi sacerd o ta lă , iar c eila lţi erau oam en ii de rând. O b ştea stă te a sc a forma, probabil,
cadrul o b işn u it p entru d ep en d en ţa o a m e n i l o r de rând faţă de tarab ostes.
Ca su cc e so r al lui B urebista se c u n o s c ; D ecen eu , C om osicu s, C oryllu s, S corilo, D u ras-D iurpaneus şi D eceb a l. Sub un ul din doi m onarhi, D e ce n e u şi C om osicus,
care cu m u lează p u terea la ic ă şi a u toritatea sa c e rd o ta lă , treb u ie să s e fi p etrecu t
m utarea r eşed in ţei p o litic e din c eta tea d e la C osteşti p e m u n tele K og a io n o n (D ealul
G rădiştii), unde sc con str u ie şte c eta te a S arm izegetu sa.
In toata perioad a din tre B urebista şi D e ce b a l au a v u t lo c c o n flic te între
g e to -d a ci şi rom ani, fiin dcă ex p a n siu n e a rom anilor în B alcani rep rezen ta un p eri
col pentru lum ea g eto -d a cilo r. C u cerirea D ob rogei de
către rom ani, în 29 î. Hr,,
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a rătase dacilor prim ejdia rom âna, care-i pândea.
S fârşitu l
se c o lu lu i I 1 Hr. şi
v e a c u l urm ător poartă p e c e te a u n ei e r o ic e şi dram atice lu p te p entru în lătu rarea
a cestu i p ericol. Sub îm păratul C laudius, în anul 46, teritoriu l D ob rogei a fost a n e 
x a t M o esie i. în tim pul lui N ero, g u vern atoru l M o esiei, T iberius P latinu s S ilv ia n u s
A u relia n u s a o rgan izat între 62— 66 o v a stă o p eraţie d e străm utare din zona d e la
nord de D unăre a 100.000 de tran sd an u b ien i în M oesia. Pentru
aceasta, în prim ele
luni a le anului 69 a avu t loc un pu tern ic atac d a cic în M oesia. Pentru p rotejarea
fron tierei dunărene, din astia rom ană a F la v iilo r a în fiin ţa t o
flotă sp ec ia lă , c la ssis
F la v ia M oesica, ale cărei sta ţiu n i erau la A e g y ss u s şi la Bărboşi. în iarna anului
85/86 se produ ce o pu tern ică in cu rsiu n e a dacilor, poate sub con d u cerea lui D eceb a i
în M oesia. în cadrul m ăsurilor de apărare, D om itian a d ecis îm părţirea M o esie.
în cadrul m ăsurilor de apărare D om iţian a d e c is îm părţirea M o esie i în dou ă -pro
v in c ii de ra|ng con su lar, d e sp ă rţite prin râul C iabrus (azi Tibriţa, în
(Bulgaria),
M oesia Su perior în v e st şi M o esia Inferior, în est, cuprinzând în în treg im e D ob ro
gea.
P ro cesu l d e reu n ificare p o litic ă a d a c o -g e tilo r, pentru a fa ce faţă n o ii .situaţii,
are lo c sub D eceb a i, când sta tu l dac a tin g e c e l m ai în alt n iv e l de d e z v o lta r e şi
r ed ev in e o m are pu tere m ilitară, fiind pentru rom ani m ult timp un p otrivn ic de
tem ut. In iarna anu lui 85/86 d acii trec D unărea, p o a te sub co n d u ce r ea lui D e c e bal, şi p u stiesc teritoriul p ro v in ciei M oesia. G uvern atoru l p ro v in ciei, C. O ppius
Sabinusr e ste în v in s şi i s-a tăiat capul. în a c e a stă situ aţie, în su şi D om itian v in e
in M o esia şi ia m ăsuri u rgen te de rem ed iere a situ a ţie i. C om anda trupelor rom ane
a fost în cred in ţată lui C orn eliu s F uscus, p refectu l praetoriului, care i-a resp in s p e
atacatori p e ste Dunăre, tfn a c e s te îm prejurări, bătrânul D iurpan eu s i-a c ed a t în
87 tronul său lui D eceb ai, care înfruntă şi în v in g e arm ata rom anilor,
u n d ev a în
zona lo ca lită ţii A d am clisi, şi F uscus e ste om orât. în anul urm ător,
88, D om iţian a
trim is în D acia o nouă arm ată, pusă sub com anda g en era lu lu i T ettiu s Ju lian u s.
C n fr u n ta r e a cu D e ce b a i a a v u t loc în strâm toarea de la T apae (P orţile de fie*r ale
T ran silvan iei), unde dacii sunt respinşi.
C on flictu l s-a în c h e ia t printr-o p a c e în 89, D e ce b a i fiind rep rezen tat la trata
tiv e de fratele să u D ieg is. R e g ele dac e ste o b lig a t să în a p o ie ze p rizon ierii şi arm ele,
5i ca rege c lie n tela r unma să p rim ească de la Im periu su bsid ii, ingineri, m eşteri, c o n 
structori, instructori m ilitari, m aşini d e război.
După asa sin a rea lui D om iţian în 96 şi scurta d om n ie aIui N erva,
în anu l 98,
a ju n ge Ia tron M. U lpiu s T raianus (98— 117), g e n e ra l rom in , născu t la Italica în
Flispania. Pentru noul îm părat, p r o b le m e le d e la D unărea de Jos i s-a u părut mai
u rgen te decât prezenţa sa în cap itala im periului şi întrep rind e o că lă to rie de in 
s p e c ţie la Dunăre, luând m ăsuri de organizare în v e d e re a unui război îm p otriva d a 
cilor. A u loc c e le două răzb oaie îm p otriva dacilor, 101— 102 şi 105— 106, în urma
cărora D acia e ste cu cerită, iar D eceb a i p ă ră seşte S arm izegetu sa în so ţit de o
escrrtă prin m unţi, încercân d să o r g a n ize ze o nouă rezisten ţă. Este urm ărit şi ajun s
de un d eta şa m en t de că lă reţi rom ani com an d at de T iberius C laud ius M axim u s şi
D eceb a i se sin u cid e eroic. Prada de război în care s-a inclu s şi tezau ru l lui D eceb ai,
a fost im ensă, cum rezultă şi din sc e n a 78 de p e C olum na lui Traian. Ar fi fost
c o n stitu ită din 165.000 Kg. aur şi 33*1.000 Kg. argint, care au pu tut red resa,
par
ţial, fin a n ţe le Im periului rom an şi în le sn i m ari lucrări de con stru cţie, cum a fost şi
forul de la Roma, organ izarea de jocu ri şi sp e c ta c o le ş.a. D upă inform aţia Iui Dio
C assiu s. tezau ru l Iui D eceb a i ar fi fost s c o s din a p e le S a r g e ţie if u n de fu se se ascun s,
prin trădarea lui B icilis, Pe lân gă tezau r au fost capturaţi circa 50.000 de răzb oin ici.
C u cerirea rom ană a d e sc h is c a le a un ui p roces isto r ic de c ea m ai m are în se m 
nătate, rom anizarea D aciei. Se d e z v o ltă cultura m aterială, arhitectura, viata sp iritu 
ală, arta în g en eral. Se ră sp â n d eşte ştiin ţa de carte şi u tilizarea scrierii, a te sta te
de c e le circa 3.000 de in scrip ţii, m ajoritatea în lim ba latin ă, d e sc o p e r ite în Daciat
T oate a c e ste a au în sem n a t p en tru D acia o reală şi p u tern ică d e z v o lta r e eco n o m ică
>i culturală. R om an izând u-se, a u toh ton ii au d ob ân d it a c c e su l la situ aţii m ai bu ne
şi, în c e le din urmă, Constitutio Antoniana din 212 a con ferit în m asă c etă ţe n ia
rom ână.
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în D acia rom ană au fost în fiin tate 12 oraşe, caro a te stă o v ia tă eco n o m ic ă
şi cu ltu rală p r o s p e r ă ; C olon ia U lp ia T raiana A u g u sta D a cica S arm izegetu sa, în te 
m eiată prin 107— 110, d e D ecim u s T eren tiu s Scau rian u s, prim ul gu vern ator al D aciei,
fiind sin gu ru l oraş al p r o v in c ie i î|n tim pul dom n iei lui Traian. A u urm at
N ap oca
(C lu j-N ap oca)
D robeta (D robeta-T urnu S everin ), A p ulum
(A lb a Iulia), Rom ula
(R eşca), P o taissa (Turda), P orolissu m (M oigtad ), D ierna (O rşova), T ibiscum (Jupa),
A m p elu m (Zlatna), M alva, lo ca liza t la R om u la (R eşca, jud.O lt), D urostorum (S ilis
tra), T roesin is (Topiiţa, în D ob rogea).
D e-a lun gul c e le i m ai mari părţi a p erio a d ei stăp ân irii rom ane, arm ata D aciei
num ăra circa 40.000 d e so ld a ţi, c e e a ce rep rezen ta ap ro x im a tiv 10% din totalu l for
ţelor arm ate rom ane. In D acia rom ană au sta ţio n a t trei legiu n i, avân d fieca re un
e fe c tiv d e 5600 d e so ld a ţi, leg iu n ea fiind îm părţită în 10 coh orte co n d u se de tri
buni m ilitari. G arnizoana perm anentă, de la c u cerirea D a ciei şi pân ă la ab a n d o n a 
rea ei oficială, a avut, la A p u lu m , legio X III Gemina. Intre 106 şi 118/H1!9 a s ta 
ţionat la Berzobis (B erzovia), în Banat, legio IV Flavia Felix, iar în 167 sa u 168 a
fost ad u să la Potaissa, legio V Macedonica. La rândul ei, şi p ro v in cia M o esia In fe
rior a fost pu ternic fortificată cu ca stre şi c a ste le , dintre care m ai im portante au
f o s t : A rru bium (M acin), S ucida va (M ârleanu), Salsovia (M ahm udia), H a/m yris (In d e
p en d en ţa), pe Dunăre, precum şi U lm etum ( Panteiirno nul de Sus) şi îbidas (Salva
Rusă) în interior.
Către m ijlocu l se c o lu lu i al III-lea, D acia se în fă ţişe a ză ca o p ro v in cie pu ternic
şi ire v e r sib il rom anizată, ca o parte com p on en tă a z o n e i la tin o fo n e a Im periului.
Criza e co n o m ic ă prin care trecea
p rovin cia
D acia, în d e o se b i în se c o lu l
al II-lea, a fost o c o n se c in ţă d irectă a. m arei crize prin care trecu se Im periul rom an
în ep o c a r esp e ctiv ă . A u rel ian (270— 275), ap reciin d in u tilita te a apărării acestei
p rovin cii, a d e c is părăsirea ei, fixând graniţa din a c ea stă zonă a Im periului pe
D unăre. In a c e la şi timp, a în fiin ţat la su d u l D unării o p ro v in cie nou ă în teritoriul
M o esie i, cu a c ela şi num e, care curând va fi îm părţită în două p rovin cii, Dacia
Ripensis, între D unăre şi B alcani, cu cap itala la Ratiaria (Arcar în Bulgaria) şi Dacia
Mediterranea la sud ele aceasta, cu cap itala la Serdica (Sofia). U rm ează ca p ito lu l
A u to h to n ii şi migratorii (s e c o le le 1— VIII), Un rol im portant în procesu l c o n ti
nu ităţii şi rom anizării îl are creştin ism u l (p. 288— 293). După r ă zb o a iele dacilor cu
rom anii (105— 106), sarm aţii pătrund pe teritoriu l M o ld o v ei şi către sfârşitu l d o m 
n iei lui H adrian se vor e x tin d e şi în sp a ţiu l M u n ten iei. Din teritoriu l M o ld o v ei,
sarm aţii, intraţi sub h egem on ia carpilor, vor întrep rind e cu a ceşţia , m ai m ulte acţiuni
îm p otriva Im periului, la su d u l Dunării. Un alt v a l de m igratori e s te a c ela al
p op u laţiilor germ an ice, care au presat asupra dacilor liberi şi sarm atilor. P resiu n ea
lor v a determ ina m arile atacuri carp ice din 245— 247 cu d istru g erile d e pe lim e s-u l
transalutan . în c ep â n d cu m ijlo cu l şi a dou a ju m ătate a se c o lu lu i al III-lea şi apoi,
în cursul se c o le lo r al IV -le a şi al V -lea , p op u laţii noi şi-a u făcut apariţia în zona
carp ato-d u n arean o-p on tică. U n ele dintre a c e s te p op u laţii sunt vandalii, care se in fil
traseră mai a les clin p ărţile v e s tic e şi no^rd-vestice ale D aciei. Tot va n d a lii par să
fie şi taifulii. Spre d e o se b ir e de van d ali, goţii joacă un rol în sem n at în istoria
p osta u relia n ă a D aciei. Se perindă greutungii ( = o strogoţii, oam eni de stepă), hunii,
care-şi fac apariţia la 375 în z o n e le n ord -p on tice, g epizii , a treia ramură a n ea m u 
rilor g o tice , avarii, că lăreţi nom azi, de origin e turanică, originari din ste p e le de
la su d u l lacu lu i B aikal care au în cep u t să se d e p la se z e spre v e st în a doua ju m ă 
tate a se c o lu lu i al V -Iea, spunând u n ele triburi nom acle hun^-bulgare, ajung spre
m ijlo c u l se c o lu lu i al V l-le a în reg iu n ile de la nordul C aucazului şi în ste p e le
n ord -p on tice. A v a r ii se d e p la se a z ă spre apus şi în 567 în v in g pe gep izi şi le ocupă
teritoriile d om in ate do ei. în reg iu n ile e x tr a -c a rp a tic ee ale R om âniei în cep în a c est
tim p să se in filtreze sla v ii. C âţiva ani mai târziu, îm păratul bizantin M auriciu
T iberiu, cere în 578 ajutor m ilitar cagan u lu i avar Baian îm potriva sla v ilo r nord-dunăreni. în anul 623 sla v ii din z o n e le C eh iei îşi c u c e r e sc in d ep en d en ţa faţă de avari.
C ătre sfârşitu l se c o lu lu i al V lII-le a c e l d e-a l d oilea cagan at avar este d efin itiv
înfrânt de către arm atele lui C arol c el M are, care a ju n se se cu stăp ânirea sa şi în
regiu n ile P annon iei, Un alt grup de m igratori, ca re-şi fac apariţia în cursul s e c o 
lului al V l-le a în reg iu n ile carp ato-d u n ăren e su n t sla v ii. D ep lasarea în m asă a s la 
vilor în r eg iu n ile Dunării de Jos şi M ijlocii şi aşezarea lor tem porară aici s-a

RECENZII

473

produs în a doua jum ătate a secolului al V l-lea. Urmare a răscoalelor armatelor
imperiale în anul 602, de sub conducerea lui Focas, graniţa dunăreană a Imperiului
se prăbuşeşte, făcând posibilă deplasarea în Imperiu a m ajorităţii slavilor nord-dunăreni. Grupurile slavilor rămaşi la nord de Dunăre vor intra treptat, în contact cu
obştile săteşti autohtone, însuşindu-şi num eroase bunuri ale civilizaţiei romanice.
Cu începere din secolu l VIII se desfăşoară pe scară largă procesul de asimilare
slavă în masa românească.
In cursul acestui proces de asimilare a fost posibilă şi transmiterea târzie, în
seco lelc al IX-lea — al X-lea, în fondul principal al limbii române a unor cuvinte de
origine sud-slavă dar aceasta nu a mai putut modifica structura gramaticală şi
caracterul esenţial latin al limbii române. Limba şi poporul român erau deja con sti
tuite pe arena istoriei în momentul primirii acestor adaosuri lin gvistice sudice, astfel
că, în timpul etnogenezei româneşti, slavii nu au mai avut nici un rol important.
Spire sfârşitul secolului al V ll-le a r în regiunile extracarpatice pătrund grupurile
migratoare ale protobulgarilor turanici, sub conducerea Iui Asparuh (679—680).
A ceastă nouă invazie va afecta doar pentru scurtă vrem e numai regiunile de sud
ale M oldovei, precum şi unele zone ale M unteniei şi O lteniei. Cercetările arheo
logice au stabilit că, încă In cursul secolului al VlII-lea, pe întreg teritoriul Daciei
s-a desfăşurat un continuu proces de uniformizare a civilizaţiei locale, care a căpătat
tot mai mult un caracter propriu românesc, specific teritoriului carpato-dunăreanopontic. Se poate afirma că epoca ce începe odată cu retragerea stăpânirii romane
de la nordul Dunării şi continuă până la sfârşitul primului mileniu şi începutul celui
următor, poate fi definită ca o perioadă istorică specifică dezvoltării şi consolidării
obştilor săteşti- daco-rom ane şi apoi vechi româneşti, cu o organizare internă stră
veche, proprie, deosebită de a altor popoare,
în procesul de romanizare, un rol important l-a avut creştinism ul predicat în
limba latină. R elaţiile autohtonilor de la nordul Dunării de Jos cu lumea romană
şi romano-bizantină au fost continue şi intense în limba latină orientală, limbă
comună necesară legăturilor, carc au existat permanent în acest mare spaţiu g eo g ra 
fic. Transformarea limbii latine populare începe să se producă încă din seco lele IV
şi V şi continuă până în cursul secolelor al VUI-lea, al IX-lea, când se poate constata
existenţa unei limbi, în liniile ei generale constituită, denumită româna comuna, deja
deosebită de lim bile romanice.
în fondul principal de cuvinte al limbii române s-a conservat şi un număr de
elem ente ale limbii geto-dacice, urmarea fireasca a substratului autohton. Procesul
de etnogeneză rom ânească ar fi avut loc încă din cursul secolului VI, adică înaintea
primelor contacte cu slavii. Despărţirea definitivă a romanităţii orientale de O cci
dentul latin s-a produs în cursul scolelor al V l-lea şi al V lI-lea, ca urmare a insta
lării slavilor în Peninsula Balcanică. A ceastă izolare a romanităţii orientale coincide
cu dezagregarea unităţii blocului etn o-lin gvistic latin din Balcani care începe, treptat,
să se dividă în două grupe, una nord-dunăreană, reprezentată prin daco-rom ani, la
care dialect trebuie incluşi şi istro-românii, şi alta sud-dunăreană, ai cărei urmaşi
sunt m egleno-rom ânii şi aromânii, pomeniţi cu începere din secolu l al IX-lea v la h i,
în izvoarele scrise bizantine, descendenţi ai dacilor şi romanilor de la Dunăre şi
Sava.
N um ele de români, pe care l-au păstrat, peste veacuri, poporul şi limba nou
formată în această parte a romanităţii orientale, reflectă realitatea istorică a ori
ginii sale. M oştenitori ai acestei romanităţi orientale, limba şi poporul român au
putut supravieţui în condiţiile politice deosebit de tulburi ale mileniului I şi ale
primelor secole ale celui următor, întrucât vatra principală de constituire a fost şi
a rămas întregul spaţiu carpato-dunăreano-pontic, în ciuda tuturor vicisitudinilor
istorice din această îndelungată perioadă de timp.
Romanitatea orientală, creată ca urmare a unei intense şi îndelungate romani
zări, în oare armata, administraţia romană, creştinism ul latin şi coloniştii militari şi
civili au constituit elem entele esen ţiale ale implantării aici a modului de viaţă
roman şi a limbii latine, a putut să supravieţuiască şi pentru că substratul tracogeto-dacic, pe care s-a altoit stratul roman, avea el însuşi străvechi şi puternice
rădăcini în pământul D aciei (p. 357).
Preot prof. I. IONFSCU
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Pr. AL. STÂNCIULESCU-BÂRDA, Nicolae Iorga — Concepţia istorică,
E ditura «Cuget Românesc», Bârda, 1995, 269 p.
N icolae Iorga este un uriaş al culturii universale, un geniu, care nc-a purtat
num ele şi prestigiul în lume. S-a spus că o viaţă de om nu ar ajunge să poată fi
citite operele câte a scris el. A îndrăzni să prezinţi personalitatea şi opera acestui
uriaş este o rară cutezanţa, pe care nu şi-au luat-o mulţi. Autorul, la \ ârsta tine
reţii, student fiind, şi-a luat această cutezanţă sa dea o lucrare de sinteză şi analiză
a operei lui N. Iorga, despre care a referit elogios Acad. Prof. Ştefan Pascu, Pre
şedintele Secţiei de Ştiinţe istorice a A cadem iei Române, în octombrie 19&1, din
referatul căruia reţinem în Prefaţa c ă r ţii: «...Lucrarea lui N. Stănciulescu-Bârda nu
e nici neavenită, nici inutilă şi nici de prisos. Dimpotrivă, este binevenită şi, de
aceea, bine privită, întrecându-le pe cele dinainte prin vastitatea sa, prin bogăţia
informaţiei şi prin strădaniile, reuşite, de analiză şi interpretare în contextul istorio
grafiei vremii.
Pentru realizarea ei, autorul a întreprins o muncă laborioasă, investigând mai
întâi opera principală a lui N icolae Iorga, confruntând-o cu concepţiile contem pora
nilor săi şi cu concepţia m aterialist-istorică, ducând mai departe ceea ce s-a scris
până acum în problemă. Impresionanta bibliografie consultată, pe care se bazează
impresionanta bogăţie de note, stă mărturie a hărniciei, seriozităţii şi cuprinderii
teoretice a gândirii istorice a lui N icolae Iorga.
O lucrare muncită cu pasiune şi dăruire, şi de asem enea, cu hrănicie de
albină, culegând, autorul, din zecile de mii de pagini ale lui N icolae Iorga şi clin
alte mii ale altor istorici ceea ce se referea la subiect. A cest bogat m aterial infor
mativ a fost apoi organizat intr-o structură corespunzătoare, potrivit problemei
înfăţişate.
Lucru deloc uşor, dacă nu uităm că în scrisul său de neasem uită, bogăţie şi
diversitate, marele istoric român N icolae Iorga, formulează judecăţi schimbătoare
faţă de aceleaşi fenom ene istorice. Al. N. Stănciulescu-Bârda şi-a deschis cu grijă
drumul printre num eroasele meandre, construind o carte bogată in informaţii, pre
cum şi în judecăţi, proprii, sau împrumutate, pentru a înfăţişa concepţia istorică a
unui mare istoric. Este aşezat, astfel, prin această lucrare N icolae Iorga pe p ie 
destalul ce i se cuvine şi ca teoretician al istoriei, întregindu-i astfel, personalitatea
ce a dominat cu prestigiu de necontestat două generaţii de istorici, români şi
străini» (p. 7).
Sunt aprecieri elogio a se care cinstesc pe un tânăr cercetător pasionat al isto 
riei şi care activează ca preot în lumea satului, caz unic realizat până acum la noi.
Iorga, spune autorul, se considera pe el însuşi «reprezentant al unei epoci nouă
de metodă şi cugetare, de construcţie şi formă istorică» (St. Pascu), având In prim
plan al cercetării sale omul cu întreaga sa problem atică şi formă de manifestare.
Sistem ul său de gândire istoriografică, măreţ prin însăşi com plexitatea sa,
reflectă o gândire matură pe care «dacă nu suntem datori a o împărtăşi, nu ne
este îngăduit să o ignorăm»» (M. Berza), fiindcă «te întrebi cu înminunare cum a
putut un dreier să conceapă atâtea lucruri şi o mână s?ă le scrie» (A. D. Xenopol)
(p. 108).
N icolae Iorga, în ţeleg e istoria «ca o ştiinţă a vieţii om eneşti în întreaga sa
com plexitate faptică, o permanentă legitim are a spiritului uman în genere şi a fie 
cărei generaţii .şi societăţi în parte. Având drept obiect de studiu şi cunoaştere
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omul în context social, istoria îl socoteşte pe acesta o permanenţă istorică în sp a
ţiu şi timp, ceea ce-i îngăduie ca de la materialul faptic şi documentar pe care i-1
furnizează izvoarele să se ridice la înţelegerea totală, plenară a fenom enelor istorico-sociale ale umanităţii» (p. 112).
N icolae Iorga a preluat din istoriografia anterioară şi din cea contemporană
lui elem en tele pe care le-a socotit că-i pot sluji cel mai bine în marea sa operă de
istoriografie a poporului român. Şi-a alcătuit o concepţie şi o metodă de lucru
e clectice în bună parte, cărora însă le-a adăugat propria sa contribuţie, rezultantă
a unei gândiri savante, pătrunsă de patriotism şi spirit umanitar.
Mergând pe firul tradiţiilor istoriografice româneşti şi adăpându-se din plin la
izvoarele cele europene, N icolae Iorga a d evenit nu numai cel mai de seam ă istoric
al poporului nostru, ci şi «un istoric al lumii internaţionale, care l-a preţuit şi în
care a fost unul dintre bizantiniştii de frunte şi un m edievist dintre cei mai mari»
(N. Bănescu) (p. 104).
Ca linii directoare în concepţia lui N. Iorga vom distinge mai multe direcţii :
istoria universală trebuie să devină o istorie globală, din care să facă parte in te
grantă istoriile naţionale ale tuturor statelor, integrarea istoriei naţionale în isto 
ria universală, distingerea de către istoric a confluenţelor dintre popoare, în v e d e 
rea alcătuirii unei istorii universale sub formă de sinteză, distingerea forţelor motrice
ale dinamicii şi evolu ţiei sociale, depistarea şi folosirea izvoarelor documentare,
forma, respectiv stilul de prezentare a materialului istoriografie, rolul istoricului în
context social.
Iorga străpunge concepţiile tradiţionale anterioare privitoare la însuşi dom e
niul de referinţă al istoriei, extinzându-se asupra cultuirii, artei, instituţiilor şi
tuturor formelor de m anifestare a activităţii uanane, astfel că istoria devine în con 
cepţia sa «o unitate absolută a vieţii om eneşti, fără a fi însă un studiu sociologic»
(p. 105).
Preluând una dintre cele mai importante m etode ale istoriografiei pozitiviste,
N icolae Iorga îşi formează o adevărată profesiune de credinţă din a depista şi
valorifica materialul documentar ce se găsea din abundentă. De aceea, la începutul
activităţii sale, după ireîntoarceroa de la studii, din străinătate, în loc să continue
«a străbate văzduhul pe aripi romantice ca aripile predecesorilor mei», începe o
muncă m igăloasă, care-i răpeşte aproape douăzeci de ani pentru scoaterea la lumină
a docum entelor necesare sintezei istoriei românilor, pe care urma să o scrie
(p. 105—106).
Factorii de bază în dinamica socială rămân în concepţia lui N icolae Iorga cei
de natură spirituală. Dând preponderenţă ideii în dinamica evolu ţiei sociale, isto 
ricul român capătă ceva hegelian în gândirea sa. Spiritul poate deveni cauză a
progresului şi evolu ţiei sociale numai dacă este educat şi această educaţie nu se
poate face decât prin şcoală şi Biserica. în acest context de idei Iorga aduce o
contribuţie originală în istoria evolu ţiei gândirii istoriografice. Rolul învăţământului
este de a crea «suflete întregi», menite să gândească şi să răspândească adevărul.
Prin intermediul învăţăm ântului formându-se omul «în adevăratul cult» se câştigă
acele «energii naţionale» (p. 107).
Factorii morali constituie în concepţia lui N. Iorga izvorul p ute/ii naţionale.
Nici întinderea teritorială, nici numărul populaţiei, nici bogăţia econom ică a unui
stat nu pot suplini totuşi forţa spirituală, pe care o conferă maselor viata morala
propriu-zisă, fiindcă «puterea morală nu este înfrântă niciodată» (p. 190).
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Valoarea unei ştiinţe, afirma N icolae Iorga, nu constă numai în posibilităţile
acesteia de a interpreta lumea în diferite moduri, ci în posibilitatea dc a* schimba
lumea. Istoria bine scrisă
este cea dintâi cărămidă pusă latem elia renaşterii
naţionale (p. 136). N icolae Iorga a în ţeles şi a considerat întotdeauna istoria drept
cartea de căpetcnie a naţiunilor în special şi a umanităţii în general, istoria fiind
expresia conştiinţei de sine a individului în context
social (p.
21'4). Istoria este
ştiinţa care învaţă oam enii să aibă o patrie, care-i învaţă s-o apere, s-o slujească,
care le arată datoria «teribilă» ce le vin e din adâncul vremilor de a o duce către
zările viitorului liberă şi măreaţă. Istoricul este dascălul care m ântuieşte această
ştiinţă care-i dă viaţă (p. 230). N ico la e Iorga şi-a închinat întreaga sa activitate
ştiinţifică şi politică pe de o parte realizării unităţii depline a poporului român,
independentei şi integrităţii ţării, iair pe de altă parte integrării istoriei naţionale în
circuitul celei universale (p. 240). Cum afirma Ion Vinea, citat de autor, N icolae
Iorga făcea parte din rasa stinsă a Titanilor, de care natura ne am inteşte la răstim
puri prin câte un izolat (p. 243).
Scriind cartea, cum
m enţionează Acad. Ştefan Pascu, în referatul său din
Prefaţă, autorul a învăţat «să iubească şi mai mult istoria, patria şi neamul»,
cum
afirmă chiar el. «Gânduri pe cât de frumoase,, pe atât de încurajatoare şi, totodată,
cu greutatea necesară pentru o întreprindere grea, reuşită» (p. 8).
Pentru reuşita întreprinderii sale, ne revine bucuria, ca unul ce i-ain fost
profesor, să-l felicităm şi să-i recomandăm lucrarea să fie citită şi de colegii săi
clerici, pe care o pot procura adresândn-i-se personal, fiind tipărită în editura sa,
«Cuget Românesc» — Bârda, jud. M ehedinţi.
Pr. pirof. I. IONESCU
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